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Fot. Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP

Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas uroczystości
na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Ma
ja wręczył odznaczenia państwowe. Uhonorowani zostali
wybitni Polacy, którzy poprzez swoją pracę, talent i realiza
cję pasji rozsławiają Polskę na świecie. Orderem Orła Bia
łego - najwyższym odznaczeniem państwowym w uznaniu
znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne osią
gnięcia w pracy twórczej został uhonorowany wybitny kom
pozytor Wojciech Kilar (na zdjęciu).

Fot. Zbigniew

Sawicz

V Galę Baletową przygotowała z okazji Międzynarodowego
Dnia Tańca Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira
Różyckiego w Bytomiu. Odbyła się 29 kwietnia br. na scenie
Opery Śląskiej w Bytomiu. Wystąpili artyści Gliwickiego Teatru
Muzycznego, Teatru Rozrywki w Chorzowie, Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” oraz współgospodarza imprezy, zespołu bale
towego Opery Śląskiej.
(W ięcej na str. 82)

W Galerii Holu Biblioteki Śląskiej otwarta została wystawa
malarstwa Renaty Bonczar pt. „Pomiędzy czasam i”. A rtyst
ka jest absolwentką katowickiego Wydziału Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach. Studiowała w pracowniach
prof. Adama Hoffmana i prof. Jerzego Dudy Gracza.

2 maja swoje 70. urodziny świętował Wojciech
Pszoniak. Podczas benefisu w G liwickim
Teatrze Muzycznym aktor otrzymał z rąk prezy
denta Zygmunta Frankiewicza tytuł Honorowe
go Obywatela Gliwic, miasta do którego jako
czterolatek przyjechał z rodzicami repatrianta
mi ze Lwowa. N iezapom niany odtw órca
Maximiliana de Robespierre'a odbył też podróż
sentym entalną po znajom ych z dzieciństwa
i młodości miejscach. Na zdjęciu podczas be
nefisu w rozmowie z Grażyną Torbicką.

Film „Bez jednego drzewa las lasem zostanie” autorstwa
Dagmary Drzazgi zdobył pierwsza nagrodę w kategorii fil
mów dokumentalnych na 27. Międzynarodowym Festiwa
lu Filmów i Mediów Katolickich w Niepokalanowie. O po
wiada o tragicznej historii pochodzącego z Chorzowa
Starego ks. Jana Machy, który został ścięty przez hitle
rowców na gilotynie w Katowicach w 1942 roku. Na festi
wal nadesłano 108 filmów z 14 krajów.
Na zdjęciu od lewej: operator Mieczysław Chudzik, Dag
mara Drzazga - reżyser oraz Norbert Rudzik - producent
i montażysta.

Czasopismo „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” jest dostępne
w wersji elektronicznej w ŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ pod adresem:
httn://www.shc.org.pl/dlibra/publication?id=19462
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■ NIE tylko N ow a Biblioteka A leksandryjska
czy Tokio Tower, ale też Spodek, Rondo Sztuki
i Radiostacja G liw icka zaśw ieciły 2 IV w ieczo
rem na niebiesko na znak solidarności z chory
mi na autyzm . A kcja „Zapal się na niebiesko”
od lat przypomina ludziom, t e 2 kwietnia to Świa
towy D zień W iedzy na tem at Autyzm u. N asz re
gion postanowił przyłączyć się do niej, bo w woj.
śląskim osób cierpiących na tę wciąż tajem niczą
chorobę je s t aż 30 tys.
■ WEDŁUG krążących po Będzinie opowieści
Niem cy wydrążyli pod zamkowym wzgórzem tu
nele. Nie wiadomo jeszcze czy to rzeczywiście ich
sprawka, ale wkrótce tajemnicze budowle będą mo
gli zobaczyć wszyscy. Zanim zejdą tu tuiyści, chod
nik trzeba będzie zabezpieczyć i wzmocnić.
■ MA siedem lat, uwielbia niebieską piłkę i jest
jednym z dwóch w kraju najlepszych specjalistów
w w y szu k iw an iu n ark o tyków . L a b ra d o r
Koks - funkcjonariusz katowickiej Izby Celnej bę
dzie reprezentow ał P olskę na m istrzostw ach
w Austrii.
■ KRYNICA straciła Kiepurę, Sosnowiec m o
że go wygrać. Zakochanych w muzyce mieszkań
ców Sosnowca zelektryzowała wieść, że Bogusław
Kaczyński odwołuje tegoroczny Europejski Festi
wal im. Jana Kiepury w Krynicy. Aby imprezę ścią
gnąć nad Przem szę trzeba jednak odwagi i w y
obraźni urzędników. Przygarniając bezdom ny
festiwal Sosnowiec zyskałby w ielką sławę.
■ TABLICA i dwa młode dęby sym bolizują
ce przedwojenny patrol policji woj. śląskiego upa
m iętniają od 4 IV w katowickiej Szkole Policyj
nej ponad 6 tys. funkcjonariuszy zamordowanych
w 1940 roku przez Stalina.
■ AUTONOM IŚCI z RAŚ m ają ju ż czterech
przedstawicieli w Sejmiku Województwa. D ołą
czył do nich Andrzej Sławik, który w lokalnym par
lamencie znalazł się dzięki PiS. Zajął miejsce Pio
tra Pyzika (PiS), który został posłem. Od samego
początku Sławik był radnym niezależnym, dopie
ro teraz związał się z RAŚ.
■ ZA rok ulica 3 M aja w Katowicach będzie
deptakiem, a w jej połowie stanie ogrom na gale
ria handlowa, którą ju ż okrzyknięto „nowym
centrum Katow ic”. Warto też przy okazji zadbać
o wszystkie pobliskie kam ienice - uw aża jeden
z radnych.
■ BESK ID ZK A G olgota to pom ysł n ieży ją
cego ju ż ks. Stanisława Gawlika, proboszcza pa
rafii św. M arcina w m iejscow ości R adziecho
wy na Ż yw iecczyźnie. C hciał w ten sposób
przyciągnąć pielgrzym ów i turystów . Co roku
w W ielki P iątek odbyw a się tutaj D roga K rzy
żow a.
■ ZESPÓŁ pałacowo-parkowy Pałac Kotulińskich w Czechowicach-D ziedzicach znalazł się
wśród nom inowanych do nagrody w konkursie
„Zabytek Zadbany”, ogłoszonym przez m inistra
kultury i dziedzictwa narodowego.
■ ODDZIAŁ okulistyki w Okręgowym Szpita
lu Kolejowym w Katowicach wyczerpał już rocz
ny kontrakt na leczenie. Choć cieszy się popular
nością wśród pacjentów Śląski NFZ przyznał mu
pięć razy mniej pieniędzy niż w zeszłym roku, kie
dy okulistyka w Szpitalu Kolejowym miała 6 min
zł a w tym roku NFZ zmniejszył kontrakt do 1,2 min
zł. Szefem oddziału jest prof. Edward Wylęgała, je 
den z najbardziej znanych okulistów w kraju.
■ W Ł A ŚCICIEL chorzow skiej huty zw ol
nił 10 k w ietnia 124 p racow ników stalow ni.
Prezes spółki A lchem ia K arina W ściubiak-H ankó pow iedziała po rozm ow ach z hutnikam i, że
jeśli sprzedaż rur produkowanych w hucie w zro
śnie nie w yklucza w znow ienia produkcji w sta
lowni.
■ GLIWICKA Agencja Turystyczna po raz trze
ci w ystaw iła na sprzedaż ośrodek narciarski
na Pilsku. Tym razem obniżyła jego cenę do 14 min
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Od Redakcji
W numerze majowym (5/199) 2012 r.
w artykule Katarzyny Tałuć pt. „Od pol
skiego słowa - do polskiego Śląska” zo
stały zamieszczone rysunki JERZEGO
MOSKALA z „Albumu pisarzy ślą
skich”. Przykro nam, że pominięte zo
stało nazwisko Autora, którego za to
przeoczenie serdecznie przepraszamy.

Z a p is w y d a r z e ń
z m ie s ią c a p o p r z e d z a ją c e g o
z a m k n ię c ie n u m e r u

zł. GAT szuka inwestora, bo przestarzały ośrodek
na Pilsku w ym aga unowocześnienia.
■ POLICJA zidentyfikowała pół tysiąca kiboli
śląskich klubów, którzy brali udział w ustawkach. - Będziemy ich rozliczać także za przestęp
stwa popełnione w mieście - zapowiada mł. inspek
tor Z bigniew K lim us, zastępca kom endanta
wojewódzkiego w Katowicach.
■ ZM A RŁA Anna M ikołajowa Nowina-Konopczyna, porucznik Armii Krajowej ps. „Hanka”
odznaczona Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem
W alecznych, współzałożycielka Klubu Inteligen
cji Katolickiej w Katowicach, redaktor Wydawnic
tw a św. Jacka w Katowicach. Odeszła do Pa
na w poranek Z m artw ychw stania P ańskiego
dnia 8 kw ietnia w 2012 r.
■ NAJW IĘKSZY park w Europie od 11 kwiet
nia nosi nazwę Park Śląski. - To nasza nowa mar
ka i zaczynam y ją prom ow ać - mów i Arkadiusz
Godlewski, prezes WPKiW. Kam pania m a kosz
tow ać około 600 tys. zł.
■ KUPIONA przez czeskiego inwestora kopal
nia „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach rozpocz
nie wydobycie pod koniec kwietnia. Na początek za
kład chce fedrować m ilion ton węgla rocznie.
■ ŚLĄSKI inspektor nadzoru budowlanego na
kazał natychmiastowe wstrzym anie prac przy bu
dowie m ostu na autostradzie A l m iędzy Świer
klanami a Gorzyczkami. M ost m oże się w każdej
chwili zawalić! Wspomniany odcinekA ł miał być
gotow y 26 lipca tego roku. N ie wiadom o czy te
raz tego term inu ud a się dotrzymać.
■ CHOCIAŻ Silesia City Center to nie miasto
ani atrakcja turystyczna liczbą odwiedzających po
konuje Kraków i paryski Luwr. W pierwszym
kw artale tego roku próg SCC przekroczyło 3
m in 702 tys. 858 osób. Dla porów nania do K ra
kowa w 3 miesiące przyjechało 2,11 min turystów,
a Luwr zwiedziło 2,2 m in osób.
■ ZA 23 lata Katowice mogą wyglądać tak jak
Essen. Jest tylko jeden warunek. Cała aglom era
cja m usi zacząć działać ja k solidna firma.
■ PRZY Kom endzie W ojewódzkiej odbyły
się 13 IV uroczystości ku czci policjantów uw ię
zionych przez NK W D w Ostaszkowie, a następ
nie zgładzonych i pochowanych w 1940 r. w zbio
row ych m og iłach w M iednoje. U roczystość
zorganizowało Stowarzyszenie „Rodzina Policyj
na 1939” , do którego należą bliscy pom ordow a
nych funkcjonariuszy.
■ KO LEJA RZ M irosław Słowik, dyrektor
Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Ko
lejowe S.A. w Częstochowie, absolw ent Wy
działu Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej
zm arł 11 kwietnia.
■ M IN ISTER rozwoju regionalnego Elżbieta
Bieńkowska i honorowy konsul RP na Słowacji Ta
deusz Frąckowiak odebrali 14 IV w Żyw cu tytu
ły Honorow ych Am basadorów Ziem Górskich.
■ FABRYKA O pla w G liw icach m oże prze
jąć jed n ą trzecią produkcji opli astra w ytw arza
nych dziś w niem ieckim R uesselsheim . To duża

szansa dla zakładów, którym spada produkcja no
w ych sam ochodów. Przed gliwickim zakładem
stoją także inne w yzw ania. N iedługo okaże się,
że czy będzie tu produkow ana astra 5 generacji.
■ W IELOKROTNY m istrz Polski w kartingu
i wyścigach płaskich Edward Kinderman zmarł 16
kwietnia.
■ PO LITECHNIKA Śląska chce przyciągnąć
kandydatów na studia, organizując „dzień otwar
ty”, naszpikow any różnymi atrakcjami. Jedną
z nich będzie pokaz wyładowań elektromagnetycz
nych, czyli sym ulacja uderzeń pioruna.
■ JA STRZĘBSKA Spółka W ęglowa po raz
pierwszy wypłaciła górnikom premię motywacyj
ną za wydajność. Do podziału było 2,5 min zł. Naj
lepsi dostali od 700 do 900 zł brutto.
■ MA ponad 100 mkw. i takie wyposażenie biu
rowe by wykluła się z niego najlepiej prosperują
ca firma. W budynku przy ul. Bankowej 13 powstał
największy w Polsce Akademicki Inkubator Przed
siębiorczości.
■ KOPALNIA „W ujek” chce fedrować na za
w ał pod Katowicami. Do każdej tony wydobywa
nego przez siebie w ęgla kopalnia dopłaca 100 zł.
M a gigantyczne straty. Wyjściem z kłopotów ma
być rezygnacja z drogiej podsadzki. Wcześniej jed
nak muszą się w tej sprawie wypowiedzieć władze
miasta. Prezes Katowickiego Holdingu Węglowe
go Rom an Łój nie ukrywa, że przy fedrowaniu
na zawał m ogą pojawić się deformacje terenów
na północny wschód od Ochojca.
■ KATOWICKI Holding W ęglowy przeprowa
dził kontrolę pracow ników często korzystają
cych ze zwolnień lekarskich. Okazało się, że re
kordzista m iał 270 dni L4, od siedmiu różnych
specjalistów. Stracił pracę. Spółka zapowiada
bezwzględną walkę z symulantami. Górnicy rzad
ko chorują w październiku. Wynagrodzenie za ten
miesiąc jest podstawą do wyliczenia barbórki, więc
lepiej wtedy być w pracy.
■ PREZYDENT Katowic został nagrodzony
w plebiscycie dziennika „Puls Biznesu”. Zajął
pierw sze m iejsce w rankingu „Sam orządow y
Menedżer Roku 2011 w Województwie Śląskim” .
Piotr U szok odebrał nagrodę podczas gali w Te
atrze Starym w Krakowie.
■ EMERYTOW ANY profesor Politechniki
Śląskiej dr hab. Aleksander Opilski, organizator
i pierwszy dziekan W ydziału M atem atyczno-Fi
zycznego, członek założyciel Polskiego Towarzy
stw a Akustycznego zm arł 20 kwietnia.
■ SYNDYK robi wszystko, żeby zlikwidować
naszą fabrykę - żalą się pracownicy katowickiej
spółki Magnesy Baildon. Ministerstwo Obrony Na
rodowej twierdzi, że firma jest jedynym dostaw
cą części do śm igłowców bojowych i transporto
w ych. - Je śli u p ad n ie, stracim y ciąg ło ść
dostaw - alarmują generałowie. Inspektorat Uzbro
jenia podkreśla, że firm a jest jedynym producen
tem części do śm igłowców wykorzystywanych
przez polską armię.
■ KATOW ICKI Holding W ęglowy chce w y
emitować obligacje o wartości miliarda złotych! To
pierwszy tego typu program w polskim górnictwie.
Zabezpieczeniem obligacji będą nasze kontrakty
na dostawę w ęgla oraz domy wczasowe czy dział
ki inwestycyjne w różnych częściach Śląska - mó
wi prezes Holdingu Rom an Łój.
■ CIESZYŃSKA Wenecja to urokliw y zaką
tek, który m ógłby być wspaniałą atrakcją dla tu
rystów, gdyby nie był tak zaniedbany. N a szczę
ście w ładze m iasta szukają pieniędzy na jego
rewitalizację.
■ NIKT nie oponował przeciwko uchwale o ho
norowym tytule Siemianowic dla tragicznie zm ar
łej przed 5 laty posłanki SLD Barbary Blidy.
■ TRZYSTU pływaków z kilkudziesięciu kra
jó w przyjechało 28 IV do Gliwic na zawody Pu
charu Świata w Pływ aniu w Płetwach.
■ PRZEZ ostatnie lata do portu w Łabędach za
wijały tylko barki z węglem. Dzięki otwartej Ma
rinie Turystycznej w portowym basenie znów zaroi
się od wodniaków. Można tu przycumować łódkę,
skorzystać z sanitariatów, załatwić wszystkie formal
ności w bosmanacie i zjeść posiłek w kantynie.
■ ROZPOCZYNA się budowa najnowocze
śniejszej stacji uzdatnia wody w regionie. Przed
stawiciele miejskich wodociągów zapewniają, że
woda z Gliwic będzie tak doskonałej jakości, że bę
dzie ją m ożna rozlewać do butelek i sprzedawać.
KRONIKARZ

Działo się to 20 czerwcal922 roku
„Pękajcie okowy niewoli, Górny Śląsk jest wolny, armio pol
ska wkraczaj nań i połącz go z Polską” - powiedział powsta
niec Juliusz Chowaniec, rozbijając łańcuch, symbolizujący nie
mieckie panowanie nad Górnym Śląskiem. Działo się to 20
czerwca 1922 roku, w trakcie wkraczania oddziałów polskich
pod komendą gen. Stanisława Szeptyckiego do Katowic.
Szanowni Państwo, to piękne i mądre słowa, które są kwin
tesencją tego, co działo się w - przejętej przez Polskę - części
Górnego Śląska, dziewięćdziesiąt lat temu. Tak czuli to wów
czas Górnoślązacy i tak też było w istocie. Dziesiątki bram po
witalnych we wszystkich miastach regionu i tysiące mieszkań
ców witało polskich żołnierzy z radością i nadzieją.
Siedemdziesiąt łat wcześniej, Wiosna Ludów rozpoczęła od
rodzenie narodowe Górnego Śląska - wieloletnią wojnę o język
polski, wolność religii i górnośląską kulturę. Potem przyszło gór
nośląskie odrodzenie polityczne, zapoczątkowane przez Wojcie
cha Korfantego. Później nadeszły dla Górnego Śląska tragicz

ne i krwawe lata 1918-1921. W listopadzie 1918 roku w mia
stach górnośląskich dziesiątki tysięcy mieszkańców, w pokojo
wych wiecach i demonstracjach, domagały się przyłączenia re
gionu do Polski. Władzie niemieckie - inaczej niż Austria i Rosja —
odpowiedziały masowymi i brutalnymi represjami, których
najbardziejjaskrawym i znanym przykładem była masakra gór
ników kopalni,,Mysłowice ” w sierpniu 1919 roku. Górnoślą
zacy odpowiedzieli trzema powstaniam i, z których trzecie zade
cydowało o powrocie części naszej Małej Ojczyzny do Macierzy.
Dzisiaj świętujemy dziewięćdziesięciolecie tego wydarzenia.
Pamiętamy nade wszystko o pięknej idei wolności, która przy
świecała najszlachetniejszym córkom i synom Ziemi Górnoślą
skiej, którzy szli do -wymarzonej Polski dlatego, że czuli się Po
lakami i nie chcieli być obywatelami drugiej kategorii na swojej
własnej ziemi.
ZYGMUNT ŁUKASZCZYK
Wojewoda Śląski

Program uroczystości
90. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska
do Odradzającego się Państwa Polskiego
WARSZAWA, 20 CZERWCA 2012 r. (środa)
godz. 12.00
godz. 13.00
godz. 16.00
godz. 16.40
godz. 17.00

złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza (Plac Piłsudskiego, Warszawa)
złożenie kwiatów przy pomniku Powstańców Śląskich (Cmentarz Wojskowy na Powązkach,
ul. Powązkowska 43/45, kwatera C l)
otwarcie wystawy „Walka o Śląsk” przygotowanej przez Muzeum Śląskie - przed Pałacem Prezydenckim
z oprawą muzyczną Orkiestry Symfonicznej KHW S.A. KW K „Staszic” (Krakowskie Przedmieście 46/48,
Warszawa)
przemarsz z Pałacu Prezydenckiego do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela
msza św. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela koncelebrowana m.in. przez JE kard.
Kazimierza Nycza oraz JE abp. Wiktora Skworca - z oprawą artystyczną ZPiT Śląsk (ul. Świętojańska 8,
Warszawa)
KATOWICE, 22 CZERWCA 2012 r. (piątek)

godz. 11.00
godz. 13.00
godz. 14.00

godz. 15.30
godz. 15.30
godz. 17.00
godz. 17.00

otwarcie strefy zabawy (Plac Bolesława Chrobrego)
otwarcie strefy wystawienniczej (Plac Bolesława Chrobrego)
okolicznościowa Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego (relacja na telebimie na Placu Sejmu Śląskiego)
uroczystości na Placu Sejmu Śląskiego:
• ceremonia wojskowa
• inscenizacja wkroczenia wojsk
• defilada
• występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
• wspólne zdjęcie uczestników uroczystości
piknik rodzinny
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
koncert w wykonaniu Filharmonii Śląskiej w Katowicach (relacja na telebimie na Placu Sejmu Śląskiego)
Akademia Muzyczna w Katowicach
Dni Otwarte Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
KATOWICE, 23 CZERWCA 2012 r. (sobota)

godz. 19.00

koncert plenerowy na Placu Sejmu Śląskiego. Wystąpią:
• Holly Blue & Soundpetersburg
•A bradab
• Czesław Śpiewa
• koncert zakończy pokaz sztucznych ogni.
KATOWICE, 24 CZERWCA 2012 r. (niedziela)

godz. 10.30

uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE abp. Wiktora Skworca
w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach z oprawą artystyczną Filharmonii Śląskiej
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śląskiego czerwca 1922 roku
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Ten numer „Śląska” wydany z datą
I czerwca 2012 roku - już dwusetny w nu
meracji ciągłej - ukazuje się w 90. roczni
cę wydarzeń, którym został w całości poświę
cony. objęcia przez odrodzoną Polskę,
przyznanej jej części Górnego Śląska, do cze
go ostatecznie doszło w wyniku militarnych
i politycznych rezultatów III powstania ślą
skiego, uznawanego z tego względu za zwy
cięskie, choć nie zostały spełnione do koń
ca oczekiwania strony polskiej zawarte
w postulowanej linii Korfantego, jako przyśzłej granicy państwowej opartej na Odrze,
a obejmującej 59,1% obszaru plebiscytowe
go. 1tak pomimo rozczarowania wiążącą de
cyzją Rady Ambasadorów, ocenianą jako
„głęboko niesprawiedliwą”, Polska otrzyma
ła to, co było wówczas realnie możliwe
w tym przeważająca część górnośląskiego
przemysłu. Lecz także dla Niemiec była to
granica nie do przyjęcia, toteż nigdy nie po
godzą się z faktami podtrzymując żądania
odwetu.
Gdy w historyczny wtorek, 20 marca
1922 roku rozpoczną się trwające do poło
wy lipca uroczystości objęcia przez Polskę
przyznanej części Górnego Śląska z Kato
wicami jako stolica województwa, tamte pod
niosłe sceny w oprawie bram powitalnych,
z udziałem wiwatujących tłumów i wojska
w szyku paradnym przejdą do legendy jako
świadectwo rozbudzonych nadziei i oczeki
wań. Pierwszy wojewoda Józef Rymer po
wie: „Górny Śląsk wraca na łono swej mat
ki, jako ostatnie jej dziecko” - a słowa te
oddają zbiorowe odczucia tamtych historycz
nych dni, choć nastał wnet czas rozczarowań.
Z perspektywy lat jedno zasługuje na uwa
gę i podkreślenie: rozmach dokonań w naj
trudniejszych momentach, gdy trzeba było
zbudować - w każdym przypadku od pod
staw - struktury polskich instytucji pu
blicznych i urzędów, by nowe województwo
śląskie zrosło się z państwem polskim. I tę
ogromną pracę przy dotkliwym niedoborze
środków i kadr, udało się w krótkim czasie
wykonać na miarę historycznej misji.
Choć to wydaje się wręcz niemożliwe, już
we wrześniu 1922 roku można było rozpo
cząć nowy rok szkolny w utworzonych
od podstaw polskich szkołach. Właśnie
osiągnięcia związane z powołaniem i rozwo
jem polskiego szkolnictwa oraz edukacją
i wychowaniem patriotycznym kilkunastu
roczników dzieci i młodzieży śląskiej nale
żą do najważniejszych, decydujących o wy
kształceniu pierwszych pokoleń rodzimej in
teligencji śląskiej. Czy byłoby to możliwe,
gdyby Śląsk nie miał wówczas tak wybitnych
rodzimych przywódców, którzy stanęli
na czele tych zadań i dziejowej misji jak
Wojciech Korfanty, który już w listopa
dzie 1918 r. domagał się w Reichstagu „po
łączenia z odradzającą się Polską”, jak Jó
zef Rymer - pierwszy wojewoda śląski, jak
Konstanty Wolny, marszałek Sejmu Śląskie
go, czy August Hlond, pierwszy biskup ka
towicki, wnet przyszły prymas Polski.
Wszyscy oni wywodzili się z prostych robot
niczych domów zaś jako działacze narodo
wi stali się autorytetami najwyższej miary,
co też godne jest podkreślenia, bo nigdy po
tem polski Śląsk nie wydał im sobie równych.
Ten numer w całości poświęcony jest tam
tym wydarzeniom, jak Śląsk znalazł się i wra
stał w granice Polski w pamiętnym czerw
cu 1922 roku.
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czyli 200 numerów
„ŚLĄSKA”
TADEUSZ KIJONKA
Okładka 1. numeru „Śląska"
z datą l listopada 1995 r.
Historia miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”, licząc od listopada 1995 roku, gdy
w ydany został num er pierwszy, do czerw 
ca 2012 roku włącznie, kiedy w 17. roku nieprze
rwanej działalności na rynku prasowym wyszedł
numer ostatni, to równe 200 miesięcy: czyli jak
na m iesięcznik przystało - co m iesiąc „Śląsk” !
eśli jednałc coś zasługuje w tej sytuacji na szcze
gólne podkreślenie to godny uwagi fakt, że cza
sopism o nasze jest od początku suw erennym
przedsięw zięciem społecznym, realizującym w y
znaczoną sobie misję bez stałego budżetu i m ate
rialnego zabezpieczenia, a do tego przez zespół
osób, łącznie z redaktorem naczelnym , niezwiązanych z pismem etatami. Tak było i pozostało, co
w brew pozorom nie je s t niestety doceniane
na m iejscu, choć „Śląsk” stał się ważną, stabilną
instytucją, jedyną o tak szerokim zakresie zadań
w naszym regionie, czasopism em o ponadregio
nalnych funkcjach w służbie kultury i sztuki. Przez
te 200 miesięcy ukazało się 200 num erów i to bez
zm ian wydawniczego rytmu (nie licząc drobnych
poślizgów ), redakcyjnych przestojów, czy też
wymuszonych koniecznością łączonych numerów,
co jest stałą praktyką w warunkach w jakich w e
getuje polska prasa kulturalna, skoro łatwiej jest
dziś pismo powołać - niż je potem utrzymać. M oż
na wyliczyć dziesiątki tytułów, które wystartowa
ły z im petem i wysokimi ambicjam i, by wnet za
paść się bez śladu.
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Syndrom złej pamięci
VT ‘
brakowało więc uzasadnionych obaw
I N l C c z y „Śląsk” stanie się tytułem stabilnym,
zważywszy na czas i m iejsce startu oraz wysokie
aspiracje wpisane w jego misję. Były to przecież
lata, gdy po przełom ie ustrojowym i likwidacji
w wyniku fatalnej ustaw y w roku 1990 koncernu
RS W PRASA rozpadła się cała bogata paleta cza
sopism kulturalnych i artystycznych, a utrzym y
w anych przez ten potężny koncern. W łaśnie
wówczas doszło do „kontrolowanej grabieży” in
tratnych tytułów, przede w szystkim w ielkich
dzienników panujących nad rynkiem reklam ,
które w większości stały się wnet w łasnością ob
cego kapitału. N ie było natom iast chętnych
na przejęcie sporego rejestru zasłużonych dla kul
tury czasopism kulturalnych, w tym poczytnych
tygodników, z których żaden nie przetrwał dni po
gromu. Jest to równocześnie czas, gdy trwają trud
ne do wyciszenia napięcia w środowiskach kultu
ry i sztuki, gdzie w okresie stanu wojennego doszło
do licznych podziałów i konfrontacji rzutują
cych na stan więzi i konsolidacji. Tym bardziej pi
sm o o takim profilu było teraz potrzebne, by zre
generować i ożywić życie kulturalne po stratach
poniesionych z braku takiego czasopisma, gdy wie
le ważnych faktów, zjawisk i inicjatyw twórczych
było skazanych na degradację i zapomnienie.
W przypadku naszego regionu działał także syn
drom złej pam ięci okoliczności likwidacji kolej

nych tytułów pism społeczno-kulturalnych na Ślą
sku po wojnie, które m iały charakter politycznej
egzekucji. Tak było z katowicką „Odrą”, czołowym
tygodnikiem kulturalnym po wojnie, o zasięgu
obejm ującym cały obszar ówczesnych Ziem Od
zyskanych. W styczniu 1950 roku „Odra” przesta
ła istnieć, by ju ż po październiku odrodzić się we
Wrocławiu, gdzie wychodzi dotąd jako miesięcz
nik o wysokim prestiżu. Kolejny katowicki tygo
dnik „Przem iany” pojawił się dopiero w popażdziem ikow ym klim acie odwilży i rozrachunku
z epoką, gdy Katowice stały się Stalinogrodem. Ten
tytuł w yrażający klim at czasu przem ian padł
z podobnego w yroku co sławne „Po prostu” , też
niemal z dnia na dzień. Piszący te słowa, wówczas
jeszcze student, wstąpił tego dnia do „Przem ian”
z wierszami i artykułem, lecz poza odrętwiałą se
kretarką nie zastał tam nikogo. M usiało upłynąć
znow u 5 łat, by Śląsk doczekał się kolejnego pe
riodyku - wychodzącego potem od roku 1962
przez lat dwadzieścia dwutygodnika „Poglądy”,
które ja k dwa poprzednie tytuły utworzył i reda
gow ał Wilhelm Szewczyk. W tym zasłużonym
i dobrze zapam iętanym piśm ie działającym rów 
nież w warunkach politycznych ograniczeń, któ
re nie przetrw ały stanu wojennego, dane mi było
pracow ać od pierw szego do ostatniego dnia.
W spom inam o tym także dlatego, bo przystępu
jąc do organizacji od podstaw m iesięcznika
„Śląsk” miałem w pamięci te przykre doświadcze
nia, więc dobrze wiem co to znaczy przeżyć likwi
dację pisma.
W tamtych przypadkach decydowały wyroki po
lityczne. Dziś po likwidacji cenzury decyzje z tych
powodów nie stanowią zagrożenia, kwestią zasad
niczą jest natomiast zapewnienie stabilnego finan
sowania - czyli wiarygodnego wydawcy. Inaczej
nie m a co nawet podejmować prób powołania pi
sma. Dlatego też tworzenie nowego tytułu na gór
nośląskim pustkowiu wymagało rozwagi i respek
towania realiów oraz związanych z nimi zagrożeń.

Narodziny GTL-u
r7 C lC ' PPPrzedzający starania o utworzenie
V ^ /.Z ić lo „ Ś lą s k a ” przypadł na now ą formację
w życiu kulturalnym - związaną z rozwojem ini
cjatyw regionalnych i samorządowych po zm ia
nie ustroju państwa: w miejsce modelu kultury cen
tralistycznej z czasów PRL-u pojawił się model
policentryczny, oparty na decentralizacji i zm ia
nie struktur w ładzy oraz wolnym rynku kultury.
Teraz gdy każdy m oże wszystko, lecz na własną
odpowiedzialność, należało jednak stworzyć trwa
łe środowiskowe oparcie w postaci organizacji ja 
ko przyszłego wydawcy. W tym właśnie czasie
zbliżała się setna rocznica utw orzonego w ro 
ku 1892 w Bytomiu Górnośląskiego Towarzystwa
Literackiego, wówczas całkowicie już zapomnia
nego, którego jedynym kapitałem była historycz
na nazwa i data powstania. I tak naszła mnie myśl,
by reaktywować, a właściwie powołać od nowa to
stowarzyszenie, wpisujące się w klim at inicjatyw

Idea „Śląska”
początku była to wizja czasopism a otwar
tego, o licznych zadaniach i funkcjach. Sam
tytuł był czytelny i w yznaczał cele programowe,
zawierając wizję pism a całego Śląska, wychodzą
cego na Śląsku i Śląsk reprezentującego, w tym je 
go niepowtarzalną problem atykę oraz miejsce
w narodowej kulturze. Pismo to o profilu społecz
no-kulturowym miało rozpoznawać najważniejsze
problem y i zagrożenia na tym szczególnie w ów 
czas zapalnym obszarze. No i skupić najlepsze pió
ra głównie macierzystego regionu, a jednocześnie
odnawiać często zerwane czy zatarte kontakty kul
turalne. Główne hasło program owe miesięcznika
streszcza przykazanie główne pisma: po pierw
sze - Śląsk. Zostało też jednoznacznie dopowiedzia
ne: Śląsk z punktu w idzenia polskiej racji stanu.
Z tych jednakże pozycji które nawiązują do tego
co wartościowe i godne podjęcia w wielokulturo
wej tradycji macierzystego obszaru, lecz nie za ce
nę mistyfikacji historii, i destrukcji kanonu naro
dowych wartości. Takie stanowisko oznaczało
oczywiście wyczuloną wrażliwość na wielkie na
pięcia i konflikty zbiorowe, stąd też pojawi się ty
le gorzkich diagnoz i dramatycznych pytań o przy
szłość Śląska, co prowadzić będzie do preferowania
tematów i problem ów społecznie dotkliwych.
Szczególnie czas pierwszych lat dziewięćdziesią
tych minionego wieku był okresem napięć i dyle
matów, kiedy dochodzi do licznych likwidacji klu
czowych zakładów pracy i masowego bezrobocia
prowadzącego do zjawisk wykluczenia, gdy ujaw 
niają się z niszczącą mocą nowe demony.
Do pow ołania pism a o takich pryncypiach
z założenia apolitycznego i niezależnego, funkcjo
nującego ponad podziałam i o szerokiej formule
i ponadregionalnym zasięgu wówczas jednak nie
doszło, choć nie pow inno być przeszkód po w y
konaniu tak rozległej podstawowej pracy i to cał
kowicie społecznie bez jakiegokolwiek finansowe
go wsparcia. K apitałem wyłącznym była jedynie
wizja tak zdefiniowanego pisma w służbie Śląska,
jego kultury, środowisk tw órczych i naukowych
z Uniwersytetem Śląskim na czele. Wydawało się

Zespól miesięcznika „ŚLĄSK" po wydaniu pierwszego numeru w roku 1995. Od lewej stoją: Krzysz
to f Karwat, Marian Kisiel, Wojciech Łuka, Feliks Netz, Jan F. Lewandowski i Tadeusz Kijonka.
Wiesława Konopelska w drodze głosowania została wytypowana do zrobienia tego zdjęcia.
m ożliw e utworzenie oczekiwanego tytułu ju ż jesienią 1993 roku, czyli dwa lata wcześniej, gdy
by słow a ówczesnego wojew ody i gwarancje
na piśm ie okazały się prawdziwe. Każda zwłoka,
gdy istnieją siły i warunki do przetworzenia zamia
rów w czyn i akty tw órcze grozi zm arnowaniem
energii społecznej. A to mogło się stać skoro je d 
nocześnie - wbrew obietnicom - został przefrym arczony D om Literatury w Katowicach, zaś le
dwo co utworzony i tam m ający sw oją siedzibę
GTL stał się kolejną organizacją bezdom ną w sto
licy województwa. Pozostał upór i niezłomna w o
la pokonyw ania przeszkód.
Przełom nastąpił w połowie 1995 roku, gdy
dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu i decyzji
ówczesnego prezydenta Katowic, H enryka Dziew iora, p o w stająca redakcja o trzym ała lokal
przy ulicy 3 Maja. Od początku można było też li
czyć na wsparcie tej inicjatyw y przez m arszałka
sejm iku Janusza Frąckow iaka oraz pom oc fi
nansową wojewody Eugeniusza Ciszaka, którego
dotacja um ożliwiła w ydanie 3 pierwszych num e
rów. Jednak ryzyko przedwczesnego startu w tych
warunkach było poważne, no bo jeśli ledwo co
utw orzony m iesięcznik nie uzyska niezbędnych
środków na dalszą egzystencję? N ależało jednak
podjąć ryzyko, do czego m obilizowała ówczesna
posłanka i minister budownictwa, nieodżałowanej
pamięci Barbara Blida, której skuteczna interwen
cja u m inistra kultury i sztuki, Kazim ierza Dejm 
ka, um ożliw iła wydanie 6 kolejnych numerów
i okrzepnięcie pism a w zaiysowanej formule gdy
ju ż stało się faktem.

Przy pustym stole
inęło znów szereg miesięcy, gdy j ako pre
zes Górnośląskiego Towarzystwa Literackie
go, upow ażniony przez zarząd do zorganizow a
nia miesięcznika, zwołałem 7 września 1995 roku
spotkanie przy pustym stole, w pustym lokalu
przyszłej redakcji „Śląska” pozbawionej telefo
nu, sekretariatu i czegokolw iek w ogóle. W szy
scy zaproszeni do zespołu redakcyjnego stawili
się na m iejscu i podjęli się zgodnie zadania w y
dania pierw szego num eru już w listopadzie... co
m ogło się wydawać niedorzeczne, skoro nie by
ło czasu ani środków aby stworzyć odpowiedni
organizm , nie m ów iąc o w ydaniu próbnego nu
meru, jak wymagają reguły sztuki. Rozpoczęliśmy
od zgody na m aksymalne wyrzeczenia - funkcjo
now ania bez uposażeń i w w arunkach skrajnej
w istocie biedy, skoro nikt nam nie przyszedł z ele
m entarną pomocą. Aby wyposażyć redakcję trze
b a było penetrow ać piw nice U rzędu M iejskiego
w K atow icach oraz inne graciam ie, gdzie walał
się biurowy złom. I w ten sposób po reperacjach,
naprawach i przemalowaniu zgromadzonych gra
tów została um eblow ana redakcja. Sam redaktor
naczelny m iał w tym niem ały udział nie tylko ja 
ko zapobiegliwy ale i sprawny renowator. W każ
dym razie do tej chwili te skazane na fizyczne
zniszczenie m eble i sprzęty służą nam wiernie
i wytrwale - a to ju ż 17 lat.
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Największym atutem stworzsnego od podstaw
pisma - choć dosłownie z niczego - był zespół: do
borowy i najlepszy jaki był tu wówczas możliwy.
W tym pierwszym składzie redakcyjnej stopki zna
leźli się: W iesława Konopelska (sekretarz redak
cji), K rzysztof Karwat (dział kultury), M arian Ki
siel (dział krytyki i eseju), Jan Lewandowski
(dział społeezno-historyczny), W ojciech Łuka
(dział graficzny), Feliks Netz (zastępca redaktora
naczelnego) oraz niżej podpisany - redaktor naczel
ny. W szyscy członkowie redakcji byli jednak
związani na co dzień pracą w innych instytucjach,
co stwarzało poważne ograniczenia w dyspozycyj
ności. Apow stające pismo było przy tym skazane
od początku na wypracowanie znacznych środków
własnych, zmuszone opłacać wcale niemałe kosz
ty redakcyjne - z czynszem, ogrzewaniem, remon
tami itd. z zysków doraźnych, głównie z wyżebra
nych reklam. W ogóle co roku pojawia się groźne
ryzyko nie zgromadzenia w porę dotacji pozwala
jących na wydanie kolejnych 12 num erów - i ten
wycieńczający trud spoczywa na niezłom nym re
daktorze naczelnym. No cóż, jest nie tylko ciężko,
choć w tym roku chyba najciężej, jakby tu czy tam
nie zależało odpowiedzialnym osobom i urzędom
na stabilnym bycie pisma, w którym pojawili się
i pojawiają luminarze polskiej kultury i sztuki, z Ta
deuszem Różewiczem - od pierwszego numeru
na czele. Odnoszę czasem wrażenie, że są osoby,
które czekają na upadek „Śląska”, pisma suweren
nego, upowszechniającego Śląsk polski i jego tra
dycje z pam iętnym czasem historycznego czerw
ca ro k u 1922 i w y d arzeń , k tó re do tego
doprowadziły.
By podsum ować z j ubileuszowej okazji doro
bek pisma, które ukazało się w 200 edycjach i obej
m uje ponad 18000 stron, trzeba by go rozpisać na
wiele opracowań, skoro samych tylko portretów
plastycznych ukazało się ponad 700, tysiące wier
szy, recenzji literackich, esejów, opowiadań, szki
ców historycznych. A ile num erów specjalnych
i monograficznych? Samych tylko kolegiów redak
cyjnych (co czwartek) odbyło się 800, dla jasno
ści nie płatnych jako że pismo było i pozostało
biedne, ale wierne sobie w służbie idei wyrażonej
w przykazaniu głównym: po pierwsze - Śląsk.
Ten numer zamyka pewien okres w historii „Ślą
ska”, ja k wcześniej numery 100. i 150., gdy odby
ły się spotkania z uhonorowanymi przyjaciółmi pi
sma, do czego redakcja przykłada od początku
wielką wagę, a to łącznie kilkaset osób. Wielu spo
śród naszych laureatów nie m a już między nami,
w tym nieodżałowanego Jerzego Dudy Gracza, któ
ry z okazji 5. rocznicy pisma z „rozlicznymi orna
m entam i” przesiał nam urodzinowe gratulacje
z dowcipnym spostrzeżeniem: „Chociaż powoła
liście „Śląsk” do życia w Święto Zmarłych, a do te
go na Ziemi nieobecnej oraz rządzonej kiedyś i dzi
siaj przez tych którzy na ogół z tą, no, kulturą i sztuką
„się nie pieprzą” - wasza pięciolatka jest widocz
nym znakiem zwycięstwa ducha nad materią” .
Święte słowa, Drogi Jurku ... i oby jak najdłużej!
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regionalnych i sam orządow ych, ale w poszerzo
nych granicach obejm ujących historyczny Górny
Śląsk i obszary jego kulturowego pogranicza. Wy
magało to oczywiście wielu rozmów, spotkań i za
biegów, by doszło do pow stania największej
w kraju organizacji społeczno-kulturalnej skupia
jącej ludzi pióra z kilku środowisk.
Stowarzyszenie to zawiązane m ocą zbiorowej
decyzji 19 grudnia 1992 roku, powołane przez
83 członków -założycieli, w ykazało na starcie
wielką energię i zaradność, skoro ju ż 5 lutego 1993
roku doczekało się rejestracji i w pisu do rejestru
stowarzyszeń. Zachował się rękopis zredagowa
nego przeze m nie tam tego statutu przyjętego bez
zmian i poprawek. Niebawem doszło do wyboru
władz, jednocześnie zaś podjęte starania o pozy
skanie praw do tytułu zakończyły się sukcesem,
czyli nieodpłatnym uzyskaniem w kom isji likwi
dacyjnej RSW PRASY. Już 2 czerwca decyzją Są
du W ojewódzkiego w W arszawie rejestracja sta
ła się faktem, tak więc w ciągu niewielu miesięcy
zarówno organizacja oraz tytuł przyszłego czaso
pism a uzyskały podstaw y prawnej legalizacji.
Od samego początku Komitet Założycielski GTL-u, zanim doszło do zwołania zebrania wyborcze
go, podjął działalność statutową, organizując 18
lutego 1993 roku im prezę w 100. rocznicę śm ier
ci Norberta Bończyka pt. „Hom er odchodzącego
Śląska” . Niedługo potem 15 czerwca w Pałacu w
Rybnej w Tarnowskich Górach odbyła się wyjaz
dowa konferencja literacka pt. „M iejsce literatu
ry na Śląsku”. W ydarzeniem rok później stała się
przygotowywana z jego udziałem konferencja
z okazji półwiecza twórczości Tadeusza Różew i
cza przy tłum nym zainteresow aniu publiczności.
Od początku więc działalność GTL-u jest prow a
dzona wielotorowo i obejm uje także rozbudow a
ny nurt literackich imprez, których zorganizowa
no kilkaset. Rychło również w uroczystej oprawie
utworzono koła Górnośląskiego Towarzystwa Li
terackiego w Opolu, Bielsku i Cieszyńsko-Zaolziańskie. Powstały więc warunki do powołania cza
sopism a integrującego życie kulturalnego tak
szerokiego obszaru, służącego współpracy i roz
wojowi kontaktów ponad granicami regionów, cza
sopisma o szerokim zasięgu i adresie czytelniczym.

arodziny pomnika były wynikiem
wieloletnich starań, które podejmował
niestrudzenie Jerzy Ziętek, kreator tej
monumentalnej wizji, do końca urzędowa
nia przez ostatnie 20 lat niezawodny, za
pobiegliwy pater familias powstańczej
formacji. Jest to już czas, gdy po ro
ku 1956 powstania śląskie odzyskują swo
je przynależne miejsce w tradycji narodo
wych czynów niepodległościowych,
w szczytowym okresie stalinizmu, poma
wiane o nacjonalizm i zdradę ideałów re
wolucji proletariackiej, gdy przedstawicie
le powstańczych formacji trafiali nawet
do więzień. W roku 1949 dochodzi nawet
do likwidacji samodzielnej organizacji
kombatanckiej: Związku Weteranów Po
wstań Śląskich. Po październiku '56 nastę
puje jednak polityczny zwrot i oficjalne
przywrócenie weteranom powstań histo
rycznych zasług, o czym znów świadczą
doroczne manifestacje na Górze św. An
ny - w roku 1961 uczestniczyło w niej po
nad 150 tys. osób.
Lecz jest to już czas gdy kolejne roczni
ki generacji powstańczej wchodzą w póź
ne lata życia i nie odgrywają czynnej pu
blicznej roli jak to miało miejsce zaraz
po wojnie. Spotyka ich teraz niemało ho
norowych gestów a mundury i sztandary po
wstańcze są znowu stałym elementem spo
tkań i uroczystości. W tym jednak czasie
narasta kolejna polityczna kolizja o zasię
gu lokalnym, gdy zgodnie z ideologicznym
rygoryzmem Komitet Wojewódzki ekspo
nuje coraz bardziej decydującą rolę ruchu
robotniczego i rewolucyjnych tradycji pro
letariatu, których wyrazem jest legenda
„Czerwonego Zagłębia” spod znaku KPP.
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omnik Powstańców Śląskich, o co Je
rzy Ziętek zabiegał, mógł w końcu po
wstać, jednak nie dzięki lokalnej decyzji
w Katowicach. Sprawę przeważyło osobi
ste wsparcie dysponującego wówczas
mocną pozycją i znacznymi wpływami mi
nistra obrony narodowej, marszałka Maria
na Spychalskiego, politycznego więźnia
w latach stalinizmu, który zaangażował się
w to przedsięwzięcie i patronował mu
skutecznie. I tak oficjalnym inicjatorem
wzniesienia pomnika, który powstał jako
dar społeczeństwa Warszawy stał się
Stołeczny Komitet Frontu Jedności Naro
du. Zainteresowanie konkursem okazało się
nadzwyczajne. Wpłynęło 116 projektów.
1 października 1965 roku jury z marszał
kiem Marianem Spychalskim na czele,
przyznało I nagrodę pracy Gustawa Żemły
(rzeźbiarz) i Wojciecha Zabłockiego
(architekt). Nastąpi teraz przyspieszenie
daty realizacji potężnego monumentu.
Już 3 maja 1966 roku, w 45. rocznicę wy
buchu III powstania śląskiego wmurowa
no akt erekcyjny pod przyszły pomnik oraz
złożono urny z ziemią z kilkudziesięciu pól
bitewnych, gdzie Polacy walczyli o wol
ność i niepodległość narodu. Znajdą się tu
upamiętnione na granitowym bastionie
pomnika nie tylko nazwy miejsc z odległej
historii Polski, jak Grunwald oraz najważ
niejszych pobojowisk III powstania, lecz
także z Westerplatte, Helu i Warszawy, Le
nino, Studzianek, Kołobrzegu, Budziszyna i Berlina, również z Monte Cassino,
Falaise, Narwiku, Ankenras, Oesterbeek
k. Arnhem i Urville Langannerie w Nor
mandii. Pomnik, zgodnie z założeniami od-
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Pomnik Powstańców Śląskich został odsłonięty 1 września 1967 r.
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Skrzydła
i pamięć =
Już blisko pół wieku mija od tamtego pamiętnego wydarzenia, gdy doszło wreszcie
do odsłonięcia w Katowicach słynnych Trzech Skrzydeł - wspaniałego Pomnika
Powstańców Śląskich. Miało to miejsce 1 września 1967 roku, w 28 rocznicę napaści
hitlerowskich Niemiec na Polskę, kiedy tysiące powstańców śląskich znalazło się
w oddziałach samoobrony Śląska i na szlakach bitewnych kampanii wrześniowej.
Ich los miał wkrótce tragiczny koniec, gdy z wyroku Stalina zostali ofiarami
okrutnego mordu, zaś miejscem zbiorowego spoczynku staną się zatajone,
skazane na niepamięć bezimienne groby w Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Uroczystość odsłonięcia katowickiego monumentu przerodziła się w potężną
manifestację patriotyczną, jako że żyło jeszcze kilkanaście tysięcy weteranów
powstań, dla których akt ten stanowił świadectwo zbiorowego hołdu złożonego ich
generacji za udział w historycznym czynie zbrojnym i odzyskaniu Śląska.
Przejmujące wrażenie wywarł dziarski przemarsz przez miasto ze sztandarami
trzech tysięcy powstańców w mundurach. Wystąpiły połączone orkiestry
górnicze w 1000-osobowym składzie. Oddano 12 artyleryjskich salw.

woływał się także do walk Polaków we
wrześniu 1939, w podziemiu i na fron
tach II wojny światowej. Prace postępowa
ły szybko. Już rok później w odsłonięciu
pomnika uczestniczyło 150 tysięcy miesz
kańców województwa katowickiego i od
dano 12 salw artyleryjskich. Pomnik uzna
ny od razu za dzieło wybitne ze względu
na swe walory artystyczne i usytuowanie
zajął szczególne miejsce w przestrzeni
Katowic.
Jak świadczą nazwy pobojowisk - a są
to szczytowe lata konfrontacji politycznych
z rewizjonizmem zachodnioniemieckim - cała uwaga została skierowana
na dzieje zmagań polskiego oręża z ekspan
sją militarną zawartą w haśle Drang nach
Osten. I można by uznać to odniesienie oraz
tak zarysowane ramy symbolicznego mo
numentu za zgodne z nadrzędnym celem
powstań śląskich uwieńczonych przejęciem
znacznej części Górnego Śląska, gdyby nie
data 17 września 1939 roku, gdy na ziemie
Polski wtargnęło bez wypowiedzenia woj
ny około 650 tys. czerwonoarmistów i bli
sko 5 tys. czołgów. Ten zdradziecki akt
równoznaczny z 4 rozbiorem Polski, wień
czyła niemiecko-radziecka defilada wojsko
wa w Brześciu, poświadczająca to samo
„braterstwo broni”, które w przeszłości de
monstrowały wspólnie Prusy i carska Ro
sja, a od roku 1945 przerodziło się w uza
leżnienie niesuwerennej Polski pod każdym
względem od ZSRR.
odczas budowy pomnika na granito
wym bastionie, z którego uskrzydlo
ny monument wyrasta, umieszczone
zostały jednak wyłącznie miejsca zwią
zane z historią zmagań polsko-niemiec
kich. Z przyczyn politycznych nie zna
lazły się tu jednak żadne nazwy starć
i militarnych bitew obejmujące wschod
ni krąg polskich granic i to zarówno
z odległej historii, ale i z okresu lat 19391945. A są to tak ważne i pamiętne miej
sca walk jak toczone w obronie Lwowa,
Czortkowa, Wilna czy Nowogródka.
Ale i miejsca uwięzienia wziętych do nie
woli powstańców - żołnierzy września
w obozach Kozielska, Ostaszkowa i Sta
robielska oraz ich egzekucji i zagła
dy - w Miednoje, Charkowie, Katyniu,
a także wielu nieujawnionych jeszcze
zbiorowych, bezimiennych grobów. Trze
ba pamiętać, że w 1939 roku do samo
obrony Śląska i obrony kraju stanęło
znowu tysiące weteranów powstań ślą
skich: jedni w powstańczych mundu
rach, większość w mundurach wojska
polskiego, bo wielu z najmłodszych po
wstańczych roczników podlegało jeszcze
mobilizacji jako rezerwiści. Znaczna
ich część przedrze się następnie także
na Zachód by kontynuować walkę. Jak do
tąd wciąż nie jest znany pełny rejestr po
wstańców śląskich poległych w działa
niach zbrojnych na frontach II wojny
światowej. A kto zliczy wszystkich, któ
rzy przepadli bez wieści. Przy wielu
nazwiskach widnieją jedynie nazwy obo
zów zagłady. Liczni powstańcy - żołnie
rze września znajdą się także w obozach
jenieckich, inni trafią do obozów koncen
tracyjnych. I tak losy wszystkich staną się
kolejnym rozdziałem powstańczej biogra
fii Ślązaków - konsekwencją ich udziału
w zrywach zbrojnych oraz dochowaniu
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wierności peowiackiej i powstańczej przy
siędze wierności do końca.
O tych wszystkich faktach należy pa
miętać kiedy mowa o heroicznej, symbo
licznej przestrzeni trzech skrzydeł,
w które dotąd nie zostały wpisane. Bo
i nie mogły, skoro była to strefa politycz
nie nietykalna, poddana surowej cenzu
rze i zagrożona restrykcjami z tytułu
obowiązującego prawa. Wskutek oko
liczności historycznych i politycznych
blokad wynikających z ograniczonej
suwerenności naszego państwa. Także
Pomnik Powstańców Śląskich w Kato
wicach został w okresie PRL-u skazany
na nieunikniony fałsz wobec prawdy
o polskiej historii i losach generacji po
wstańczej. A przecież miał i ma wyrażać
pełne duchowe zwycięstwo, jak te trzy roz
postarte do heroicznego czynu majestatycz
ne skrzydła w nawiązaniu do antycznej
symboliki zwycięskiej Nike. Ilekroć mijam
ten pomnik, a często, myślę o tym jego
trwałym kalectwie poprzez redukcję napi
sów miejsc do wówczas cenzuralnie do
puszczalnych. Przypomina mi się również
wędrówka w tym rejonie miasta z zasłużo
nym powstańcem Franciszkiem Kruczkiem
z Bogucic, dzielnym dowódcą kompanii sa
moobrony Katowic we wrześniu 1939.
Akurat w miejscu, gdzie wyrosły po latach
skrzydła katowickiego monumentu, usytu
ował karabin maszynowy, ścinający seria
mi nacierających od Siemianowic i Cho
rzowa hitlerowców z szeregów Freikorpsu
(o czym pisałem w 1963 roku w reporta
żu „Śiedem dni walki” zamieszczonym
w „Poglądach”).
Nastał wreszcie czas by upomnieć się
o dopełnienie ideowych zobowiązań za
wartych w akcie erekcyjnym pomnika,
które są nadal wiążące i mają moc nie
podważalnego testamentu, Pora dokonać
symbolicznego zamknięcia heroicznego
kręgu walk w obronie polskich granic
także o te na wschodzie, gdzie również
walczyli powstańcy śląscy zanim stali się
ofiarami stalinowskich mordów bez wy
roku. Podobnie jak zgładzeni z tego same
go zbrodniczego rozkazu polscy policjan
ci, z których około 1000 pochodziło ze
Śląska. Sprawę tę przedstawiłem i uzasad
niłem w obszernym artykule pt. „Garście
ziemi stamtąd” zamieszczonym w nume
rze 95 „Śląska” jeszcze w roku 2003,
wielokrotnie podejmując odtąd interwen
cje w tej sprawie u osób, które z racji peł
nionych stanowisk mogły i mogą o tym za
decydować. A czas już najwyższy, czyli
ostatni, skoro postępuje niepokojąca ero
zja pamięci, wydarzeń stanowiących rdzeń
zbiorowej biografii powstańczego pokole
nia, obejmującej nie tylko udział w trzykrot
nych zrywach lat 1919-1921.
Od kilku lat Pomnik Powstańców Ślą
skich wraz z jego granitową podstawą był
poddany konserwatorskiej renowacji. Pod
czas tych prac zdemontowano napisy z na
zwami miejsc historycznych bitew (część
została zapewne zagrabiona przez złomiarzy). Napisów tych jak dotąd nie odtwo
rzono, choć należy to do obowiązku odpo
wiedzialnych władz. Od szeregu miesięcy
podejmuję też po raz kolejny takie stara
nia zyskując pewną uwagę. Zainteresowa
ni tą ideą są także twórcy Trzech Powstań
czych Skrzydeł - Gustaw Żemła i Wojciech
Zabłocki, obaj wywodzący się z dawnych

polskich kresów, którzy podejmą się kom
pozycji napisów w nowym układzie. Ostat
nio 27 kwietnia br w celu wyjaśnienia pew
nych wątpliwości zwołałem zebranie, aby
wysądować opinie, m. in. z udziałem histo
ryków, działaczy społecznych i ludzi sztu
ki. W spotkaniu wziął również udział wi
ceprezydent Katowic Michał Luty,
od dłuższego czasu zaangażowany w tę
sprawę.
Rozwiązanie, które przedstawiłem
- zgodnie z propozycją zawartą w artyku
le „Garście ziemi stamtąd” dotyczyło
przywrócenia skasowanych napisów
oraz dopełnienia ich o nazwy miejsc
związanych z walkami i martyrologią po
wstańców śląskich na Wschodzie. Moja
propozycja zawiera: Lwów, Grodno, Wil
no, Czortków, Nowogródek, Starobielsk,
Ostaszków, Kozielsk oraz Katyń, Miedno
je i Charków. Ceremoniał ten należałoby
dopełnić złożeniem urny z ziemią z tych
miejsc, gdzie spoczywają w masowych
bezimiennych grobach śląscy powstań
cy. Byłoby to godne, symboliczne uhono
rowanie ich żołnierskiego męstwa i mę
czeństwa w stalinowskich katowniach.
W trakcie tego spotkania pojawiła się
również opinia, żeby przywrócić wyłącz
nie zlikwidowane podczas remontu pomni
ka napisy oraz umieścić w sąsiedztwie po
mnika tablicę informacyjną o jego historii
i twórcach.
Trzecie stanowisko dotyczyło umieszcze
nia na cokole jedynie nazw pól bitewnych
związanych z trzema powstaniami.
W przypadku mojej propozycji - widzę
także sens w ulokowaniu w sąsiedztwie po
mnika tablicy informacyjnej, jako dopeł
nienie wiedzy o historii i twórcach tego
wspaniałego monumentu, także ze wzglę
du na wybitne walory artystyczne pomni
ka i jego szczególne miejsce w przestrze
ni Katowic. Byłoby wskazane, by doszło
do tego aktu 1 września 2012 r. - w 45.
rocznicę uroczystości odsłonięcia pomni
ka, w nawiązaniu do daty z 1967 roku.
Ponieważ - jak to w dyskusji - zdania
były podzielone, padła propozycja przegło
sowania wszystkich trzech propozycji.
Zdecydowana większość opowiedziała się
za moją koncepcją, czyli pierwszą, którą
poparło też szereg osób, z różnych wzglę
dów nie mogących uczestniczyć w spotka
niu, a które upoważniły mnie by się na to
powołać.
Ostateczna decyzja w tym przypadku
należy do władz miasta i województwa.
Choć - moim zdaniem - moralnie wiążą
ce jest nadal zobowiązanie zawarte w nie
dopełnionym do dziś akcie erekcyjnym,
a o co wytrwale zabiegam od 9 już lat.
W przypadku dzieła tej miary, o symbolicz
nych założeniach co pomnik Gustawa Że
mły, obowiązuje język metaforycznych
przekazów. Można tedy w przestrzeń
skrzydeł pomnika o heroicznych odnie
sieniach wpisać także te wątki, które
wiążą się z losami powstańców śląskich
na Wschodzie, gdzie w imię męstwa i ho
noru oraz złożonej w młodości przysięgi
przyjdzie im po latach zginąć.
. ^
Uroczystość związana z ponownym
odsłonięciem pomnika może stać s i ę __ ^
ważnym aktem ugruntowania wiedzy
o tych wydarzeniach w świadomości
narodowej.

W czerwcu 1922 roku dokonał się ostatni akt praw ie czteroletnich w alk
o ostateczną przyszłość G órnego Śląska. Zw ycięzcy w I w ojnie światowej
alianci już jesienią 1921 roku dokonali podziału terenu plebiscytow ego.

RYSZARD KACZMAREK

16 lipca 1922 roku. Uroczystość inkorporacji polskiej części Górnego Śląska do Polski. Widoczni
m.in. Józef Rymer, pierwszy wojewoda śląski i gen. Stanisław Szeptycki.

ednak musiało minąć aż pół roku, by
rządy Polski i Niemiec ustaliły w koń
cu szczegółowe warunki obustronnego
przestrzegania praw mniejszości naro
dowych po obu stronach nowej grani
cy. Dopiero przyjęcie tej tzw. Polsko-Niemieckiej Konwencji Górnośląskiej
(potocznie nazywanej od miejsca jej pa
rafow ania „konw encją genew ską”)
umożliwiło wycofanie wojsk koalicyj
nych stacjonujących na obszarze plebi
scytowym od 1920 roku. 15 czerw
ca 1922 roku, po ro k o w an iach
z udziałem rządów Polski i Niemiec oraz
Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej
i Plebiscytowej, podpisano ostateczną
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umowę. N a podzielony Górny Śląsk
wkraczały w czerwcu i lipcu 1922 ro
ku na powrót wojska niemieckie na za
chodzie i po raz pierwszy wojska pol
skie na wschodzie. Polsce wyznaczono
termin zajęcia pięciu stref od 17 czerw
ca do 10 lipca.

Triumf
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zisiaj, kiedy obchodzimy już 90.
rocznicę tych wydarzeń, wydaje nam
się oczywiste, że przebiegały ona w od
świętnym charakterze, której symbolami
były: bramy triumfalne, kwiaty, symbo
liczne gesty i pełne patosu przemówienia.
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I takich wydarzeń, o czym przekony
wają zachowane z uroczystości zdjęcia
i relacje, było najwięcej. Momentów wy
pełnionych patetycznymi deklaracja
mi, ale i niekłamaną radością nie pozba
wioną poczucia dumy z potęgi młodego
Państwa Polskiego.
Głównym bohaterem uroczystości
centralnych, które odbyły się w Katowi
cach 20 czerwca 1922 roku byli polscy
żołnierze. Oddziały Wojska Polskiego
tworzyły tło dla podniosłych wyda
rzeń: „Już nadciągają od strony Zawodzia, już przekraczają bramę triumfal
ną, zdobną w odznaki i chorągwie
polskie. Najprzód oddział ułanów żół
tych. Śliczne to wojsko. Od złotych opa
sek u czapek i złotych chorągiewek ułań
skich skry św iatła się rozsypują,
zwłaszcza gdy słońce wejrzy z za chmu
ry. N a koniach jak piece, doskonale do
branych (orkiestra cała na siwkach jed
nej maści) okrążają rynek i ustawiają się
w ulicy bocznej. Dalej wczołgają się po
twory wojenne, zwane czołgami albo
i angielskimi tankami. Potwory to wo
jenne, ale im nasze żołnierzyki wcale nie
potworne ponadawali nazwy, bo oto
na jednym kadłubie takiego smoka czy
tamy nazwę: „Jasiek”, na drugim „Sta
cha”, na trzecim „Sulcia” i tym podob
ne. A bucha to dymem z komina, a stęka
tak groźnie, że cię doprawdy aż strach
jakiś przejmuje i dopiero śmiejące się
oczy kierownika czołgu, wyglądające
z budki, przypominają ci, że to przecież
nie jeszcze wojna a jeno parada na ura
dowanie serc naszych. Więc też radosne
odzywają się wciąż okrzyki: »Niech ży
ją! Niech żyj ą !« Kiedy i piechota i od
dział artleryi wkroczyły na rynek, w je
chał w końcu na czele sztabu dowódca
tych wojsk, generał Szeptycki. Koń
pod nim stąpa dumnie, boć go już zda
je się u granicy udekorowano olbrzymim
wieńcem, a i pan generał olbrzymi bu
kiet dźwiga w ręku.
Na rynku wojsko otoczyło czworobok,
starszyzna na koniach stanęła bliżej
ołtarza. Ks. Proboszcz dr Kubina od ko
ścioła Panny Maryi rozpoczyna Mszę
św. Z tysięcy piersi wznoszą się modły
do Pana nad Pany o błogosławieństwo
dla władz polskich obejmujących rządy
województwa, dla wojska, dla narodu,
dla całej naszej drogiej Matki Ojczyzny.
[...] Po nabożeństwie wstąpił na mów
nicę pan poseł Korfanty, aby powitać
przybywające wojska imieniem ludno
ści; zakończył swe przemówienie wznie
sieniem okrzyku na cześć wojska pol
skiego, który publiczność z zapałem
pow tórzyła. Szeptycki podziękow ał
za powitanie, wznosząc w końcu okrzyk
na cześć ludu śląskiego. Raz jeszcze
przedefilow ały w szystkie oddziały
wojsk przed generałem Szeptyckim,
stojącym na koniu, w otoczeniu wojsko
w ych i cyw ilnych. O prócz w ojsk
właściwych defilowały także oddziały
powstańców, znamiennych tym miano
wicie, że znajdowali się w nich przed
stawiciele każdego wieku, począwszy

M arzyciele i realiści
T A I q większości mieszkańców przyJ —/ I d z n a n e g o Polsce Górnego Ślą
ska przyszłość nie jaw iła się jednak
w żadnym razie w sposób tak optym i
styczny, jak ogarniętemu patriotycz
nym entuzjazmem dziennikarzowi „Kuryera Śląskiego”. Nie ma w skromnym
artykule miejsca na pokazanie całej
złożoności postaw w tamtych czasach.
Jednak wystarczy nawet pobieżnie za
poznać się z opiniam i w yrażanym i
w czerwcu 1922 roku, by dostrzec ich
różnorodność, o d - z jednej s tro n y -z a 
fascynowania Polską i Górnym Ślą
skiem, a z drugiej strony - lękiem
przed przyszłością.
Górnoślązacy, przede wszystkim
ci, którzy z taką mocą zaangażowali
się w walkach po stronie polskiej,
w większości nie znali i nie rozum ieli
wielkich konfliktów społecznych i po
litycznych rozrywających Rzeczpo
spolitą u progu niepodległości. Polska
jawiła im się jako wym arzona i ide
alizowana Ojczyzna wszystkich Pola
ków. Polska była dla nich związana
z w ielką tradycją polskiej literatury
z Mickiewiczem, Śłowackim i Sienkie
wiczem na czele, Polską pam iątek na
rodowych, szczególnie tych, które wie
lu z nich widziało na Wawelu. Polska
była dawną potężną Rzeczypospolitą
walczącą z Niemcami i Rosją. A przede
wszystkim Polska miała być państwem,
gdzie zrealizowana zostanie wymarzo
na zasada sprawiedliwości społecznej.
W świadomości Górnoślązaków nie
pozostały bez konsekwencji lata kam
panii plebiscytowej. Arka Bożek pisał
o tych marzeniach: „ Śniliśmy o ideal
nej Polsce, o Polsce sprawiedliwej,
o Polsce bez panów i parobków. Miała
to być ojczyzna ludzi naprawdę wolnych,
równych ”.
Stąd, ju ż po historycznej decyzji,
niepokój narastający w raz z coraz
większą ilością wiadomości o prawdzi
wej, współczesnej Polsce. Może najlep
szym przykładem tego niepokoju jest

19 czerwca 1922 r. Podpisanie protokołu przekazania Katowic władzom polskim. Trzeci z prawej
to Wojciech Korfanty, piąty —Alfons Górnik, szósty—wojewoda Józef Rymer.

tekst w socjalistycznej „Gazecie Robot
niczej”. Polska Partia Socjalistyczna za
boru pruskiego z całą mocą angażowa
ła się w działalność niepodległościową
już przed wybuchem I wojny światowej,
w idząc w ów czas przyszłość Polski
najpierw w aliansie z Austrią i N iem 
cam i i z legionistam i w alczącym i
pod wodzą K omendanta Piłsudskiego.
Tę wizję zastąpił w 1918 roku projekt
budowy republiki demokratycznej w so
juszu z wszystkimi polskimi stronnic
twami niepodległościowymi. Taka idea
polityczna znalazła się także na sztan
darach PPS podczas pow stań śląskich
i plebiscytu.
A jednak 20 czerwca 1922 roku,
w momencie wkroczenia Wojska Pol
skiego do Katowic, w artykule wstęp
nym „Gazety Robotniczej”, nie skry
wano lęku przed spełnieniem się tych
marzeń. Pisano wprawdzie o gorącym
powitaniu, jakie z pewnością spotka
tak długo oczekiwanych polskich żoł
nierzy, o triumfie idei niepodległościo
wej polskiego socjalizmu i stworzeniu
wreszcie upragnionej „ Wolnej, Niepod
ległej i trójzaborowej Polski Jednak
obok ujawnia się niepewność i lęk ja
kie ogarnęły w tym momencie Górno
ślązaków. Socjaliści byli już pewni, że
nie wszystkie wyrażane w kampanii ple
biscytowej nadzieje na spokojne życie
w niepodległej Polsce zostaną urzeczy
wistnione. Jeszcze niedawno wygłasza
ne zapowiedzi powstania „ludowej oj
czyzny” dla każdego, Polski troszczącej
się o byt robotnika i chłopa, zastąpiły te
raz stwierdzenia o konieczności podję
cia na powrót walki. Dla górnośląskie
go robotnika, tak samo ja k kiedyś
w państwie niemieckim, wymarzona
sprawiedliwość społeczna miała znowu
ziścić się dopiero w bliżej niesprecyzowanej przyszłości. N aw et wolności
obywatelskie nie wydawały się być za
pewnione w wymarzonej Rzeczypospo
litej, jeżeli wierzyć słowom socjali
stycznego publicysty, to dopiero trzeba
było: „stoczyć nieubłagalną walkę z na
szą reakcją, z naszym i klerykałam i
i wstecznikami. Uprzytomniamy sobie,

że tylko takie państwo ma prawo bytu,
w którym istnieje wolność obywatelska,
wolność przekonań politycznych i wol
ność sumienia
Robotnik górnośląski dowiadywał
się nagle, że to, co do tej pory mu obie
cyw ano bez żadnych w arunków
wstępnych, a więc dobrobyt i spokój
społeczny w odróżnieniu od chaosu po
litycznego i m izerii gospodarczej
w powojennych Niemczech, było ilu
zją na m iarę „krow y K orfantego” .
W czerwcu już widoczny był dystans re
alistów od obietnic marzycieli. Świet
nie to narastające rozczarowanie ujął
Stanisław Rybicki, piszący o widocz
nym spadku entuzjazmu wśród Górno
ślązaków, „ osłabieniu dawniejszych
radosnych uczuć ożywiających każdą
pierś polską ”, zwątpieniu w marzenia
o Polsce na Górnym Śląsku, „jako
o krainie szczęścia dla wszystkich je j
rozproszonych i poniewieranych dzie
ci Przypisywał to brakowi szczerości
w kampanii plebiscytowej i niedoinfor
mowaniu Górnoślązaków: „Państwo
polskie, ja k ten bajeczny Feniks, odro
dziło się z gruzów i popiołów i dlatego
nie może sprostać od razu wszystkim
swoim zadaniom, musi mieć swoje bra
ki, swoje niedomagania ”.
Rybicki, reprezentujący przecież Gór
noślązaków propolsko nastawionych,
ma mimo tych wyjaśnień kłopot ze
zrozumieniem, dlaczego entuzjazmu
pierwszych dni niepodległości w Polsce
nie przekuto w czyn. Nie chce jednak
być bezkrytycznym marzycielem, ale re
alistycznie patrzącym na możliwości
Polski obserwatorem. I z takiej pozycji,
pragmatyka, nie rozumie Polaków z in
nych dzielnic. Pisze, że nawet nadzie
je znajdujące się w skromnych możli
w ościach p aństw a także zostały
niespełnione. Dokonuje przy tym klu
czowego rozróżnienia, to nie wymarzo
na Polska jest winna, Polska o której ma
rzyli powstańcy w 1921 roku. To Polacy
nie dorośli do zadań jakie przed nimi sta
nęły: „Rozczarowanie nie odnosi się
do Polski, ale tem więcej do Polaków,
którzy na ogół wziąwszy, nie umieją ce
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od młodzieńców, którym się zaledwie
wąs wysypywać rozpoczyna a skoń
czywszy na mężach siwowłosych, a na
wet i starcach. I ujrzeliśmy łzy w oczach
niejednych i niejedne usta wyszeptały:
gdyby nie Wy, czybyśmy święcili uro
czystość dzisiejszą? A dalej się godzi nie
zapominać włościan naszych, którzy
z różnych stron Śląska w liczbie kilku
set przybyli na własnych koniach, do
skonałych, w celu uświetnienia uroczy
stości. Z uśmiechem ukontentowania
na twarzy oglądał generał Szeptycki od
dział naszych konnych gospodarzy.
[...] Każdy unosił z sobą tę drogą pew
ność, że skończyło się nasze sieroctwo,
żeśm y odzyskali dom swój w łasny
i Matkę kochającą - Ojczyznę Polskę.
»Czegośmy pożądali, tegośmy doczekali, A llelu ja, A lle lu ja !«” („K u ry er
Śląski”).

nić tego szczęścia wolności narodowej,
którąśmy p o tak długiej niewoli politycz
nej i tak krwawych ofiarach nareszcie
uzyskali
To Górnoślązak wskazuje na deficy
ty polskiego patriotyzm u, który nie
może bazować tylko na sferze symbo
licznej: „Sądzić by należało, że cały na
ród polski, cierpiący przez okrągłe p ó ł
tora wieku w najokropniejszej niewoli
politycznej, smagany knutem rosyjskim,
brutalizowany przez Prusaków czy prze
chodzący zm ienne koleje w Austrii,
rzuci się bez wyjątku do wspólnej i rze
telnej pracy nad odbudową zdeprawo
wanej i zniszczonej przez wrogów Ojczy
zny. Nieliczne są niestety szeregi tych
obywateli Polaków, którzy na zajętych
stanowiskach spełniają bezinteresownie
i sumiennie swój obowiązek. Ogromna
ich część stara się jedynie żyć kosztem
swoich współobywateli, kocha się w roli
pasożytów , w ysysających słabow ity
i chromający organizm odradzającej się
matki Polski ”.

M y lojalni obywatele
Niemcy górnośląscy? Jak dla nich
jaw ił się ten dzień? Głównie nie
ukrywali smutku i rozczarowania. Ton
wszystkich tytułów prasowych najbar
dziej popularnych na Górnym Śląsku ga
zet („Kattowitzer Zeitung”, „Oberschlesischer Kurier”, „Der Oberschlesischer
W anderer” , „O stdeutscher M orgenpost”) był taki sam i podkreślał zajęcie
Górnego Śląska przez Wojsko Polskie.
Przy całym rozczarowaniu przegraną
tytuły niemieckie ukazujące się po pol
skiej stronie podkreślały mocno chęć za
chowania postawy lojalnych obywate
li. Popularna „katowicerka” deklarowała
w im ieniu górnośląskich Niemców:
„My Niemcy dołączamy się do tych uro
czystości, chociaż z ciężkim sercem, to
jednak chcemy nowemu państwu oddać
do dyspozycji nasze umiejętności i wie
d z ę ”. W tórował tem u „O berschlesi
scher Kurier”, szczególnie eksponując
postawę władz miasta Katowice, które
go zarówno Rada M iejska jak i M agi
strat były zdominowane przez Niemców.
Miasto postawiło do dyspozycji polskie
go komitetu powitalnego, utworzonego
już wiele miesięcy wcześniej, specjal
ne środki finansowe. Jak deklarował
przewodniczący rady miejskiej: „Niem
cy na Polskim Śląsku chcą dać państwu
[polskiemu] co mu się należy, chcą
być lojalnymi obywatelami tego p a ń 
stwa. Jeżeli nawet nie mogą świętować
ze względu na zmianę władzy państwo
wej, ja k ich polscy współobywatele, to
je d n a k we wkraczających wojskach
polskich widzą swych obrońców i straż
ników porządku dla tego kraju, co ze
względu na bratobójczą walkę zostało
zniszczone, mieszkańcy przez triumfują
cych bandytów byli straszliwie katowa
ni, a majątki aż do jeszcze ostatniego
dnia były plądrowane straszliwie przez
tych bandytów. Stalowa ręka wojska
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oczyści Górny Śląsk ze szkodników
ludzkiego społeczeństwa, na to mają na
dzieję i na to czekają Niemcy. [...] ”.
Symboliczne było też wybranie miej
sca na podpisanie uroczystego aktu
przekazania Państwu Polskiemu Górne
go Śląska, u stóp Teatru Miejskiego.
N a jego fasadzie istniał przecież napis:
„N iem ieckiej sztuce i niemieckiemu
słowu (Deutscher Art und deutschem
Wort). N a krótko przed wkroczeniem
oddziałów w ojskow ych z udziałem
miejskiej straży pożarnej został jednak
na wszelki wypadek udekorowany liść
mi i godłami częściowo go zasłaniają
cymi, co zauważono w każdej nie
mieckiej gazecie i odebrano jako złą
prognozę na przyszłość.

Polskie sym bole
i śląski pragm atyzm

M IS S

bserwatorzy w czerwcu 1922 ro
ku widzieli, że Górnoślązacy nie
rozumieją ciągłych politycznych kon
fliktów w Polsce. Naiwnie oczekiwali
zjednoczenia wszystkich polskich sił
politycznych dla osiągnięcia sukcesu
gospodarczego. Dla nich była to prag
matyczna konsekwencja okresu wal
ki, po której miał nadejść czas budo
w y silnego, sprawnego i bogatego
państwa.
W polityce polskiej w czerwcu 1922
roku dominują zaś zgoła inne nastro
je. Prasa od lewa do prawa ostrzega
przed wewnętrznymi przeciwnikami
czyhającym i na potknięcia młodego
państwa. Każdy niebezpieczeństwa
widzi jednak inaczej. Pojęcie dobra
wspólnego, tak łatwo definiowane
w okresie rozbiorów jako potrzeba
odzyskania niepodległości, już niko
mu nie wystarcza. Jedyne co pozosta
ło z dawnej zgody narodowej to naro
do w a sy m b o lik a , któ rej p o d czas
uroczystości w Katowicach nie braku
je. N a drodze od Szopienic, w podmiej
skich dzielnicach „nie m a ani jednego
domu, ba ani okna naw et jednego, nie
zdobionego w zieleń, orły i chorą
giewki czerw ono-białe” . Inaczej jest
w samych Katowicach, gdzie nie brak
narodow ych symboli, chociaż są i ta 
kie dom y i ulice, które „świecą golizną” . Tu jednak mieszkają pełni rezer
w y Niemcy.
W kroczenie w ojsk polskich także
pełn e je s t gestów sym bolicznych.
N a granicy przeciągnięto łańcuch w bar
wach niemieckich, który przerywa do
wodzący polskimi oddziałami generał
Stanisław Szeptycki. On również otrzy
muje z rąk powstańców śląskich sym
boliczny miecz, jako znak przekazania
Państwu Polskiemu władzy nad Górnym
Śląskiem. W zależności od prowenien
cji tytułów prasowych ten specjalny
dzień był albo przypisywany zasłu
gom „ludu śląskiego” (bo prawie nigdy
nie pada określenie Górnoślązak albo
Ślązak), albo Boskiej Opatrzności („Nie
chaj będzie pochwalone imię pańskie.
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Wznieśmy oczy ku Temu, który pozwo
lił nam dożyć dnia dzisiejszego”). Pol
ska dla zwykłego Górnoślązaka nadal
prezentowana jest jako wartość symbo
liczna, nie realna. W stydliwie przemil
cza się n adal problem y, których
w II Rzeczypospolitej nie brakuje.
M oże dlatego, że realia Górnego
Śląska i Polski tak się od siebie różnią?
To Województwo Śląskie przewyższa
ło we wszystkich wskaźnikach zwią
zanych z polityką społeczną nie tyl
ko średnią II Rzeczypospolitej, ale
nawet najbardziej rozwinięte woje
wództwa i miasta w dawnych zabo
rach rosyjskim i austriackim. Wyna
grodzenia były tutaj znacznie wyższe.
W arunki mieszkaniowe nieporów
n yw aln ie lep sze. Jeszcze 10 lat
po zjednoczeniu w Katowicach i Cho
rzowie prawie 90% mieszkań miało
wodociągi, a w Krakowie tylko 64%,
W arszawie 62%. i zaledwie 42% we
Lwowie, nie wspominając już o Wil
nie (12% ) czy Sosnowcu (10%). Po
dobnie było z kanalizacją, elektrycz
nością, dostępem do gazu. Jeżeli zaś
pokusić się o bardziej sumaryczne po
równanie cywilizacyjnych zdobyczy
europejskich związanych z codziennym
bytem mieszkańców (dostęp do bieżą
cej wody, kanalizacja, energia elektrycz
na, gaz), to w według oficjalnych pol
skich danych spisowych w Katowicach
i Chorzowie miało je ponad 60% miesz
kań, w W arszawie 44%, w K rako
wie 47%, Lwowie 36%, Wilnie 8%,
a w Sosnowcu 9%.
Takie dysproporcje występowały
we wszystkich innych wskaźnikach
określających cywilizacyjne standar
dy. W 1922 roku nikt na Górnym Ślą
sku, oprócz wąskiej warstwy elity, nie
miał świadomości, że różnice są aż tak
wielkie i że wymagają od pozostałych
dzielnic Polski nie miesięcy, ale wie
lu dziesiątków lat, by nadrobić utra
cony w X IX wieku dystans. N ikt
zresztą nawet nie starał się tak analizo
wać tej rzeczywistości. Ważniejsza by
ła wartość symboli.
Fakt włączenia bogatego Górnego
Śląska do borykającej się z kłopotami
gospodarczymi Rzeczypospolitej nie
b u d ził w iększego zain tereso w an ia
w prasie ogólnopolskiej. Jak gdyby
Polacy w pozostałych dzielnicach nie ro
zumieli, lub nie doceniali wagi tego wy
darzenia. Ważniejsze są znowu symbo
le. We wszystkich gazetach pisze się
tylko o trium falnie przebiegających
uroczystościach w Katowicach. Może
zresztą było jeszcze za wcześnie, by po
głębiona refleksja się pojawiła? Ale
wobec tego, dlaczego pojawiają się tak
krótkie i pobieżne teksty?
O piniotw órczy krakow ski „C zas”
pokusił się zaledwie o wzmiankę, opi
sującą ja k przebiegały uroczystości
w Katowicach. „Gazeta Lwowska” po
przestała na zacytowaniu pisma M ar
szałka Sejmu RP Wojciecha Trąmpczyńskiego. D la „K urjera Lw ow skiego”

ważniejsze było oświadczenie Central
nego Komitetu Uroczystości Objęcia
Górnego Śląska w Warszawie, które
oprócz ogólnikowych haseł nic nowe
go nie wnosiło: „Po ciężkich próbach
i zmaganiach, a 600 latach rozłąki, sta
ra Piastowa dzielnica górnośląska zosta
ła prawnie wcielona do łona M acierzy
Rzplitej. Dzień połączenia się Śląska
z Polską powinien być na całym obsza
rze Rzplitej uroczyście obchodzony.
Święto Górnego Śląska jest świętem ca
łej Polski, głos radości naszego narodu
powinien odbić się potężnym echem
na prastarej ziemi piastowskiej i dać bra
ciom Górnoślązakom żywy dowód jak
bardzo są oni drodzy naszemu sercu”.
Nie znajdziemy nawet krótkiej wzmian
ki o tym, co dzisiaj znajdziemy na po
czątku każdego podręcznika historii, że
Województwo Śląskie stało się prawdzi
wym centrum przemysłowym Rzeczy
pospolitej, że m ajątek przem ysłowy
Polski zwiększył się w ten sposób pra
wie trzykrotnie (!), z 97 m in zł. do 275
min zł., a z Województwa Śląskiego po
chodziło od tej pory 73% wydobycia
w ęgla kam iennego (93% eksportu),
ok. 80% wyrobów walcowanych i suro
wego żelaza oraz stali, 100% produkcji
cynku i ołowiu oraz wyrobów cynko
wych. Te fakty pokazujące prawdziwy
dystans pomiędzy Polską zaborow ą
a Górnym Śląskiem w sposób zadziwia
jący nie znajdowały zbyt wiele zainte
resowania. Ważniejsze były rozrywane
łańcuchy i wznoszone miecze.
Symptomatyczne, że tylko dziennika
rze na Śląsku Cieszyńskim dostrzegli hi
storyczne znaczenie 1922 roku w odpo
wiednich proporcjach. Tutaj doskonale
rozumiano wagę wydarzenia. Dla redak
tora „G w iazdki C ieszyńskiej” było
oczywiste, że najważniejsze, iż „Śląsk
przynosi w ielkie skarby”. O strzega
przy tym, by ich nie zmarnować. Gór
ny Śląsk „ wymaga mądrej zapobiegli
wej i wytężonej gospodarki, nie ma tam
pola dla radykalnych doświadczeń spo
łecznych, ani dla lekkomyślnej polity
k i ”. I jeszcze jeden zastanawiający ak
cent w cieszyńskiej prasie, regionie, skąd
już niedługo później do Katowic przy
będzie tak wielu urzędników i nauczy
cieli. Wówczas nikt nie miał wątpliwo
ści w Cieszynie i Bielsku, że Górny
Śląskjest jeden. Rok 1922 przyrówny
wano do 1335 roku, zrzeczenia się ca
łego Śląska przez Kazimierza W ielkie
go, a teraz powracającego w części
do Polski. Równie mocno eksponowa
no problem przełamania sztucznego, jak
wówczas uważano, podziału Górnego
Śląska z 1742 roku. Pisano: „my Cieszyniacy stworzymy całość, ja k przed 1742
rokiem z resztą Śląska ”.
Tematyka górnośląska w w ięk
szości gazet ogólnopolskich prze
gryw ała z bieżą cą p o lity k ą , ja k
zwykle obracającą się w kręgu za
gadnień zw iązanych z kryzysam i
rządowych koalicji. Na pierw szych
stronach znajdziem y przede wszyst

Marszałek J ó zef Piłsudski odczytuje na Rynku w Katowicach listę powstańców odznaczonych
Krzyżem Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznym, wrzesień 1922.

kim aktualne w arszaw skie sensacje
p olityczne. U padek pozaparlam en
tarnego rządu A ntoniego Ponikow 
skiego na początku czerwca rozpoczy
nał przecież najdłuższe przesilenie
rządowe w dotychczasowej krótkiej hi
storii Rzeczypospolitej. Trzeba jednak
przyznać, że znalazł się przy tej oka
zji także w ątek śląski, chociaż jakże
sy m p to m aty czn y . N a k a n d y d a ta
na premiera centroprawica dominu
jąca w Sejm ie zaproponow ała bo
wiem Wojciecha Korfantego. W mo
m encie pow rotu G órnego Śląska
do Polski, główny w spółtw órca pol
skiego sukcesu, nie odmawiali mu te
go nawet Niemcy widzący w niestru
dzonym kom isarzu plebiscytow ym
swe źródło klęski, nie doczekał się
jedn ak uznania ze strony polity
ków w W arszawie. 18 czerw ca poja
wiła się wprawdzie oficjalnie zatwier
d zo n a p rz e z S ejm k a n d y d a tu ra
K orfantego na prem iera, a ju ż w trak
cie zajm ow ania kolejnych stref przy
znanej Polsce części Górnego Śląska
Kom isja Główna Sejmu podjęła decy
zję o pow ierzeniu K orfantem u misji
tw orzenia rządu. Jednak N aczelnik
Państw a, Jó zef Piłsudski, odm ów ił
podpisania pisma powierzającego Kor
fantem u m isję tw orzenia rządu. N a
stępnego dnia doszło do burzliw ej
rozm ow y obu polityków w Belw ede
rze. Piłsudski zdania nie zm ienił i nie
dał zgody na form ow anie rządu przez
K orfantego. Były kom isarz plebiscy
towy nie ugiął się przed tym dyktatem
i bezskutecznie próbował jednak gabi
net centropraw icy stworzyć.
D la patriotycznie nastaw ionych
Górnoślązaków bezceremonialne od
rzucenie kandydatury Korfantego
było szokiem dodatkowo dekonstru-

ującym stworzony na potrzeby kam
panii plebiscytowej wyidealizowany
wizerunek Rzeczypospolitej. Z daw
nego porozumienia politycznego pol
skich stronnictw już w pierwszym
miesiącu po zjednoczeniu z państwem
polskim nie pozostało prawie nic.
W „wojnie na górze” sprzed 90 lat z jed
nej strony stała centroprawica, a przede
wszystkim chadecja i Narodowa Partia
Robotnicza, po drugiej stronie górnoślą
ska PPS nie kryjąca swoich sympatii
do obozu belwederskiego stworzonego
u boku Naczelnika Państwa. Do boju
prowadzono robotników górnośląskich
po obydwu stronach pod hasłem obro
ny demokracji i przeciwstawienia się
rządom opozycji. Na łamach „Robotni
ka” krytykowano Korfantego nazywa
jąc go człowiekiem „bez zasad i skru
pułów m oralnych” , „dem agogiem ”,
„dyktatorem”, co stało się początkiem
niszczenia jego autorytetu przywódcy
polskiego na Górnym Śląsku. Druga
strona uzyskała miano „wichrzycieli” nie
zdających sobie sprawy z konsekwen
cji osłabiania Państwa Polskiego.
23 lipca 1922 roku zorganizowano
w K atow icach dużą m anifestację
przeciwko dyktatorowi zwycięskiego
polskiego powstania. Triumfalnie wi
tani w Katowicach ułani polscy już
w rok później zostaną oskarżeni
o bezprawie i porównani na forum
Sejmu Śląskiego do carskich kozaków.
Z wizji zjednoczonego polskiego na
rodu na Górnym Śląsku niewiele
pozostało. 1922 rok nie kończył, ale
dopiero rozpoczynał trwający do wy
buchu II wojny światowej proces po
szukiwania miejsca dla Górnego Ślą
ska w II Rzeczypospolitej.

Jak wyznaczano granicę na Górnym Śląsku
z lat 1922- 1939

Dzielenie
Śląska “
O d p o w ied ź na p yta n ie za w a rte w ty tu le b rzm i b a n a ln ie prosto: b ez
liczenia się z G órnoślązakam i. Z ad ecyd ow ał d yktat w ielkich m ocarstw .
J a k za w sze, w cześn iej i p óźn iej.
łównym rozgrywającym była, po
zornie zwycięska w Wielkiej Woj
nie, Francja, której historycznym w ro
giem nadal pozostaw ała w Europie
Rzesza Niemiecka. Jednak z upływem
lat po 1918 roku coraz m niej niebez
pieczna dla nadsekw ańskiego m ocar
stwa. Stąd Paryż nie om ieszkał „sklep ik a rs k o ” w y m u sić n a m ło d y m
państwie polskim daleko idące konce
sje za jej poparcie w sprawie górnoślą
skiej. Polskie iluzje o bezgranicznym
wsparciu Francji w sporze polsko-nie
m ieckim o G órny Śląsk, i nie tylko,
szybko zostały ostudzone co najmniej
na przełom ie 1921/22 roku, ale i da
lej od 1922 roku. Polityka zagranicz
na R zeczypospolitej M arszałka Jó 
zefa Piłsudskiego po 1926 roku wobec
Francji tego dowodzi. Swój wpływ,
im perialny w ów czas, m iała W ielka
Brytania, tradycyjnie mało zaintereso
w ana śródlądow ą Europą środkow o-wschodnią. Chyba że dało się tym ob
szarem ro z g ry w a ć w sz e rsz y c h
roszadach światowych.
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P o d d y k ta te m m o c a r s tw
o zakończeniu I w ojny światowej
w 1918 roku przeciw nikiem p o li
tycznym Imperium Brytyjskiego, m ię
dzy innym i na kontynencie, stała się
tradycyjnie Francja, też w ram ach
doktryny splendid isolation. W tym
kontekście trzeba w idzieć postaw ę
brytyjskiego prem iera L loyd G eorga
(skądinąd W alijczyka), którem u je st
przypisyw ane przyw oływ ane często
ostatn io p o w ied zen ie o zep su ty m
przez m ałpę zegarku, w kontekście
polsko-góm ośląskim . Słabe W łochy
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się nie liczyły w dyktacie m ocarstw
(w sprawie górnośląskiej Rzym popie
rał interesy N iem iec), Japonia nie in
gerow ała w problem y europejskie,
zaś fak ty czny zw y cięzca I w ojny
światowej - Stany Zjednoczone - w o
bec nie ratyfikowania przez amerykań
ski K ongres traktatów pow ojennych,
w tym W ersalskiego, w ycofała się
z Europy. Zadecydow ały więc w koń
cu interesy Francji i Wielkiej Brytanii
sprzecznie konstruow ane, kosztem
głów nie N iem iec, ale rów nież no
wych, słabych państw środkowoeuro
p ejskich, w tym także odrodzonej
Polski. To jednak Francja tymi daleki
m i rubieżami na wschodnich granicach
N iem iec była bardziej zainteresow a
na, niż Im perium Brytyjskie. Przykła
dem jest zaangażowanie Francji w spór
polsko-czechosłow acki o historyczne
K sięstw o C ieszyńskie, gdzie Francja
w spierała aspiracje Czechosłow acji
0 charakterze historycznym , a nie zaolziańskie pretensje etniczne Rzeczy
pospolitej.
D laczego? Ó w cześnie w ęgiel ka
m ienny był nadal paliw em ery indu
strialnej, a głów nym półproduktem
stal. Tak ja k dzisiaj je st nim ropa naf
tow a i układy scalone. Francuskie
koncerny, od przełomu XIX i XX w ie
ku były obecne na sąsiadującym z Gór
nym Śląskiem , Z agłębiu D ąbrow 
skim - w ów czas pod zaborem Rosji,
sojusznika politycznego Francji. G ór
nośląskie zagłębie górniczo-hutnicze
1 cieszyńskie ostraw sko-karw ińskie
było po sąsiedzku do opanow ania ka
pitałowego i to dodatkowo z pognębie
niem ekonom icznym , ale także poli
tycznym wielkiego wroga - Niemiec.

N iew ielki w sumie wpływ na wyty
czenie granicy polsko-niemieckiej w la
tach 1922-1939, która rozdzieliła zwar
ty gospodarczo-społeczny, co najmniej
od czasów nowożytnych, region G ór
nego Śląska m iały bunty robotników
górnośląskich, w beznadziejnych egzy
stencjalnie latach po Wielkiej Wojnie.
Te dla ów czesnych elit politycznych
wszelkich narodow ych i nacjonalnych
m aści były groźne w rewolucyjnym
okresie pow ojennym i stąd solidarnie,
w tym w e współpracy polsko-niemiec
kiej, zostały spacyfikowane. Warto tu
wspom nieć o postawie kom unistów
górnośląskich, wcale nie tak nielicznych
jak się aktualnie o nich pisze, wówczas
zorganizowanych w samodzielną K o
m unistyczną Partię G órnego Śląska.
Stanowczo sprzeciwiali się przyłącze
niu regionu, z różnych w zględów ,
do „pańsko-klerykalnej Polski”. Tych
wypływających autentycznie z postaw
pow ojennego kryzysu zdeklasow a
nych górnośląskich robotników, głów
nie tych z G órnośląskiego O kręgu
Przem ysłow ego (Oberschlesische Industriebezirk), jak i z imperialno-komunistycznych poleceń Moskwy. Podzie
lała ten pogląd, rów nież z socjalnej
potrzeby w ynikającej część działaczy
ruchu socjalistycznego, jak niesłusznie
ciągle zapom niany siem ianowiczanin
Johann Kowoll - przyw ódca Sozialdem o k ra tisc h e P a r te i D e u tsc h la n d s
(SPD) na Górnym Śląsku. Skądinąd so
cjaldem okraci byli podzieleni rów 
nież na Górnym Śląsku, od począt
ków X X w ieku, w edług kryterium
narodowościow ego.
Czy decydującą rolę, niestety brato
bójczą krw ią okupioną, odegrały w al
ki zbrojne toczone m iędzy polskim i
i niemieckimi Górnoślązakam i w la
tach 1919-1921, ze wsparciem politycz
nym , organizacyjnym , m ilitarn y m
i finansow ym w ładz państw ow ych
Niemiec i Polski? Trudno ocenić na tej
historycznej szali. Na pewno bez zry
wów insurekcyjnych polskich Górno
ślązaków niewielka lub żadna część
Górnego Śląska nie zostałaby przy
łączona do odrodzonej w 1918 roku
Rzeczypospolitej. Warto o tym ciągle
a m ocno p rzyp om in ać, bo jakoś
tak nie jest to dostrzegane w aktual
nym odbiorze ogólnopolskim. Bez po
wstań śląskich II Rzeczypospolita, po
zbawiona górnośląskiego przemysłu,
byłaby beznadziejniej cywilizacyjnie
zacofana niż nią była - nawet w geo
g r a fii g o sp o d a rczej śro d k ow o-w schodnio europejskiej. Nie niedo
c e n ia ją c w a g i I i II p o w sta n ia
g ó r n o ślą sk ie g o , to tak n a p r a w 
dę III powstanie w 1921 roku prze
kreśliło konstruowane, co najmniej
od listopada 1918 roku projekty
wielkich mocarstw w sprawie górno
śląskiej.

Linia Korfantego
pływ u idealistycznego, zw łasz
cza w przeplatanej narodow o
ściowo przestrzeni środkow ow schod
niej, wilsonowskiego chowu plebiscytu
górnośląskiego z m arca 1921 roku nie
należy lekceważyć, zw łaszcza w kon
tekście m iędzynarodow ym . Pam ię
tajm y, że z o s ta ł z a d e k re to w a n y
w Traktacie W ersalskim (artykuł 88
z aneksem), który m iał urządzić nowy,
idealnie pokojow y ład w E uropie.
Obligował decyzje wielkich mocarstw,
które ten traktat ustanowiły i trudno by
ło im go nie przestrzegać. Jego rezul
tat był niekorzystny w prost propagan
dowo dla spraw y polskiej na Górnym
Śląsku: za pozostaniem plebiscytowej
części prusko-niem ieckiego G órnego
Śląska w państwie niemieckim ogółem
opowiedziało się przeszło 60% upraw 
nio n y ch u c z e stn ik ó w g ło so w an ia,
p rz y p ra w ie 100% fre k w e n c ji!!!
Trzeba tu konkretnie podać, że wyzna
czony przez A liantów w Traktacie
W ersalsk im o b sz a r p leb iscy to w y ,
za zrozumiałą zgodą władz Rzeczypo
spolitej i przyw ódcy polskich G órno
ślązaków W ojciecha Korfantego, pol
skiego K om isarza Plebiscytow ego,
nie obejm ow ał zachodnich pow iatów
górnośląskiej R ejencji Opolskiej: n y 
skiego, grodkow skiego i niem odliń
skiego oraz zachodnich części p o 
wiatów prudnickiego i głubczyckiego,
gdzie od X III-w iecznej kolonizacji
dom inow ał etnos niem iecki. Sam e
zaś wyniki glosowania w zachodnich
pow iatach, gó rn o ślą sk ich , n iek o 
rzystne dla aspiracji polskich, wpły
nęły na przyjęcie w m arcu 1921
roku w Polskim Kom isariacie Plebi
scytow ym w B ytom iu tzw. L in ii
Korfantego, która zdom inowała pol
skie cele terytorialne wobec Niemiec
na G órnym Śląsku w następnych
m iesiącach.
Zgodnie z ustaleniam i zaw artym i
w artykule 88 Traktatu W ersalskiego
w yniki głosow ania plebiscytow ego
posiadały inny w ym iar: decydow ać
o w yborze G órnoślązaków opcji pań
stwowej (głosowano państwowo, a nie
narodow ościow o, co ciągle należy
podkreślać) m iały w yniki w poszcze
gólnych gm inach. A za nim i pow stał
galimatias terytorialny: za pozostaniem
w państw ie niem ieckim opow iedzia
ły się generalnie m iasta, w tym indu
strialne m iasta i osady przem ysłow e
na w schodzie regionu (w Katow icach
za opcją niemiecką zagłosowało 85,5%
m ieszkańców ), natom iast w iększość
gm in w iejskich na zachodzie, np. w o
kół Opola oddało w 90% głos za przy
łączeniem do państw a polskiego. N ie
było łatw o tego w ęzła rozw ikłać bez
zastosow ania przym usow ych, m aso
w ych p rzesied leń ludności, n a co

alianckie m ocarstw a zachodnie nie
zdecydow ały się w 1919 roku w W er
salu, tak ja k stało się to w 1945 roku
w Poczdam ie. Trzeba nadm ienić, że
ju ż w ów czas takie czystki etniczne
za przyzwoleniem mocarstwowej spo
łe c z n o śc i m ię d z y n aro d o w e j, b y ły
w Europie przeprowadzone. W tym sa
m ym okresie w jak im rozgryw ała się
sprawa górnośląska zostały takie prze
prow adzone m iędzy skonfliktow any
m i Grecją i Turcją. N a Górnym Śląsku
dopuszczono jedynie, ściśle uregulo
w ane praw nie w K onw encji G enew 
skiej z 15 m aja 1922 roku dobrow ol
ne migracje międzypaństwowe. Każdy
z m ieszkańców obszaru plebiscytowe
go do 1924 roku m ógł wybrać miejsce
zam ieszkania transgranicznego, bez
strat pryw atno-praw nych. Tak zw ani
optanci, rozgoryczeni sw oją osobistą
i w przew ażającej części rodzinną
tragedią, stw orzyli po obu stronach
„w ersalskiej granicy” podatne środo
w isko do politycznych działań ru 
chów radykalnych.
Podział dawnego pruskiego G órne
go Śląska rozpoczął się wcześniej niż
określały to ostateczne ustalenia nowej
granicy polsko-niem ieckiej w tym re
gionie. N a podstaw ie artykułu 83

Traktatu W ersalskiego w lutym 1920
roku do I Republiki Czechosłowackiej
inkorporowano niewielką część powia
tu raciborskiego o pow ierzchni oko
ło 316 km2 na południe od Kietrza, tzw.
K raik H ulczyński (Hlućinsko, Hultschiner Landchen), który był historycz
nie cz ę śc ią k się stw a op aw sk ieg o
sprzed podziału regionu w wyniku wo
je n śląskich z lat 1740-1763. Tworzy
ło go m iasto H ulczyn (Hlućin, Hultschin) i 27 gm in wiejskich.
O drębnym problem em , którego tu
nie będziem y poruszać był, na połu
dniow ych rubieżach historycznego
G órnego Śląska, spór polsko-czeski
o K sięstw o Cieszyńskie, które było
do 1918 roku częścią M onarchii Austro-Węgierskiej. Zakończyło się to je 
go podziałem w 1920 roku m iędzy
Polskę i C zechosłow ację na Olzie.
Oba państwa, niemieckie i polskie,
w ysuw ały w stosunku do pruskiego
od połow y X V III w ieku G órnego
Śląska, wykluczające się roszczenia.
R ep u b lik a N iem iecka stanow czo
broniła integralności regionu i jego
praw no-m iędzynarodow ej przyna
leżności do Prus i dalej do zjedno
czon ych N iem iec. D n ia 14 p a ź
dziernika 1919 roku pruski Sejm
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(Landtag) uchw alił ustaw ę o po
dziale Prow incji Śląskiej na dolnoi górnośląską, na którą złożyła się
rejencja opolska, ze stolicą w O po
lu. M iało to zachęcić upraw nioną
lu d n o ść reg io n u do g ło so w a n ia
w plebiscycie za jej przynależnością
do p ań stw a n iem ieck ieg o . S tro 
na polska wysuwała żądanie podzia
łu regionu i przyłączenia jego w ięk
szej części do R zeczy p o sp o litej.
O d m a rca 1921 ro k u w z d łu ż
L in ii K orfan tego, która biegła od
p o łu d n ia w z d łu ż O d ry p r a w ie
do O pola, a następnie m niej w ięcej
gra n icą p o w ia tó w str z e le ck ieg o
i opolskiego szła w kierunku północ
no-w schodnim i w reszcie skręcała
praw ie pionow o na północ, prze
dzielając pow iat oleski. Z tych sa
mych pow odów co strona niem iec
ka, także polska dla pozyskania
głosów G órnoślązaków w plebiscy
cie, ustaw ą Sejm u U staw odaw cze
go z 15 lipca 1920 roku uchw aliła
Statut Organiczny dla Województwa
Śląskiego, który zapew niał szeroką
autonom ię terenom , które m iały
potencjalnie przypaść Polsce.

Koncepcje i decyzje
o m ija ją c p rz e g lą d k o le jn y c h ,
sprzecznych koncepcji m ocarstw
rozw iązan ia k w estii górnośląsk iej
z lat 1919-1921, w tym utworzenia su
w erennego Państw a G órnośląskiego,
po plebiscycie ostały się zasadniczo
dw a projekty: francuski w postaci
tzw. L in ii La R onde 'a, który w yrażał
aspiracje polskie zawarte w Linii K or
fanteg o oraz projekt brytyjsko-włoski
(Persival - de M arinis), ten zakładał
przyznanie Polsce tylko pow iatów
p szczy ń sk ieg o i ry b n ick ieg o oraz
w schodnich skraw ków pow iatów ka
tow ickiego, tarnogórskiego i lublinieckiego. Projekt angielsko-w łoski
i jego w cześniejsze m utacje przekre
ślone zostały wybuchem III powstania
śląskiego. Po zawieszeniu w alk zbroj
nych na G órnym Śląsku 25 czerw 
ca 1921 roku p od naciskiem m o 
carstw wersalskich ponownie wrócono
do rokow ań gabinetow ych. Od 28
lipca obradow ała K om isja E ksper
tów pow ołana przez Radę N ajw yższą
Konferencji Pokojow ej, która jednak
nie była w stanie dopracow ać się
wspólnego ostatecznego stanowiska i 8
sierpnia przedłożyła R adzie jedynie
zbiór licznych projektów podziału
Górnego Śląska. O bradująca w Pary
żu w dniach 8-13 sierpnia R ada N aj
wyższa - czyli prem ierzy 4 m ocarstw
(stąd jej potoczna nazw a R ada C zte
rech, nie m ylić z tzw. R adą C zterech
Ligi Narodów) również nie była w sta
nie podjąć żadnej decyzji, w gwałtow
nym sporze brytyjsko-francuskim .
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K ontekst partyjno-politycznych prze
sileń niemieckich i polskich tego okre
su, oraz wręcz światowych rozgrywek
mocarstw, pozostawiam do studiów in
dyw idualnym czytelnikom .
W yjściem z tego mocarstwowego
klinczu okazało się zaakceptowanie
12 sieipnia 1921 roku wniosku włoskie
go premiera Ivanoe Bonom fego o prze
kazaniu kwestii górnośląskiej Lidze
Narodów. Pasywna Rada Ligi, przestra
szona opuszczeniem Europy przez Sta
ny Zjednoczone i stąd ignorowana przez
jej sygnatariuszy, uznała to za ważne
wyzwanie, które miało umocnić jej au
to ry te t m ięd zy n aro d o w y . W dniu
31 sierpnia, po licznych przepychan
kach dyplom atycznych, R ada L igi
z inicjatyw y jej przew odniczącego,
przedstaw iciela Japonii wicehrabiego
Kikujiro Ishii, pow ołała tzw. Komisję
C z te re c h w sk ład zie: W ellin g to n
Koo - przedstawiciel Republiki Chin,
Paul Hym ans - Królestwa Belgii, Quinones de Leon - Królestw a Hiszpanii
i Gastao D a Cunha - Federacyjnej
Republiki Brazylii. Komisja pracująca
w warunkach daleko posuniętej konspi
racji w wilii pod Genewą, specjalnie dla
tego zadania zakupionej przez Japoń
czyków, przygotowała po dogłębnych
studiach problemu, ostateczny, ja k się
okazało, projekt podziału G órnego
Śląska. Znaczącą rolę w tych decyzjach
odegrał W ellington Koo (właściwie
Gu W eijun/Ku Wei-chun - Wellington
to było jego chrześcijańskie imię), w y
bitny dyplomata, późniejszy m inister
spraw zagranicznych, prem ier i prezy
dent Chin.
Projekt Komisji Czterech został 12
października zaakceptow any przez
R adę L igi Narodów. Ta skierow ała
projekt do paryskiej R ady N ajw yż
szej, a ta z kolei przekazała go R a
dzie A m basadorów (składającej się
z am basadorów W ielkiej B rytanii,
W łoch i Jap on ii w P aryżu oraz
p rzew odniczącego R adzie francu
skiego przedstaw iciela Jules A m 
b o n ^ ), która 20 października 1921
roku w oparciu o projekt K om isji
C zterech podjęła decyzję o podzia
le Górnego Śląska. Jeszcze w tym sa
m ym dniu została ona w ręczona po
sp ieszn ie am basadorom N iem iec
i P olski w Paryżu, których rządy
przyjęły ją bez żadnych protestów, cho
ciaż z rozżaleniem opinii publicznej
z obu stron.

Wytyczanie granic
pream bule decyzji Rady A m ba
sadorów z 20 października 1921
roku znalazł się zapis o pow ołaniu
„K om isji D elim itacyjnej” (Coim m ission de D elim itation) która: „przew i
dziana w art. 87 Traktatu W ersalskie
go w y tk n ie g ra n ic e n a m ie jsc u .
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Rozpocznie ona natychm iast swoje
prace”. Komisję Delimitacyjną, a więc
rozgraniczającą, bow iem ostateczne
ustalenie granic państwow ych należa
ło ju ż do um ów państw ow ych, dw u
stronnych polsko-niem ieckich. K o
m isja w cześniej w ytyczyła, zgodnie
z Traktatem W ersalskim, granicę pol
sko-niemiecką w Wielkopolsce, na Po
m orzu W schodnim (G dańskim ) oraz
w Prusach W schodnich (na Warmii).
Z nadania Ligi N arodów jeg o prze
w odniczącym był francuski generał
dyw izji C harles-Joseph Dupont, któ
ry skądinąd pełnił w ów czas przy rzą
dzie Rzeczypospolitej funkcję szefa
francuskiej m isji w ojskow ej. Tytuło
w any był w obowiązującym wówczas
w relacjach międzynarodow ych języ 
ku francuskim : P resident de la Commission de delimitation de la frontiere
en tre la P o lo g n e et U Allem agne.
W 1922 roku na stanowisku tym zastą
pił go francuski podpułkownik Gradan.
Obok przedstaw iciela Francji w skład
K om isji w chodzili delegaci: Wielkiej
Brytanii - podpułkow nik R. A. Boger
i W łoch - podpułkow nik Tonini oraz
reprezentanci Niemiec i Polski: ze stro
ny niem ieckiej m ajor Etzel, ze strony
polskiej hrabia A leksander Szembek,
którego w pracach na Górnym Śląsku
w spom agał kom isarz rządu RP Stani
sław K obyliński. K om isja rozpoczę
ła form alnie prace na G órnym Śląsku
zgodnie z decyzją Rady Ambasadarów
„o niezw łoczności” 28 październi
ka 1921 roku.
Przebieg granicy zadekretowany
w Paryżu był ogólny i należało go
u ściślić oraz w ytyczyć w terenie
przy pom ocy pom iarów topogra
ficznych. Do obowiązków Komisji na
leżało uwzględnienie przy tych pra
cach p rzeb iegu lin ii k olejow ych
i tramwajowych, dróg, sieci wodocią
gowych i energetycznych, własności
osób prywatnych i prawnych, w tym
co tu było arcyważne pól górniczych
kopalń. W związku z tym, że Komisja
otrzym ała zadanie ja k najszybszego
uwidocznienia granicy w terenie, w spo
sób w ystarczający do objęcia władzy
przez oba państwa, niemieckie i polskie,
omijała liczne miejsca sporne, położo
ne głównie na obszarze zindustrializowanym. W ten sposób wyznaczona zo
stała na początku linia demarkacyjna,
której przebieg zaakceptowany został
ostatecznie w stosownym protokole opi
sow ym i kartograficznym , podpisa
nym 31 m aja w e W rocławiu i 1 czerw
ca 1922 roku, przedłożonym nadal
sprawującej władzę na obszarze plebi
scytow ym Międzysojuszniczej K om i
sji Rządzącej i Plebiscytowej na Gór
nym Śląsku z siedzibą w Opolu. W ten
sposób został spełniony drugi z warun
ków - p ierw szym by ła podpisana
15 maja 1922 roku w Genewie polsko-

Prace przy sypaniu „Kopca wyzwolenia ” w 1935 roku.

praw ie 80% kopalń w ęgla kam ien
nego (53 k opalń), 64% stalow ni
(9 stalow ni), 60% w ielkich pieców
(22 m artenów ) i 67% kopalń rud
cynkow ych (10 kopalń). I głównie
nad nieruchom ościam i koncernów
górniczo-hutniczych, które m iały
być przedzielone granicą państw o
w ą, pochylali się przedstaw iciele
w ła d z w B e r lin ie i W a rsza w ie,
a zw łaszcza w Paryżu.
K om isja D elim itacyjna w znow iła
prace po tych działaniach nad ustale
niem ostatecznej granicy 12 sierp
nia 1922 roku w ym ianą propozycji
zgłoszonych przez oba zainteresowane
państw a w kw estiach spornych. Prze
bieg linii dem arkacyjnej w okręgu
przem ysłow ym w ypadł ogólnie ko
rzystniej dla N iem iec i te wychodząc
z założenia, że nowe żądania polskie bę
dą wspierane przez Francję, złożyły no
tę 30 sierpnia, w której opowiedziały się
za przekształceniem linii dem arkacyj
nej w ostateczną linię graniczną. Rada
Am basadorów uznała jednak, że zada
niem Komisji jest rozpatrzenie wszyst
kich życzeń obu stron i zbadanie czy są
one zasadne. Sporne kwestie, poza jed
ną, Komisja rozstrzygnęła na posiedze
niu 22 grudnia 1922 roku. Okupacji roz
dzielonych skraw ków oba państw a
dokonały 16 stycznia 1923 roku punk
tualnie o godzinie 12.00. K om isja za
kończyła sw oją działalność sporzą
d ze n ie m p ro to k o łu k o ń co w eg o ,
o charakterze technicznym podpisa
nym w Paryżu 16 października 1924 ro
k u o raz d o d atk o w y m p ro to k o łem

z 18 października. Ostateczne uznanie
granicy polsko-niemieckiej, również
na G órnym Śląsku, przez obie strony
nastąpiło w podpisanej 27 stycznia 1926
roku w Poznaniu „Konwencji polsko-niemieckiej w sprawie uregulowania
stosunków granicznych” (ratyfikowa
nej przez Sejm Rzeczypospolitej 16 lu
tego 1927 roku), w której m iędzy
innym i pow ołano polsko-niem iecką
Kom isję M ieszaną, która praktycznie
do 1939 roku rozwiązywała szczegóło
w e spory graniczne. W załączniku
szczegółowym do Konwencji znalazł
się między innymi następujący zapis za
akceptowany 28 w rześnia 1923 roku:
„M a być spisany protokół, gwarantu
jący prawa właściciela Ballucha do ko
szenia trawy nad i w rowie granicznym
koło K nurow a...”.

Spory i dramaty
apis w międzynarodowej umowie
o
koszeniu trawy Ballucha w Knu
rowie obrazuje jednostkowo problemy
Kom isji Delimitacyjnej i jeszcze bar
dziej dram aty jednostkow e Górnoślą
zaków. U staloną w Paryżu granicę
p o lsk o -n ie m ie c k ą p o d z ie lo n o na
odcinki: trzy w Prusach W schodnich
o z n a c z o n y ch rz y m sk im i cy fram i
od I do III oraz alfabetycznie od
A do O od wybrzeża Bałtyku do gra
nicy z Czechosłowacją. Odcinek gra
nicy na Górnym Śląsku został oznaczo
ny lite ra m i L do O: sek cja L obejm owała niewielki północny skra
w ek na styku granic w ojewództw a
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-niem ieck a K o n w en cja G ó rn o ślą 
ska - umożliwiający przejęcie podzie
lonego now ą granicą Górnego Śląska
przez w ładze niem ieckie i polskie
na przełom ie czerw ca i lipca 1922 ro
ku. M iędzysojusznicza K om isja za
w iadom iła 15 czerw ca rządy Niemiec
i Polski, że w ciągu m iesiąca pow inny
przejąć przyznane im terytoria górno
śląskie. Proces ten rozpoczął się w no
cy z 16 na 17 czerwca, kiedy w prow a
dzono granicę celną, a 17 czerw ca z obu stron - wschodniej i zachodniej,
wkroczyły konne i zmotoryzowane, nie
mieckie i polskie form acje policyjne
i więziennicze - rzecz zrozum iała dla
zachow ania porządku publicznego.
Następnie, ustalonymi strefami władzę
obejmowały władze cywilne i wojsko
we. Operacja ta zakończona została
podniosłym i uroczystościam i patrio
tycznymi. Polska główna manifestacja
odbyła się 16 lipca 1922 roku w K ato
w icach z udziałem m arszałka Sejmu
Rzeczypospolitej W ojciecha Trąmpczyńskiego, podczas której odczytano
akt zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecząpospolitą, ozdobnie w ykonanym
przez Stanisława Ligonia i podpisanym
przez prom inentnych uczestników tej
uroczystości - dokum ent ten jest prze
chowywany w Archiwum Państwowym
w Katowicach. Niem iecka została zor
ganizowana 9 lipca w Opolu.
Paryską decyzją do Polski zosta
ło włączone tylko 29% obszaru ple
biscytow ego (3.214 km 2), ale jego
najbardziej sm acznego kąska: 46%
jego m ieszk ań ców (996 tysięcy),
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kieleckiego, w ielkopolskiego i ślą
sk ieg o o raz R e je n c ji O p o lsk ie j,
M - obejm ow ała północny odcinek
od granicy z Wielkopolską do Nowych
Rept, sekcja N - odcinek od N ow ych
Rept do K nurowa, a więc najbardziej
sporami generujący obszar industrial
ny oraz sekcja O - od Knurowa do gra
nicy z Czechosłow acją. W sekcji pół
nocnej M w w yniku w zajem nych
korekt Polsce i N iem com przypadły
hektarowe nieruchomości, które umoż
liw iły n ie p rz e d z ie la n ie g ra n ic ą
państw ow ą połączeń drogow ych Piaseczna-Boruszowiec, Skrzydłow ice-Zawadzkie oraz M iedary-Laryszów.
N ajw iększą korektą pow ierzchniow ą
było w łączenie do N iem iec 330 hek
tarów lasów w okół Tworoga należą
cych do h ra b ió w T iele-W in ck ler,
na skutek ich usilnych zabiegów. Spor
nym pozostały zaledwie jurysdykcja
nad wylotem sztolni „Friedrich” (obec
nie n azyw anej S zto ln ią C zarnego
Pstrąga) w Reptach, dopływ u kanału
L isw a rty k o ło S tasio w ej i d ro g i
w Dzielnej. Podobnie w zasadzie bez
konfliktowo przebiegała delimityzacja
w odcinku O - spór szedł o zaodrzańslcą gm inę N ieb o czo w a i o b szary
dworskie oraz lasy będące w łasnością
księcia raciborskiego W iktora A m ade
usza II wokół Stodół, Babic, Markowie
i W ilczy Dolnej. N ie trzeba dodawać,
że interesy książęce zostały uw zględ
nione.
Główny spór polsko-niemiecki od
był się na odcinku N, a więc na obsza
rze przem ysłowym . Linia granicz
na zadekretowana 20 października
w P ary żu p rzecin a ła w ła sn o ści
120 przedsiębiorstw górniczych i hut
niczych, w tym rozgraniczyć miała
55 pól górniczych kopalń węgla ka
miennego oraz 43 kopalń cynku i oło
wiu. Delegacja polska zaproponowała
kilka istotnych zm ian granicznych
w rejonach między innymi Brzozowie,
Rudy, M akoszów i Knurowa. M odyfi
kacja m iała za rekom pensatą doty
czyć parcel w Piekarach, co umożliwi
łoby rozbudowanie dworca kolejowego
w Szarleju, pól górniczych kopalni
Radzionków, w części Rozbarku na od
cinku linii kolejowej do kopalni „A n
daluzja”, pola cynkowego w Rozbarku
szybu „C am alsfreude” , część stacji
rozrządową do szybu „Redensblick”
w Bytomiu i Szombierkach oraz tere
nów na obszarze dzisiejszej Rudy Ślą
skiej, głównie wynikającymi z przecię
cia linią graniczną aż 2-krotnie linii
k o lejo w ej G liw ice-N o w y B y to m
- w zam ian zaoferowano N iem com
między innymi polski korytarz, którym
biegła linia tram w ajow a do K uźni
Rudzkiej. Zakończyły się one porażką
polską. Jak i spór o piaskownię dostar
czającą podsypki dla kopalni „Knu
rów ” . Największy spór miał miejsce

0 przebieg granicy m iędzy Zabrzem
1 M akoszowam i w związku z tym, że
podzieliła ona kopalnię i koksownię
„Delbriick”. Strome polskiej szczegól
nie zależało na koksow ni, której
większa część znalazła się po stronie
niem ieckiej, jak większość innych
górnośląskich zakładów koksowni
czych i przemysł hutniczy po polskiej
stronie kordonu zaczął odczuwać
deficyt tego surowca. Z czasem zaan
gażowanie obu rządów w tę sprawę
nabrało charakteru w ręcz prestiżo
wego. Doprowadziło to do oddania jej
do rozstrzygnięcia R adzie A m basa
dorów, która przekazała ją Radzie
Ligi Narodów, a ta pow ołała rzeczo
znawcę w osobie profesora akademii
górniczej w M adrycie, Pablo Fabrega,
którego opinia przedłożona w czerw
cu 1923 roku była niekorzystana dla
Polski.
W p ra k ty c e d z ia ła n ia K o m isji
Delim itacyjnej odbywały się przy po
m ocy fachowych sił m ierniczych i to
pograficznych, w konstrukcji paryteto
wej. Za podstawę w pomiarach przyjęto
punkty określone w pruskim zdjęciu to
pograficznym (Landesaufiiahme) - pro
w adzonych od lat 20. X IX w ieku
przy pomocy sytemu triangulacji, a uno
w ocześnianych od lat sześćdziesią
tych X IX wieku na podstawie rozkazu
Śzefa Sztabu Generalnego feldm ar
szałka Helmuta von Moltke (starszego).
Ich efektem były dopuszczone do po
w szechnego u żytku od 1881 roku
w druku m apy Prus i N iem iec w ska
li 1:25.000 - p o w sz ec h n ie znane
jako M esstischblatter (m apy stoliko
w e) - najdoskonalsze w tej epoce nie
tylko w Europie. Ciekaw ostką jest, że
nadal używano wów czas w ich kon
strukcji - i nie tylko w nich - na K on
tynencie - pod w pływem dominującej
w X V II i XVIII wieku kartografii fran
cuskiej, innego niż obowiązującego
do dzisiaj brytyjskiego X IX -w ieczne
go chow u imperialnego zerowego po
łudnika w Greenwich. M apy te zosta
ły w ykreślone w edług stosowanego
od XVII wieku układu zerowego połu
dnika Ferro - od hiszpańskiej wyspy
E l Hierro w archipelagu Wysp K ana
ryjskich, położonego na zachód od Gre
enw ich o 17°39'46” . W szczegóło
wych mapach wielkoskalowych sięgano
do opracowanych w XIX wieku na pru
skim G órnym Śląsku map katastral
nych, które były geodezyjnym w yni
kiem reform Steina-Hardenberga epoki
króla Fryderyka W ilhelma III. K om i
sja Delimitacyjna przygotowała w w y
niku sw oich dokonań, obok części
opisowej, trzy rodzaje m ap obrazują
cych jej prace: map przeglądowych od
cinków M -O granicy polsko-niem iec
kiej na G ó rn y m Ś ląsk u w skali
1:100.000, map w układzie topograficz
nym poszczególnych sekcji w ska

li 1:25.000 i map szczegółowych w ska
li 1:5000 (z nawiązaniem do osnów
geodezyjnych). Zostały one wydane
drukiem w 1924 roku pt. „Atlas de la
Frontiere entre 1’Allemagne et la Pologne (Haute Silesie)” - jego egzem pla
rze przechow uje Archiwum Państwo
w e w Katowicach.
O kreśliły one między innymi punk
ty w ystaw ienia znaków granicznych,
ta k b a rd z o c h a ra k te ry s ty c z n y c h
i ustaw ionych po kongresach pary
skich 1919 roku w całej E uropie
k ontynentalnej. Te zadekretow ane
T raktatem W ersalskim m iały w yryty
napis: Versailles 28.6.1919. N a nowej
granicy polsko-niem ieckiej otrzym a
ły „w aw ersie i rew ersie” literow e
oznaczenia obu graniczących państw:
P - P olska, D - D eutschland. N a lu
strzanym odbiciu czw orokąta napisu
Yersailles 28.6.1919 został umieszczo
ny kolejny num er znaku w obrębie
sekcji A -O (np. na G órnym Śląsku
N 172). Z godnie z postanow ieniam i
K om isji D elim itacyjnej, zapisanych
w K onw encji z 27 stycznia 1926 ro
ku za opiekę tych oznaczonych cyfra
m i parzystym i i przyległych do nich
linii granicznych odpow iedzialna by
ła Polska, i w zajem nie za nieparzysty
mi N iem cy, w razie ic,h zniszczenia
czy innych działań „sił w yższych”.
G ranica wersalska przecięła Gór
ny Śląsk tylko na 17 lat, w wielu
m iejscach o kuriozalnym kształcie,
gdzie przysłow iow y fa m ilo k znalazł
się po polskiej stronie kordonu,
a chlewiki z gowiedzią po niemieckiej
stronie, lub odwrotnie. Dobrze poka
zała to w ystaw a sprzed paru lat zaty
tułowana N a granicy. Rzecz o czasach,
ludziach i m iejscach przy g o to w a
n a przez gliw icki D om W spółpracy
Polsko-Niemieckiej, któremu towarzy
szył bardzo dobry m erytorycznie ka
talog (G liw ice 2008). W odbiorze po
p u la rn y m p o k az y w a ł to w sum ie
udanie, biorąc pod uwagę czas jego po
wstania - 1980 rok - i stąd w nim idio
tyczne w tręty ideologiczne - film fa
bularny w reżyserii Janusza K idaw y
„G rzeszny żyw ot Franciszka B uły” .
Chyba obecnie „kultow y” , przynaj
m niej na G órnym Śląsku. Szkoda, że
w sum ie ostatni o tej tematyce.
Absurdy kordonowe próbowały roz
strzygnąć najpierw Kom isja Delimita
cyjna, a później polsko-niem iecka
K om isja M ieszana w sprawie w spól
nej granicy. D ziałania te zostały prze
cięte w ybuchem kolejnej w ojny świa
towej w e w rześniu 1939 roku, która
„rozpoczęła” się w nadgranicznej ra
diostacji w G liw icach. Pozostaje tyl
ko pytanie, kto z m ieszkańców Śląska
podzielonego w 1922 roku granicznym
kordonem pam ięta jeszcze o tej grani
cy w 2012 roku?

- Tauron Wytwarzanie jest jedną
z największych firm naszego regionu.
Czy firma podejmuje działania na rzecz
społeczności lokalnych?
- Tauron Wytwarzanie, jako spadkobier
ca wieloletnich tradycji elektrowni dzia
łających na terenie Polski południowej,
od lat włącza się w inicjatywy na rzecz
społeczności lokalnych. Staramy się
wspierać działania związane z szeroko po
jętą kulturą i sportem. Pod naszymi skrzy
dłami znajduje się także Muzeum Ener
getyki, funkcjonujące przy Elektrowni
Łaziska.
- Skąd wziął się pomysł na utworze
nie takiej placówki?
- Idea zrodziła się dzięki grupce zapa
leńców, zbieraczy pamiątek dotyczących
historii energetyki. Pasja oraz możliwości
realizacji spotkały się w jednym miejscu
i tak w 2002 roku powstało Polskie Towa
rzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki.
Już od 10 lat gromadzone są pamiątki
i eksponaty dawnej energetycznej kultu
ry technicznej, prowadzona jest współpra
ca i wymiana doświadczeń z osobami oraz
instytucjami zainteresowanymi kultywo
waniem historii techniki, tworzone są
profesjonalne wystawy zgromadzonych
zbiorów. Muzeum znalazło się także w za
szczytnym gronie Szlaku Zabytków Tech
niki Województwa Śląskiego.
- Interesujące ekspozycje to jednak
nie jedyny atut tego miejsca...
- Do najciekawszych wydarzeń, na sta
łe wpisanych w muzealny kalendarz, na
leży odbywające się co roku, 6 stycznia,
Święto Światła. Zebrani goście biorą
udział w pokazie obrazującym historię
oświetlenia - od łuczywa do żarówki. Fi
nalnym punktem jest uroczyste zapalenie,
jedynej w Polsce, ciągle sprawnej żarów
ki „Edisona”. Muzeum współorganizuje
także Industriadę, Święto Szlaku Zabyt
ków Techniki Województwa Śląskiego,
które odbywa się równolegle w kilkudzie
sięciu obiektach na całym Śląsku. Kilka
razy w roku organizowane są interesują
ce tematyczne wystawy okresowe.
- W jakich innych dziedzinach miesz
kańcy naszego regionu mogą się spotkać
z przejawami państwa działalności?
- Tak jak wspomniałem, angażujemy się
w działania związane z kulturą, oświatą
i sportem. Od lat związani jesteśmy z Te
atrem Śląskim. Corocznie, w jego gościn
nych progach, odbywają się na przykład

Zielona Wyspa

Rozmowa

ze STANISŁAWEM
TOKARSKIM,
prezesem Zarządu
Tauron Wytwarzanie SA

Jesteśmy
częścią tego
regionu
obchody święta naszej branży. Dzięki ta
kim formom współpracy, nie tylko wspie
ramy Teatr Śląski, ale także sami odnosi
my nieocenione profity. Spośród akcji,
w które jesteśmy zaangażowani, na szcze
gólną uwagę zasługuje projekt „Zielona
Wyspa Śląsk”. Jest to szeroko zakrojona
kampania ekologiczno;artystyczna, która
odbywa się na terenie Śląska od 2009 ro
ku. Poprzez współpracę wielu lokalnych

środowisk prowadzone są działania infor
macyjne, ekologiczne i artystyczne, któ
re mają uświadomić społeczności ślą
skiej wielkie zmiany jakie zachodzą
w naszym regionie na przestrzeni ostatnich
lat. Jednym z wielu działań w ramach te
gorocznej edycji Tauron Zielonej Wyspy
były warsztaty ekologiczne przeprowadzo
ne z młodzieżą z szkół podstawowych.
Edukacja dzieci i młodzieży jest bardzo
istotna, gdyż za kilka, kilkanaście lat to
właśnie ci, dzisiaj mali, ludzie będą stano
wili o sile naszego społeczeństwa. Dlate
go w spom agam y także przedszkola
i szkoły, współpracujemy z ośrodkami aka
demickimi, staramy się pamiętać o zaprzy
jaźnionych placówkach wychowawczoopiekuńczych.
Nie tylko dla najmłodszych, ale dla
wszystkich chętnych, w naszych elektrow
niach organizowane są tzw. dni otwarte,
podczas których każdy może zwiedzić
elektrownię i zapoznać się ze specyfiką
pracy energetyków.
- Czy logo państwa firmy można tak
że zobaczyć podczas tzw. imprez maso
wych?
- Nasza firma stara się wspierać tak
że wydarzenia, w których wziąć udział
m ogą szerokie rzesze publiczności.
Od trzech lat współfinansujemy „Festi
wal Energii Jaworzno”, imprezę plene
rową, odbywającą się podczas wakacji
na terenie tego miasta. W okresie letnim,
w ramach projektu Tauron Letnia Ener
gia Muzyki, zaprosimy państwa na cykl
koncertów organizowanych przez Woje
wódzki Park Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie, gdzie wzorem lat ubie
głych na scenie pojawią się znane polskie
i zagraniczne zespoły spod znaku bluesa
czy rock’n ’rolla. Kolejną dziedziną, któ
rej przedstawicieli obejmujemy swoim
patronatem, jest sport. Od trzech sezonów
sponsorujemy drużynę I ligi siatkówki
mężczyzn MCKiS Energetyk Jaworzno,
obecnie jesteśmy także sponsorem Klu
bu Piłki Ręcznej Kobiet Ruch Chorzów,
grającego w pierwszej lidze siatkówki
kobiet.
- Czynimy starania by działanie prowa
dzone przez Tauron Wytwarzanie nie
skupiały się tylko na biznesie samym
w sobie, ale uwzględniały, choćby częścio
wo, potrzeby społeczności regionu, któ
rego jesteśmy przecież częścią.
Rozmawiała: ANNA WOŚ

Święto Światła, Muzeum Energetyki

Bramy
powitalne,
msze dziękczynne
i Dzwon Zygmunta
BARBARA
SZMATLOCH

Zjednoczenie części Górnego Śląska z Polską zbiegło się z rocznicą zwycię
stwa pod Grunwaldem. Komitet, w skład którego weszli Stefan Żeromski, ks.
biskup A dolf Szelążek, Józef Siemieński i Stanisław Śliwiński wezwał społe
czeństwo, aby uczciło te dwa wydarzenia.
KRAKÓW
Ś w ięto w sercu P olsk i
rakowski „Głos Narodu” pisał: „Złoży
my hołd bohaterskiej dzielnicy górnoślą
skiej, która, opuszczona przez Państwo Pol
skie i pozostawiona własnemu losowi,
wytrwała we wierności i Polsce i wierze. Nie
potrafił niegdyś wielki odnowiciel Państwa,
Władysław Łokietek, przywrócić Śląska
Polsce i Koronie, zaniedbali go Jagiellonowie
i cudem prawdziwym wydać się musi fakt, że
powrót części Górnego Śląska do Polski do
konuje się dopiero dla nas i częściowo tak
że przez nas, słabych i niegodnych”.
Choć komitet objęcia Górnego Śląska
ogłosił, że uroczyste przekazanie tego tere
nu Polsce nastąpi 16 lipca, Kraków obcho
dził górnośląskie święto tydzień wcześniej.
Witano tu przybyłych Górnoślązaków jak
zwycięzców. 8 lipca tłumy zebrały się
na Rynku Głównym. Przy dźwiękach woj
skowej orkiestry pochód ruszył pod pomnik
grunwaldzki, gdzie do zebranych przemó
wili prezes Wodzinowski, generał Truszkow
ski i pan Strużyński. W niedzielę przyjecha
ły do Krakowa wycieczki z Mysłowic,
Brzezinki, Piekar, Dąbrówki, Rybnika, Ka
towic, Szarleja oraz delegacje z innych miej
scowości.
Do kościoła Mariackiego przybyli przed
stawiciele powstańców górnośląskich, po
wstańców z 1863 roku, młodzieży, organi
zacji społecznych i kulturalnych, włościan
oraz cechów. W stallach i przed wielkim oł
tarzem miejsca zajęli m.in. zastępujący
wojewodę Rymera naczelnik wydziału ad
ministracyjnego województwa śląskiego
Paweł Kempka, naczelnik wydziału kościel
nego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ks.
Michał Lewek, proboszcz ze Starego Bie
runia ks. Mateusz Bielok, wicewojewoda

K

krakowski Kowalikowski z naczelnikami
wydziałów, starosta dr Bal, wiceprezydent
miasta dr Wielgus, prezes Akademii Umie
jętności Morawski, rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego Nowak, generałowie Osiń
ski, Latinik, Stiller, Truszkowski, Symon
i korpus oficerski. O 9.30 ks. prałat Kapica odprawił przed wielkim ołtarzem nabo
żeństwo. Podczas Ewangelii i Podniesienia
ustawione na Rynku oddziały wojska odda
ły salwy.
Po nabożeństwie olbrzymi pochód ruszył
w kierunku Wawelu. Z przodu szła kompa
nia honorowa z orkiestrą, a za nią powstań
cy górnośląscy i z 1863 r., młodzież, studen
ci, towarzystwo weteranów i oddziały
kolejarzy z orkiestrami, pracownicy tramwa
jów, przedstawiciele organizacji oświato
wych, społecznych i kulturalnych, włościan,
cechów, towarzystw sportowych, ducho
wieństwo, władze wojskowe i cywilne, kor
pus oficerski, policja. Za nimi szedł tłum.
W katedrze wawelskiej czekał, ubrany
w szaty pontyfikalne, ks. biskup Nowak.
Po jego przemówieniu, gdy śpiewano Te
Deum, rozległy się potężne dźwięki Dzwo
nu Zygmunta. Z katedry pochód przeszedł
na dziedziniec arkadowy. Tam jako pierw
szy przemówił prezydent miasta Federowicz. Podkreślił, że w organizm narodu
wcielać się będzie odtąd twórcza myśl pra
cowitego ludu śląskiego. Po nim głos zabrał
Wojciech Korfanty, mówiąc m.in. Zdobycie
niepodległości nie oznacza jeszcze zbudo
wania silnego gmachu państwa, ale siła na
rodu polskiego jest niespożyta. Wystąpienie
przerywane było wielokrotnie oklaskami.
Ks. Kapica zaś bardzo trafnie zauważył, że
Głową Polski - Warszawa, sercem Polski Kraków, ręką Polski - Śląsk! Ręka modli się
i pracuje, ale też może ścisnąć się w pięść
i grozić, a wskazując na Korfantego dodał:
Pięścią Śląska -Korfanty] Podziękował tak
że mieszkańcom podwawelskiego grodu
za to, że w ciężkich chwilach krzepili du

sze i serca Górnoślązaków. Na koniec od
śpiewano pieśń „Boże coś Polskę”.
W sali Starego Teatru o 13 odbyło się
przyjęcie na cześć górnośląskich gości.
Członkowie związku byłych powstańców
wręczyli prezydentowi miasta, wiceprezy
dentowi, generałowi Latinikowi, ks. kano
nikowi Korzonkiewiczowi, ks. Janowi Rzymełce, ks. Teodorowi Dębińskiemu oraz
profesorom Pachońskiemu i Gruszeckiemu
Wstęgi Zasługi Górnośląskiej. Wznoszono
liczne toasty. O 17 przy ulicy Wielopole 4
ks. biskup Nowak poświęcił Dom Kresowy.
W Teatrze im. Słowackiego wystawiono
wieczorem „Zygmunta Augusta”. Na przed
stawieniu pojawił się witany owacyjnie
Wojciech Korfanty. Nabożeństwo dzięk
czynne odprawiono także w kościele ewan
gelickim.
ZAKOPANE
P o m n ik G órn ego Ś ląska
akopane obchodziło górnośląskie świę
to równocześnie z Krakowem. Pod
czas nabożeństwa kazanie dziękczynne
wygłosił Górnoślązak ks. Jan Lorek, a na
stępnie pochód ruszył pod pomnik grun
waldzki. Szli w nim członkowie miejsco
wych władz, uczniowie, pluton Strzelców
Podhalańskich, wojskowy pluton kolejowy,
saperzy, radiotelegrafiści, góralki i górale.
Spośród przemówień wygłoszonych pod po
mnikiem, na szczególną uwagę zasługiwa
ła mowa burmistrza Kozłowskiego,
w której wysunął projekt wzniesienia w Za
kopanem pomnika Górnego Śląska i oznaj
mił, że Komitet Obrony Państwa złożył
na jego ręce 200 tysięcy marek polskich
na ten cel. Zebrani przyjęli pomysł z entu
zjazmem i zaczęli składać datki. 8 tysięcy
marek wpłacili nawet szwajcarscy dzienni
karze. Odbyła się także zbiórka na bursę gór
nośląską w Krakowie i ochronkę im.
dr. Mielęckiego dla dzieci powstańców
w Katowicach.

Z

J a k do K a to w ic p rzy szła P olsk a
... Byłoby wręcz grzechem popełnionym
na Ojczyźnie, gdyby kiedykolwiek zapomnia
no, że ten lud dobrze się Polsce zasłużył, że
ufundowanie przyszłej mocarstwowości
Polski jest zasługą polskiego ludu na Ślą
sku - napisał Bronisław Hager w „Jednod
niówce Śląskiego Związku Akademickiego”
wydanej z okazji 15-lecia wkroczenia Woj
ska Polskiego na Górny Śląsk.
Przejęcie poszczególnych stref przez
Polskę odbywało się w ten sposób, że
w przeddzień wkroczenia armii, po rozwią
zaniu dotychczasowej policji plebiscytowej,
jej obowiązki przejmowała policja polska.
Po odejściu wojsk koalicyjnych, następowa
ło protokolarne przekazanie władzy admi
nistracyjnej przedstawicielom rządu polskie
go. Potem zmieniano sztandary i nazajutrz
wkraczał oddział Wojska Polskiego. Tak też
było w Katowicach.
17 czerwca 1922 r., a była to sobota, zo
stała rozwiązana dotychczasowa policja,
a władza policyjna oddana została przez kon
trolera koalicyjnego w ręce reprezentanta
polskiego rządu. Był nim pułkownik Stani
sław Młodnicki, pierwszy komendant poli
cji województwa śląskiego. O godz. 18
wkroczyła do Katowic od strony Zawodzia,

Rybnik, Uroczyste nabożeństwo i wiec na Rynku z okazji wkroczenia Wojska Polskiego 4.07.1922 r.

idąca z Sosnowca piesza policja polska. Wi
tana radośnie przez polską ludność, przyby
ła w pełnym rynsztunku, a w lufy jej kara
binów włożone były polskie chorągiewki.
W niedzielę 18 czerwca opublikowana zo
stała odezwa Komitetu Przyjęcia Wojska
Polskiego, rozpoczynająca się od słów:
Nareszcie wybiła dla nas wolności godzina
i wzywająca do jak najserdeczniejszego
i godnego przyjęcia Wojska Polskiego.
Podpisali ją Wojciech Korfanty jako prezes
honorowy Komitetu, Józef Rymer jako
prezes Naczelnej Rady Ludowej, a także
członkowie Komitetu, burmistrzowie miast
oraz prezesi Powiatowych Rad Obywatel
skich. Rozwiązała się też Naczelna Rada Lu
dowa, przekazując władzę Józefowi Rymerowi, pierwszemu wojewodzie śląskiemu.
Przed godz. 14 przybyła polska policja
konna. Jej także miejscowa ludność zgoto
wała radosne powitanie.
19 czerwca wojewoda Józef Rymer wy
dał odezwę „Do mieszkańców wojewódz
twa śląskiego przed zmianą suwerenności”.
O godz. 9 w siedzibie kontrolera powiato
wego przy Friedrichstrasse (teraz ul. War
szawska), nastąpiło podpisanie protokołu
przekazania powiatu katowickiego w ręce
polskie. Podpisali go kontroler powiatowy
Francuz de Vic i starosta Jan Mildner. Po
żegnana kwiatami francuska załoga opuści
ła miasto. Jeden oddział, przechodząc w kie
runku kościoła św. św. Piotra i Pawła, udał
się do Mikołowa, a drugi pomaszerował
w kierunku Załęża.
We wtorek 20 czerwca, Wojsko Polskie
pod dowództwem generała broni Stanisła
wa Szeptyckiego, wkroczyło na Górny
Śląsk. Cały teren miał być przejmowany
w pięciu etapach. Pierwszą strefę, którą two
rzyły powiat i miasto Katowice, zajął sam
Szeptycki, inne strefy generał brygady Ka
zimierz Horoszkiewicz: 23 czerwca Królew
ską Hutę, 26 czerwca Tarnowskie Góry, Lu
bliniec i część powiatu bytomskiego, 28
czerwca Rudę w powiecie zabrskim, 29
czerwca powiat pszczyński, a 4 lipca powiat
rybnicki i część powiatu raciborskiego.
Następnie zajęte strefy odwiedzał generał

Szeptycki. Podczas pobytu w Piekarach na
pisał on w księdze pamiątkowej: General
broni Stanisław Szeptycki, któremu przypa
dło w udziale zaszczytne zadanie wprowa
dzenia Wojska Polskiego do prastarej dziel
nicy piastowskiej, przybył na to święte
miejsce, by uzyskać błogosławieństwo Mat
ki Boskiej dla całej armii polskiej.
Pogoda tego dnia była piękna, a powi
tanie Wojska Polskiego odbywało się w at
mosferze niesłychanego entuzjazmu i wiel
kiej radości. Droga, którą kroczyli
żołnierze, tonęła w chorągiewkach, kwia
tach i girlandach. Od granicy pod Szopie
nicami aż do Katowic, ustawiono 30 potęż
nych bram tryumfalnych. Ta w Zawodziu
zbudowana była z wielkich bloków węgla,
połączonych po obu stronach gęstym szpa
lerem mieszkańców Szopienic, Brzezinki,
Brzęczkowic, Mysłowic, Nikiszowca, Ja
nowa, Małej Dąbrówki, Siemianowic, Bo
gucic, Zawodzia, Józefowca, Dębu, Załę
ża, Brynowa i Katowic. A wszyscy ubrani
byli odświętnie. Często rozbrzmiewały
w tych dniach słowa hymnu województwa
śląskiego, ułożonego specjalnie na przyję
cie wojsk polskich przez Kazimierza Ligo
nia do muzyki Wielkopolanina Feliksa
No wowiej skiego:
Spełniony marzeń wielki cud,
Niewoli spadły z rąk kajdany,
Zmartwychwstał górnośląski lud,
Z Polską na wieki już związany
Ogromną radość mąciła jedynie myśl
o tych rodakach, którzy zostali po pruskiej
stronie.
Do najbardziej uroczystych należał mo
ment zniesienia kordonu i przekroczenia sta
rej granicy pod Szopienicami. O godz. 8
przekroczyła ją straż przednia wojsk pol
skich, w skład której wchodziły samocho
dy pancerne i oddziały kawalerii. Tam cze
kał już wojewoda Józef Rymer z liczącą 20
członków Tymczasową Radą Wojewódzką.
Nie mogło zabraknąć też Wojciecha Korfan
tego, byłego polskiego komisarza plebiscy
towego. Obecni byli także wiceminister
Zygmunt Seyda, konsul generalny w Opo
lu Daniel Kęszycki i wicekonsul Karszo-Śie-

dlewski, a także członkowie komitetu przyjęcia wojsk polskich z prezesem wydziału
wykonawczego Janem Kowalczykiem i puł
kownikiem dr. Pawłem Chrobokiem, prze
wodniczącym komisji porządkowej. Przy
byli też pierwszy polski starosta powiatu
katowickiego Jan Mildner, prezes związku
byłych powstańców Jan Wyglenda, prezes
Związku Hallerczyków major Augustyn
Bańczyk i przewodniczący rad obywatel
skich powiatu katowickiego dr Piotr Hylla.
Po chwili nadjechał konno generał Stanisław
Szeptycki w otoczeniu gen. Kazimierza Horoszkiewicza i płk. Wzacnego.
Pomiędzy dawnymi budkami graniczny
mi ustawiono bramę powitalną, a do jej słu
pów przymocowany był łańcuch żelazny
w czarno-białych, pruskich kolorach. Pierw
szy przemówił wojewoda Józef Rymer,
a po nim biskupi delegat ks. prałat Jan Kapica jako przedstawiciel władzy kościelnej
i diecezji wrocławskiej. Wreszcie głos za
brał generał Szeptycki. Rozpoczął, jak na
kazywał dawny obyczaj rycerzy polskich
i rytuał Wojska Polskiego, od złożenia hoł
du ziemi śląskiej i jej synom. Gdy skinął rę
ką, orkiestra wojskowa zagrała trzy fanfa
ry: pierwszą - na cześć ziemi górnośląskiej
i ludu górnośląskiego (Jeszcze Polska nie
zginęła), drugą - na cześć bohaterów tej zie
mi, poległych za jej wyzwolenie i zjedno
czenie z Polską (marsz żałobny) i trze
cią - jako prognozę na przyszłość (Nie
rzucim ziemi, skąd nasz ród). Wywarło to
tak silne wrażenie wśród obecnych, że
wielu z nich wzruszyło się do łez. Generał
zapewnił, że wkraczające na Śląsk Wojsko
Polskie, jest gwarantem bezpieczeństwa.
Po przemówieniu, gdy przebrzmiał okrzyk
wzniesiony przez generała na cześć zjedno
czonego z Polską Górnego Śląska, po
wstaniec inwalida, członek szopienickiego
„Sokoła” Juliusz Chowaniec rozbił granicz- ».__ .
ny łańcuch żelaznym młotem wołając donośnie: Pękajcie okowy niewoli, Górny
Śląsk jest wolny. Armio polska, wkraczaj
nań i połącz go z Polską!
Gdy o godz. 9 wojsko przekroczyło gra
nicę, odezwały się wszystkie dzwony. I to

nie tylko na Śląsku, ale także w Krakowie.
Przez całą drogę aż do Katowic, miejsco
wa ludność obrzucała wojsko kwiatami,
a naczelnicy gmin witali generała Szeptyc
kiego staropolskim obyczajem - chlebem
i solą. Armię poprzedzały banderie włościań
skie w liczbie kilkuset koni, członkowie
związków zawodowych i kulturalnych,
związku byłych hallerczyków, marynarzy
polskich, „Sokoła” oraz harcerze i liczni po
wstańcy. Generała Szeptyckiego poprzedza
ła honorowa kompania byłych powstańców
na czele z majorem Janem Ludygą-Laskowskim. Z karabinami na ramieniu kroczyli
dumnie, wywołując entuzjazm wśród wiwa
tującej ludności. Broń złożyli w Katowicach
polskiemu wojsku.
Przed wkroczeniem do samych Katowic,
wojsko przywitał prezydent miasta dr Alfons
Górnik w otoczeniu rady miejskiej i człon
ków magistratu. Na wygłoszone po niemiec
ku przemówienie przewodniczącego rady
miejskiej lekarza Maxa Reichela, generał
Szeptycki odpowiedział po polsku i niemiec
ku zapewniając, że Wojsko Polskie przyno
si wszystkim lojalnym obywatelom spokój
i bezpieczeństwo. Przed Rynkiem usta
wiono bramę powitalną z napisem: Niech
żyje Polska! Niech żyje Górny Śląsk!
Pierwszy wjechał na Rynek oddział żółtych
ułanów na koniach, poprzedzony orkiestrą
na siwkach. Po nim z hukiem wjechały tan
ki. I choć zrazu wyglądały groźnie, to
imiona ich brzmiały swojsko i przyjaźnie:
Jasiek, Stacha, Sulcia. A za nimi kroczyły
piechota i oddział artylerii. Czołówkę zamy
kał, unoszący w ręku ogromny bukiet kwia
tów, generał Szeptycki wraz ze sztabem. Na
wet koń generała udekorowany był
ogromnym wieńcem.
Podczas przeglądu wojsk, krążący
nad Rynkiem aeroplan rzucił pod nogi ko
nia gen. Szeptyckiego łuskę z granatu,
w której znajdował się następujący adres:
Do Pana Generała broni Szeptyckiego, Ka
towice. - Panu Generałowi, przedstawicie
lowi najjaśniejszej Rzeczypospolitej, przyj
mującej w dniu dzisiejszym na łono swoje
matczyne wracający po wiekach niewoli lud
i kraj Górnego Śląska, składają jaknąjserdeczniejsze życzenia posłusznie oddani
dowódca i oficerowie II pułku lotniczego.
Podpisano: Zaleski pułkownik. Kraków”.
Po dokonaniu przeglądu wojsk, przed ka
towickim teatrem, na którym widniał jesz
cze przypominający nieodległe czasy napis:
Deutschem Wort und deutscher Art, wysłu
chano polowej mszy świętej. Odprawił ją
członek Tymczasowej Rady Wojewódz
kiej, proboszcz parafii Najświętszej Marii
Panny w Katowicach ks. dr Teodor Kubi
na w asyście ks. dziekana-uchodźcy Alek
sandra Skowrońskiego, ks. proboszcza-uchodźcy Józefa Grunta i naczelnika
wydziału kościelnego przy Urzędzie Woje
wódzkim ks. Michała Lewka. W trakcie na
bożeństwa śpiewał chór Ogniwo pod batu
tą Teodora Lewandowskiego. Na Ewangelię
i Podniesienie wojsko prezentowało broń.
Ten katolicki zwyczaj armii polskiej nie był
tutaj znany i wywarł na obecnych ogrom
ne wrażenie. Na zakończenie mszy odśpie
wano „Ciebie Boże wielbimy”, a ks. Kubi
na udzielił zebranym błogosławieństwa.
Po nabożeństwie mowę powitalną wygło
sił Wojciech Korfanty, na którą odpowiedział
siedzący na koniu generał Szeptycki. Pod
kreślił m. in., że zwycięski marsz żołnierza
polskiego na ziemię górnośląską nie jest za
sługą wojska, lecz dzielnego ludu śląskie

go, prowadzonego przez duchowieństwo
i Korfantego. Ponieważ zaś kwiaty który
mi obdarowano wojsko należą się bohate
rom tej ziemi, generał symbolicznie rzucił
swój bukiet na ręce Korfantego. Wzniósł
szy potrójny okrzyk na cześć Górnego Ślą
ska, powstańców i Korfantego, generał
uścisnął dyktatorowi III powstania śląskie
go dłoń.
Potem, na znak złożenia broni, powstań
cy powiatu katowickiego wręczyli genera
łowi Szeptyckiemu stalowy miecz długo
ści 1,80 m, a ważył on 10 kilogramów.
Miecz wykonany w fabryce maszyn Skuba
li w Józefowcu posiadał napis: „Składa się
w dniu wkroczenia Wojsk Polskich na Gór
nym Śląsku wkraczającemu Generałowi. Po
wstańcy grupy Fojkisa. Czerwiec 1922”.
Ten pogodny, niezapomniany dzień,
wypełniły następnie defilada wojska, ofi
cjalne śniadanie w hotelu „Sayoy”, a po po
łudniu zabawa ludowa w parku Kościusz
ki. Zaś wieczorem miał miejsce obiad
w Reichshalle (później noszącej nazwę
Sala Powstańców), wydany przez zwią
zek górnośląskich oficerów rezerwy.
0 godz. 17 na Rynku nastąpiła uroczysta
zmiana warty głównej - wartę powstańczą,
ustawioną tam po odejściu Francuzów, zlu
zowała przy dźwiękach muzyki i wzajem
nych honorach wojskowych, warta Wojska
Polskiego.
Na ręce pierwszego wojewody śląskiego
Józefa Rymera nadeszły liczne telegramy
z gratulacjami. Także od marszałka Sejmu
Polskiego Wojciecha Trąmpczyńskiego.
Podczas zorganizowanego wieczorem
bankietu, upoważniono dr. Kazimierza Ra
kowskiego, byłego delegata Rządu Polskie
go do spraw górnośląskich w Paryżu,
do wysłania telegramów do polityków
1dziennikarzy francuskich, którzy przyczy
nili się do wyzwolenia choć części Górne
go Śląska. Odpowiedzi jakie niebawem na
deszły, wypełnione były życzeniami
i napisane w tonie szczególnej życzliwości.

TARNOWSKIE GORY,
LUBLINIEC
I CZĘŚĆ POWIATU
BYTOMSKIEGO
poniedziałek 26 czerwca Wojsko Pol
skie wkroczyło do trzeciej strefy i za
jęło Tarnowskie Góiy, gdzie starostą był Wa
lenty Olejarczyk, Lubliniec (starostą był
Kazimierz Niegolewski) oraz część powia
tu bytomskiego, zwłaszcza Hajduki, Świę
tochłowice, Chropaczów, Brzeziny i Lipiny.
W Świętochłowicach po południu miał
miejsce zabawny incydent. Powiatowy ko
mitet przyjęcia wojsk chciał zakończyć
dzień uroczystym obiadem, ale przed przy
byciem gości salę zajęli powstańcy. Wszyst
ko zjedli i wypili twierdząc, że Górny Śląsk
zdobyli powstańcy, a nie basoki.
Do Lublinieckiego weszło wojsko prowa
dzone przez pułkownika Boksczanina
od strony Częstochowy, a do Tarnowskich
Gór pod dowództwem pułkownika Nowa
ka od strony Siewierza. Generał Szeptycki
przejeżdżając przez Brzeziny i Piekary mi
nął ponad 20 bram triumfalnych.
W Piekarach nie było nikogo godniejsze
go powitania polskiego wojska od Waw
rzyńca Hajdy, niewidomego poety i działa
cza polskich organizacji, twórcy Kasyna
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Katolickiego. Śląski Wernyhora ozwał się
tymi słowy: Jaśnie Wielmożny Panie Gene
rale! Przed kilku chwilami polecono mi
z miarodajnej strony zaszczytnie, abym
w kilku zwrotach przywitał Jaśnie Wielmoż
nego Generała. Mój Boże, pomyślałem, ja,
z niskich najniższy, z biednych najbiedniej
szy, ku temu nie posiadam zdolności reto
rycznych. Lecz gdziejest miłość w sercu, tam
się słowa znajdą. A miłością do Polski pa
łam od zarania mego życia. Miłość tę pie
lęgnowałem w otoczeniu moim, ile mi tyl
ko sil starczyło i stosunki na to pozwalały.
W ostatnich latach, fizycznie złamany
i zwichnięty, stałem się niezdolny do pracy
narodowej w tej mierze, jak dawniej. Ale, że
jestem chrześcijaninem wierzącym, więc mo
dliłem się do Boga zastępów, mówiąc
z psalmistą: „Ku Tobie podnosiłem oczy mo
je, któiy mieszkasz w niebiesiech. Oto jako
oczy sług w rękach panów swoich, jako oczy
służebnicy w rękach pani swojej - tak oczy
nasze do Pana, Boga naszego, aż się zmi
łuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie,
zmiłuj się nad nami, bośmy bardzo napeł
nieni wzgardą. Bo jest bardzo napełniona
dusza nasza pośmiewiskiem bogatych
i wzgardą pysznych’’. Bogu chwała, że
mnie wysłuchał\
Generał Szeptycki podziękował mu tak:
Nie będziesz Pan wprawdzie widział Woj
ska Polskiego, lecz usłyszysz Pan za chwi
lę tętent ułanów polskich, którzy tędy będą
przejeżdżać. Niech choćby to jest nagrodą
za Pańską tęsknotę do Polski i za Pańskie
cierpienie dla Polski.
W Tarnowskich Górach, po powitaniu
wojska przez burmistrza Michacza, kape
lan wojskowy ks. Kaszyński odprawił po
łową mszę świętą w asyście księży-uchodźców Banasia i Pasternaka. Z ratuszowego
balkonu przemawiał patriota i radny mia
sta Jan Bondkowski, burmistrz Miastecz
ka. W Lublińcu (niemiecki burmistrz
i dwaj radni opuścili rano miasto, zabiera
jąc kasę miejską), połową mszę świętą ce
lebrował kapelan ks. Jan Szymała w asy
ście księży-uchodźców Gąski i Kurpasa,
a kazanie wygłosił o. Jan Kulawy, superior
oblatów. W Hajdukach przemawiał ks.
Józef Czempiel w asyście wikarych ks.
Knosali i ks. Wojtasia. W Brzezinach ks.
proboszcz Józef Grunt podkreślił fakt, że
Wojsko Polskie przyszło do miejscowości,
o którą toczyły się najostrzejsze targi
z powodu bogatej w cynk i ołów kopalni.
Witający zaś wojska w Lipinach ks. Fran
ciszek Palarczyk zaczął od słów: „Weso
ły nam dziś dzień nastał”.

POWIAT ZABRSKI
I PSZCZYŃSKI
środę 28 czerwca Wojsko Polskie do
tarło do zachodniej granicy woje
wództwa śląskiego i zajęło część powiatu zabrskiego - Rudę. Tego samego dnia o 9.30
odbyły się uroczysta zmiana sztandarów
i pożegnanie wojsk koalicyjnych. Przemawia
li major wojsk francuskich Landraux i sta
rosta Troska, zaś członkinie Towarzystwa Po
lek przypinały żołnierzom francuskim kwiaty
do luf karabinów. 0 1 5 witano przy moście
kolejowym w pobliżu stacji Orzegów gene
rała Horoszkiewicza. Po polsku przemawiał
tymczasowy naczelnik gminy Antoni Sieroń,
ślusarz-poeta i działacz narodowy, po nie
miecku zaś dyrektor kopalni Lange.

W

Gdy zakwaterowano wojsko, a ludność
świętowała, usłyszano strzały od granicy.
Okazało się, że to orgeszowcy od strony
Borsygwerlcu ostrzeliwali z karabinów ma
szynowych Rudzką Kuźnicę. Powstańcy za
reagowali natychmiast. Dwa granaty z dział
polskiego pociągu pancernego wybuchły tuż
przed niemiecką kryjówką. Musiano inter
weniować jeszcze kilka razy, dopóki wszyst
ko nie ucichło.
W czwartek 29 czerwca miało miejsce za
jęcie powiatu pszczyńskiego. Uroczystości
odbywały się głównie w Pszczynie i Miko
łowie. Do Pszczyny wojsko wprowadził gen.
Szeptycki, a do Mikołowa gen. Horoszkiewicz. Samych bram tryumfalnych było po
nad 50. Uroczystość, przygotowana przez
komitet z lekarzem Rogalińskim na czele,
zaczęła się na moście granicznym pod Go
czałkowicami. Starosta dr Franciszek Lerch
przywitał Wojsko Polskie, a potem dziew
czynka wręczyła kwiaty powstańcowi ślą
skiemu, który rozbił karabinem symbolicz
ny łańcuch graniczny mówiąc donośnie:
Pękajcie kajdany niewoli naszej!
W drodze z Goczałkowic do Pszczyny
okoliczna ludność utworzyła nieprzerwany
szpaler. Pod bramą, zbudowaną na koszt
księcia pszczyńskiego, ustawioną przy wej
ściu do miasta, nowy burmistrz Pszczyny Jan
Figna powitał generała Szeptyckiego Chle
bem i solą. Generał odpowiedział okrzykiem
na cześć powstańców śląskich i ludu górno
śląskiego. Otrzymał także kwiaty. Następ
nie wysłuchano niemieckiego przemówie
nia zastępcy przewodniczącego rady
miejskiej oraz syndyka zarządu majątku księ
cia pszczyńskiego, Grolla. Gdy jednak
mówca w sposób nietaktowny, a nawet
prowokacyjny zaczął komentować postano
wienia konwencji genewskiej o ochronie
mniejszości, generał przerwał mu i dzięku
jąc za powitanie zapewnił, że Polska lojal
nym obywatelom krzywdy nie zrobi.
Ruszono w kierunku Rynku. Z przodu wi
dać było włościańskie banderie konne,
a za nimi szli członkowie stowarzyszeń
i związków z sztandarami i orkiestrą. Dalej
podążała honorowa kompania powstań
ców, a na końcu wojsko. Witały je bijące
dzwony kościelne, donośna muzyka or
kiestr i okrzyki ludności zapełniającej nawet
dachy znajdujących się w pobliżu Rynku ka
mienic. Po mszy świętej, odprawionej przez
miejscowego proboszcza ks. kanonika Thielmana, prezes powiatowego zarządu związ
ku byłych powstańców Stanisław Krzyżowski dokonał symbolicznego złożenia
broni poprzez wręczenie generałowi Szep
tyckiemu przystrojonego kwiatami karabi
nu. Na zakończenie przemówił delegat ko
mitetu obrony kresów zachodnich, prof.
Henryk Pachoński z Krakowa. Po defiladzie
wojskowej przyszedł czas na obiad i zaba
wę ludową. Wygłoszono wówczas wiele to
astów, a Wojciecha Korfantego czczono
jako ojca wszystkich taech powstań śląskich.
Przyjęcie polskich żołnierzy w Mikołowie
zbiegło się z siedemsetną rocznicą pierwszej
wzmianki historycznej o tym mieście. Wszyst
ko udekorowane było girlandami, kwiatami
i sztandarami. U wejścia do miasta stara Kasperczyczka z Gniotka witała generała Horoszkiewicza chlebem i solą, dzieci kwiata
mi, a burmistrz Wojciech Rybicki serdecznym
przemówieniem. Przy dźwiękach dzwonów
wszystkich trzech kościołów pochód szedł uli
cami Podfarze, Gliwicką, Dworcową i Poko
jową w kierunku Rynku. Pierwsi byli kola
rze, po nich 250 gospodarzy na koniach,

a następnie oddział powstańców, korporacje
miejskie, duchowieństwo i wojsko. Za nimi
podążał nieprzebrany tłum. Gdy doszli do ra
tusza, przywitał ich po niemiecku członek ra
dy miejskiej, aptekarz Alfred Gorol. Kiedy ge
nerał odpowiedział w obu językach, z balkonu
ratuszowego słowa powitania wygłosił ks.
Aleksander Skowroński. Osnute ono było
na przewodniej myśli poezji ks. Damrota
i znanych słowach Krasińskiego: ,3ędzre Pol
ska w imię Pana! - Rzucać palmy, rzucać psal
my”! Po południu oficerów podjęto obiadem
w ogrodzie firmy Karol Miarka.
Szwadron VIII pułku Ułanów zatrzymał
się przez kilka tygodni w Mikołowie pod ko
mendą rotmistrza Bochenka, którego 3 li
stopada 1923 r. zamordowali podczas zaj
ść w Krakowie socjaliści.
PO W IA T R Y B N IC K I
A T _ końcu, 4 lipca, zajęto powiat rybnic1N d k i, gdzie ludność wystawiła po
nad 120 bram powitalnych. Przejęto także
część powiatu raciborskiego, przez co Rzeczy
pospolita rozszerzyła swe granice aż pod Od
rę. Uroczyście przyjęto Wojsko Polskie
w Rybniku, Wodzisławiu i Żorach. W Rybni
ku już od 1 lipca była polska policja. 3 lipca
0 11 zmieniono na Rynku sztandary i podpi
sano protokół oddania władzy. Wtedy wojsko
okupacyjne opuściło miasto. Podpisano tak
że protokół oddania Polsce całego obszaru,
przyznanego jej na podstawie plebiscytu:
W wykonaniu art. 88 traktatupokojowego, za
wartego między państwami sprzymierzonemi
1stowarzyszonemi a Niemcami, podpisanego
w Wersalu dnia 28 czerwca 1919, oraz roz
działu 9-go umowy dotyczącej oddania przez
Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Ple
biscytową na Górnym Śląsku, składającą się
z generała Le Ronda, przewodniczącego
i przedstawiciela Francji, generała de Marinisa, przedstawiciela Włoch, i generała sir Wil
liama Henneckera, zastępującego przedsta
wiciela Wielkiej Brytanii, - oddajemy na mocy
niniejszego dokumentu Rządowi Polskiemu,
reprezentowanemu przez Józefa Rymera, wo
jewodę śląskiego - części obszaru górnoślą
skiego, przyznanego Polsce na podstawie de
cyzji mocarstw sprzymierzonych z dnia 20
października 1921 r. Sporządzono w dwóch eg
zemplarzach w Opolu, dnia 2 lipca 1922.
Straż honorową przed sztandarem polskim
objęli powstańcy. O 16 wjechał na stację pol
ski pociąg pancerny, którym do Orzesza przy
jechało wojsko. Następnie szło w pochodzie
tryumfalnym do Rybnika. Na granicy powia
tu witał je starosta dr Krupa. Przyjechał gene
rał Szeptycki w towarzystwie generała Osiń
skiego z Krakowa. Tłumy tworzyły szpalery
lub zdążały do Rybnika pieszo i furmankami.
W mieście pierwszą bramę ustawiono prced ko
ściołem. Gości witał były komisarz plebiscy
towy na powiat rybnicki mecenas dr Różań
ski. Przybyłe o 13 wojsko pod dowództwem
majora Matuszka poprzedzały banderia wło
ściańska i dwa bataliony powstańców. Powi
tanie wygłosił burmistrz Władysław Weber.
Przy odgłosie dzwonów i muzyce orkiestr po
suwano się bogato przystrojonymi ulicami
na Rynek, gdzie nawet dachy były przepełnio
ne ludźmi. Na czele szli generałowie Szeptyc
ki i Osiński, wojewoda Rymer i delegat bis
kupi ks. Kapica. Gdy miej scowy proboszcz ks.
dr Brudniok odprawił połową mszę świętą
i przebrzmiało Te Deum, przemówił z ambo
ny ustawionej na cokole z węgla ks. dziekan

Wiktor Loss z Pawłowic. Przyrównał ten do
niosły moment do zaślubin i złożył Polsce ślu
by miłości, wierności i posłuszeństwa. Następ
nie delegaci kopalń Roemera i Donnersmarcka
wręczyli generałowi Szeptyckiemu upomin
ki z węgla i kruszcu, a delegacja powstańców
powiatu oddała swój sztandar, który służył im
we wszystkich trzech powstaniach. Po defila
dzie i obiedzie, podczas którego wygłoszono
wiele serdecznych toastów, generał Szeptyc
ki udał się o 14 do Żor, lecz wieczorem wró
cił do Rybnika na raut obywatelstwa, podczas
którego wznoszono okrzyki na cześć Polski
i naczelnika państwa, na cześć armii i Górne
go Śląska.
Do Wodzisławia kapitan Młodecki wpro
wadził około południa trzy szwadrony
szwoleżerów. Liczba uczestników uroczy
stości wynosiła 15 tysięcy. Polową mszę
świętą odprawił na Rynku miejscowy pro
boszcz ks. radca Franciszek Schnalke.
Po mszy wojsko witali wiceburmistrz Jerzy
Klockiewicz i prezes rady miejskiej Józef
Michalski. W ogrodzie miejskim zorgani
zowano obiad żołnierski.
0 17 Wojsko Polskie wkroczyło do Żor.
Witano je wierszami i śpiewem, a przemó
wienia wygłosili radny miasta, aptekarz Bo
nifacy Bałdyk i przedstawicielka Polek.
Na Rynku odśpiewano radosne Te Deum,
zaintonowane przez miejscowego probosz
cza ks. Antoniego Wojciecha.
Ł a d n ie m ów ić i p racow ać
Wszędzie gdzie witano władze polskie, był
obecny ks. prałat Kapica. Był reprezentan
tem Kościoła, ale także wyrazicielem uczuć
i myśli ludu. Doceniając to, generał Szep
tycki po obsadzeniu całego przyznanego Pol
sce terenu, udał się 6 lipca z oddziałem woj
ska i całym sztabem do Tychów, by uczcić
siedzibę delegata biskupiego. Po defila
dzie wojskowej rozeszli się wszyscy
na obiad: oficerowie i zaproszeni goście
na plebanię, a żołnierze do parku browaro
wego. Nastrój był miły i serdeczny, a toastom
i wiwatom nie było końca. Redaktor Jan
Przybyła podnosił wyrozumiałość generała
Szeptyckiego dla znaczenia prasy. Ks. dzie
kan Skowroński toastował na cześć genera
ła Horoszkiewicza, generał Horoszkiewicz
na cześć duchowieństwa, ks. prałat Kapica
na cześć korpusu oficerskiego, a podporucz
nik Włodzimierski na cześć śląskich Polek.
Po toaście na cześć robotnika i rolnika ślą
skiego, ks. Kapica powiedział: My Ślązacy
nauczymy się od was, kochani Bracia Pola
cy z innych dzielnic, ładnie mówić, Wy zaś
nauczycie się od nas ładnie pracować.
Dziatwa szkolna odśpiewała w przerwach
kilka pieśni religijnych, narodowych i ludo
wych, a w imieniu licznie zebranych tłumów
przemówił starszy górnik August Pilorz.
Wielką sensację wywołało zdarzenie,
kiedy z jednego okna po francusku przema
wiał major Ruot, a rotmistrz Pusłowski
z drugiego po polsku. Około 18 pożegna
no generała Szeptyckiego.
BEZ KOREANTEGO
I P IŁ S U D S K IE G O
Z jed n o czen ie z R zecząp osp olitą
zień 16 lipca 1922 r. był w Katowicach
narodowym świętem. Bo czyż mogło
być inaczej, skoro tego dnia uroczyście pod
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pisano Akt Zjednoczenia Górnego Śląska
z Rzecząpospolitą Polską. Wśród obecnych
zabrakło jednak dwóch polityków na Śląsku
i w Polsce najważniejszych - Wojciecha Kor
fantego i Józefa Piłsudskiego. Obaj byli
w Warszawie. Pierwszy, po desygnowaniu
go na stanowisko premiera, zajęty był for
mowaniem gabinetu, a drugi usiłował temu
przeszkodzić. I mimo że odwołano także pla
nowaną wcześniej dekorację zasłużonych po
wstańców, radość była wielka.
Uroczystość miała miejsce na boisku
obok parku Kościuszki. Z rozkazu gen. Sta
nisława Szeptyckiego, garnizon urządził
w sobotni wieczór capstrzyk, natomiast
w niedzielny poranek o godz. 6 orkiestry
wojskowe i cywilne odegrały pobudkę
na ulicach miasta.
Na oficjalne uroczystości o godz. 8
specjalnym pociągiem z Warszawy przy
była 150-osobowa delegacja. Na peronie
czekali na nich pierwszy wojewoda śląski
Józef Rymer z członkami Tymczasowej Ra
dy Wojewódzkiej, generał Stanisław Śzeptycki z korpusem oficerskim, kompania ho
norowa i orkiestra. Naczelnika państwa
oraz rząd reprezentował minister spraw we
wnętrznych Antoni Kamieński. Przyje
chali też m. in. minister pracy i opieki spo
łecznej L. Darowski, minister przemysłu
i handlu Stefan Ossowski, minister kolei
żelaznych Zagómy-Marynowski, minister
zdrowia publicznego Witold Chodźko,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spra
wiedliwości Zygmunt Rymowicz, wicemi
nister skarbu Wiktor Mikulewski, przedsta
wiciele Ministerstwa Spraw Wojskowych
generał Olszewski i biskup połowy Stani
sław Gall, minister spraw zagranicznych
Kazimierz Olszowski i wiceminister dr
Zygmunt Seyda, z prezydium Rady Mini
strów radca Jerzy Buzek i sekretarz prezy
denta ministrów Stanisław Angerman.
Przybyli także były konsul generalny
w Opolu Daniel Kęszycki, wojewodowie
i wojskowi. Sejm reprezentowali marsza
łek Wojciech Trąmpczyński, wicemar
szałkowie, posłowie, reprezentanci klubów
sejmowych.
Po powitaniu wszyscy udali się do sali ja
dalnej poczekalni II klasy na śniadanie.
W tym czasie w okolice parku Kościusz
ki nadciągały już tłumy. Licznie stawili
się delegaci organizacji społecznych, przy
wożąc ze sobą blisko 200 sztandarów. Zje
chali do Katowic przedstawiciele powstań
ców z roku 1863,-stowarzyszeń i cechów
warszawskich, organizacji Zagłębia Dąb
rowskiego, Ziemi Krakowskiej i Śląska Cie
szyńskiego. Swych reprezentantów przysła
ło wiele polskich miast, województw,
organizacji zawodowych i kulturalnych.
Główne uroczystości odbywały się
na miejskim boisku obok parku Kościusz
ki. Rozpoczęły się połową mszą świętą,
odprawioną przez delegata biskupiego
ks. prałata Jana Kapicę w asyście ks. Mi
chała Lewka, kierownika wydziału kościel
nego przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
i ks. Józefa Niedzieli, kierownika Polskie
go Czerwonego Krzyża na Górnym Śląsku.
Przy ołtarzu zajęli miejsca biskup wojsko
wy Stanisław Gall oraz księża górnoślą
scy i z Polski. Za oficjalnymi gośćmi sie
dzącymi przed samym ołtarzem, ustawił
się korpus oficerski, a za nim wojsko
z przybyłym na koniu generałem Szeptyc
kim. Na boisku stanął katowicki garnizon
złożony z pułków piechoty i dywizjonu ar
tylerii.

Choć dzień był pochmurny, zebrały się
niezliczone tłumy mieszkańców Katowic.
Słońce zaświeciło tylko na chwilę, ale w je
go blasku sztandary i chorągwie, czerwo
ne, szafirowe i białe, na tle masy wojsk sta
nowiły widok imponujący. Na dużym
wzniesieniu, pod baldachimem, ustawio
no ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częs
tochowskiej i Orłem Białym u szczytu.
W innej części placu, na dywanie, widać
stół, krzesła i ozdobiona zielenią mówni
cę. Na stole leżała wielka czerwona teka
z napisem: „Akt Zjednoczenia Górnego
Śląska z Rzecząpospolitą Polską”. Tuż
obok stali trzymający straż górnicy w od
świętnych strojach. Jeden z nich dzierżył
wielką bryłę węgla z wprawionymi w nią
ziomkami żelaza, cynku i pirytu - dar dla
Warszawy i symbol oddania się ziemi
śląskiej państwu polskiemu. W pobliżu
ustawili się reprezentanci uniwersytetu
krakowskiego, organizacji i zrzeszeń, ce
chów, skautów, Koła Polek, Macierzy,
Zjednoczenia Towarzystw Polskich, Soko
łów. Wspólnie odśpiewano Te Deum,
a podniosłe kazanie wygłosił ks. dr Teodor
Kubina, który powiedział m.in.: Raduj
się Matko-Polsko! Mieszkałaś przez wie
ki jakby niepłodna w domu, bo byłaś po
zbawiona dzieci. Dziś ostatni Twój syn, ślą
ski lud, wraca do Ciebie.
Po przeglądzie wojsk nastąpiło symbo
liczne objęcie Górnego Śląska przez
podpisanie aktu (oryginał znajduje się
w zbiorach Archiwum Państwowego w Ka
towicach). Dokument wykonał Stanisław Ligoń, zdobiąc go w Orła Białego, Orła Pia
stowskiego Śląska oraz herby Warszawy,
Poznania, Krakowa, Lwowa i Wilna. Wo
jewoda Józef Rymer w imieniu całego lu
du śląskiego złożył uroczysty ślub wierno
ści ojczyźnie mówiąc m.in.: Oddajemy
więc Polsce na zawsze serca nasze, odda
jemy je j naszą ziemię i skarby, ukryte wjej
łonie, ślubując dozgonną wierność Ojczyź
nie, której całym naszym życiem służyć
pragniemy. Kiedy przed kilkoma laty nastą
pił cud zmartwychwstania wielkiej Ojczy
zny, czuliśmy, że i dla nas wybije wkrótce go
dzina wyzwolenia. Panie Ministrze, zastępco
Naczelnika Państwa i Rządu Polskiego!
Obejmij w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
k?'aj ten w posiadanie i przyjmij tę garść gór
nośląskiej ziemi, nierozłącznie i na wieki
zjednoczonej z Matką-Ojczyzną. Zabierzją
ze sobą i złóż ją w stolicy Warszawie, ser
cu naszej Ojczyzny. Następnie wręczył mi
nistrowi Kamieńskiemu symboliczną bry
łę śląskiego węgla, w której w formie Orła
Polskiego ułożone były kruszce żelaza
i cynku. Kamieński zaś swą odpowiedź za
kończył okrzykiem: Ziemia śląska jako
nierozerwalną część Rzeczypospolitej, lud
Śląska, Sejm Śląski i władze autonomiczne
śląskie - niech żyją\ W tym momencie or
kiestra zagrała hymn narodowy.
Po ministrze Kamieńskim przemawiał
marszałek Sejmu Polskiego Wojciech Trąm
pczyński. Nadszedł wreszcie podniosły
moment odczytania przygotowanego aktu.
Zaszczytu tego dostąpił radca wojewódz
ki Emil Caspari. Potem, wśród huku dział,
wojskowych fanfar i okrzyków tłumów, dy
gnitarze składali swoje podpisy. Po odczy
taniu przez hrabiego Adama Zamoyskiego
adresu hołdowniczego do Wojciecha Kor
fantego, przedstawiciel związku strzelec
kiego z Kozienic wręczył Józefowi Rymerowi adres hołdowniczy dla powstańców
górnośląskich. Przemawiali jeszcze włościa

nie Sobczyk z Jędrzejowa i Holewicki
z ziemi krakowskiej, panowie Dobrzyński
i Hofman z Warszawy oraz prof. Pachoński z Krakowa.
Około godz. 11 uformował się olbrzymi
pochód, który z boiska ulicami Beaty (Ko
ściuszki), Zieloną (Żwirki i Wigury), Mikołowską, placem Wilhelma (Wolności) i uli
cą Grundmanna (3 Maja) udał się na Rynek.
Z przodu kroczyło wojsko, a za nim przed
stawiciele organizacji, towarzystw i zrze
szeń. Dalej górnicy, kolejarze, Ślązaczki
i Ślązacy, powstańcy, policja, straż ognio
wa, uchodźcy, kominiarze, członkowie
„Sokoła”, cechów i kół śpiewackich. Tłum
stojący na chodnikach, balkonach i dachach
obrzucał powstańców kwiatami i wiwato
wał na ich cześć. Ale wszyscy milkli na wi
dok uchodźców. Powiało smutkiem i chło
dem. Generał Szeptycki przeznaczył 3.000
dolarów na pomoc dla uchodźców z nie
mieckiej części Górnego Śląska. Pochód
rozwiązał się na Rynku i w tym momencie
zaczął padać deszcz.
Po chwili zapełniły się wszystkie kawiar
nie i restauracje, a podczas rozmów, oprócz
gwary śląskiej, można było podsłuchać akcent
krakowsld, wykwintną mowę warszawia
ków i śpiewne głosy rodaków znad Dźwiny.
Tymczasem w prowizorycznym gma
chu Województwa (dawniej Baugewerkschule) przy ul. Holtei’a (Wojewódzka)
miało miejsce przedstawienie rządowi
członków Tymczasowej Rady Wojewódz
kiej oraz szefów oddziałów Urzędu Woje
wódzkiego. Wojewoda Rymer wręczał da
ry: dla Sejmu Polskiego - m.odel wnętrza
kopalni, dla Prezydium Rady Ministrów zegar w węglowym obramowaniu z wyry
tymi życzeniami, aby wybijał zawsze szczę
śliwą godzinę, dla generałów Szeptyckiego pałasz generalski, zaś Horoszkiewicza zdjęcie bramy powitalnej w Królewskiej Hu
cie obramowane węglem. Na oficjalne
śniadanie udali się wszyscy do Reichshalle. Do stołów zasiadło blisko 500 osób,
a prawie każdy chciał zabrać głos i wygło
sić toast. Przemówieniom więc nie było koń
ca i choć zgłaszali się wciąż nowi mówcy,
ludzie zaczęli opuszczać salę. Deszczowa
pogoda popsuła popołudniową zabawę lu
dową w parku Kościuszki, zaś wieczorne
przedstawienie „Fircyka w zalotach” zagra
ne przez Redutę Warszawską uważano
za chybione i niestosowne. Po spektaklu roz
począł się raut, zakończony trwającą do ra
na zabawą taneczną.
Górnoślązakom jeszcze długo pobrzmie
wały w uszach słowa zmarłego 26 mar
ca 1922 r. ks. posła Pawła Pośpiecha: Prze
strzegają nas, że popełniamy głupstwo
dążąc do Polski, która będzie niezaradną
jak nowo narodzone dziecko; a ja wam po
wiadam: jeżeli mam do wyboru starą
Germanię a młodą Polonię, to wolę, sto ra
zy wolę niezaradne tymczasem, ale hoże
polskie dziecię, bo jest z naszego pokre
wieństwa i ma przed sobą wielką przy
szłość.

Na podstawie rełacji ks. dra Emila
Szramka zawartej w „Jednodniówce Śląskie
go Związku Akademickiego z okazji wyga
śnięcia konwencji genewskiej i 15-lecia
wkroczenia Wojska Polskiego na Górny
Śląsk 1922-1937" oraz informacji ze ślą
skich gazet z 1922 r.

• R egionalne m iniatury

• A becadło z pieca spadło
Przez dziesiątki lat dzielono Polskę,
biorąc pod uw agę jej cyw ilizacyjną
dynam ikę, na dw ie w zględnie sym e
tryczne części zgodne z osią Wisły.
Zachodni region kraju, lepiej rozw i
nięty, określano m ianem P olsk i A,
a obszar wschodni, słabiej rozwojowo
zaawansowany, Polską B. Dzisiaj ta
kie podziały nie oddają w najm niej
szym stopniu regionalnych zróżnico
w ań państw a, a w ręcz przeciw n ie
skutecznie je zaciem niają. O becnie
należy m ów ić raczej o W ieloPolsce
i różnych prędkościach rozw ojow ych'
poszczeg ó ln y ch regionów . W arto
w tym m iejscu przyw ołać zapam ięta
ny na lata w iersz Juliana Tuw im a:
Abecadło z pieca spadło, O ziem ię się
kukło... Polska A ju ż daw no je st inna
niźli ją niegdyś definiowano, podobnie
ja k jej w schodnia odpow iedniczka.

• M etropolie rządzą św iatem
Z całą pew nością najbardziej dyna
m iczne są duże m iasta u lo k o w an e
po obu stronach W isły, choć im ponu
jący, ja k na rodzim e standardy, stał
się rozw ój k lu czo w y ch o środków
usytuow anych przed osią w iślaną lub
dokładnie na niej. W arszaw a, W ro
cław, Poznań, T rójm iasto, K raków ,
konurbacja katow icka, to z całą pew 
nością dzisiaj Polska A. C ałkiem spo
rym i sukcesam i poszczycić się m ogą
najw iększe m iasta ze w schodnich re
w irów kraju, takie ja k L u b lin czy
Rzeszów. W szystkie one traktow ane
łącznie tw orzą najbardziej innow a
cyjną część nieinnow acyjnej, w p o 
rów naniu ze Starą Europą, R zeczy
pospolitej, ja k o o śro d ek sk u p ien ia
dużych in w esty cji zag ran iczn y ch ,
uniwersytetów i szkół w yższych o do
brej reputacji. Rację m iał M anuel Castells, ceniony w św iecie badacz p ro 
cesów u rb an izacji, m ów iąc, że to
m etropolie rządzą światem . A le prze
śm iew czą rację m a też Andrzej K rau
ze, publikując na łam ach dziennika
Rzeczpospolita, rysunek mówiący, iż
RP tw orzyć w inny w yłącznie w ielkie
m iasta i ludzie z w yższym w ykształ
ceniem. A przecież wiadom o, że 38%
rodaków m ieszka na wsiach, a 17,5%
legitym uje się certyfikatam i uczelni
wyższych. O czyw iście zdarza się, że
w cieniu tych przodujących m iast zna
leźć m ożna o środki zn ajd u jące się
w naprawdę ciężkim położeniu. A oto
autopsyjny przykład.

• Podróże kształcą
P o d ró ż o w a łe m n ie d a w n o z g ra 
nicznej K udow y do W ałbrzycha. Po-
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Polskie
abecadło
regionalne
k o n an ie tego n iezn acznego odcinka
D ro g i Ś ró d su d e c k ie j, lic z ą c eg o
82 kilom etry, zajęło rów no dw ie go
d zin y z k w adransem . W zdłuż w ą 
skiej, w w ielu m iejscach zn isz c z o 
nej trasy, m ałe dom ki a p rz ed nim i
ludzie oglądający przejeżdżające sa
m ochody, o czek u jący nie w iadom o
n a co. O d m inionego ro k u przybyło
b u d y n k ó w z dużym i tab licam i in 
fo rm u jący m i, że obiekty grożą z a 
w aleniem . A w W ałbrzychu ciekaw e
spotkanie z prezydentem . M ów ił, że
je d y n ą sz a n są w m ie śc ie , o dw ud z ie s to p ro c e n to w y m b e z ro b o c iu ,
je s t z a w ią z an ie A g lo m era cji W ał
brzy sk iej. N ie przeczę, to in tere su 
ją c y p o m y sł. A le p rz e c ie ż k lu 
czow ym p rzed sięw zięciem je s t m o 
b ilizacja m ieszkańców i całych spo
łeczności lokalnych, przerw anie w y
u c z o n e j b e z ra d n o śc i i p o le g a n ia
na opiece społecznej. Inaczej Polskę
B lo k o w a ć b ę d z ie m y n ie ty lk o
n a w sch o d n ich ru b ieżach kraju, ale
ta k ż e w c ie n iu m e tro p o lita ln e g o
W rocław ia, m iasta w izerunkow ego
sukcesu.

P olskę B tw orzą z kolei obszary
pozam iejskie ulokow ane na zachód
od królow ej ro d zim y ch rzek. O ne
także dobrze się rozwijają, choć przy
znać trzeba, ze ustępują jednoznacz
nie m iejskim gigantom . B yw ają je d 
n ak regiony, które w transform acji
rad zą sobie zd ecy d o w an ie gorzej.
O bok w sp o m n ian eg o ju ż regionu
w ałbrzyskiego w spom nieć trzeba pop eg e ero w sk ie reg io n y ulokow ane
choćby w w ojew ództw ie zachodnio
pom orskim . To Polska C. Czw artą li
te rą alfab etu op atrzy ć m o żn a dw a
m ałe regiony ulokow ane w zachod
niej części kraju: m ianow icie w oje
w ództw a opolskie i lubuskie. D ostęp
ne w skaźniki i statystyki rozw ojow e
m ów ią o niezadow alającym ani ich
w ład ze, ani m ieszk ań có w tem pie
rozw ojow ym . W obu przypadkach,
a zw łaszcza na O polszczyźnie, z de
term inacją zabiegano o zachow anie
statu su w o jew ództw a. U dało się,
a przedsięw zięcia były zróżnicowane,
n iek ied y im p onujące. O kazało się
je d n a k , że p o m y sły n a przy szło ść
„ocalonych w ojew ództw ” nijak się
m iały do repertuaru działań ochron
nych. M ożna m ieć nadzieję, że w ła
dzom obu regionów uda się znaleźć
dobre form uły rozw ojow e i dynam i
ka cyw ilizacyjna radykalnie się po
prawi.

• K sięga W yjścia i sam opom oc
Polskę E tw orzą z kolei pozam iej
skie obszary w ojew ództw w arm iń
sko-m azurskiego, podlaskiego, lubel
skiego, po d k arp ack ieg o i św ięto
k rzyskiego. W w ielu m iejscach
poziom bezrobocie przekracza 20%,
m łodzi opuszczają te obszary, traktu
jąc je jako nie rokujące przyszłości,
część w si w y ludnia się, a całkiem
liczni uczą się żyć w kulturze biedy
i ubóstw a. M ożna odnieść w rażenie,
że naw et tam , gdzie napraw dę je st
ciężko ta beznadzieja ulec może zmia
nie. N ie tylko dzięki w ysiłkow i lo
kalnych liderów, w ażnych instytucji,
takich choćby ja k firm y i przedsię
biorstw a szukające w tych regionach
szansy. C zasem pom aga przypadek,
łut szczęścia czy splot dobrych oko
liczności. Z azw yczaj je d n a k po d e
rw anie do rozw ojow ego lotu w ym a
ga p o tu , m ęki i katorgi. M anna
z nieba, ja k na razie pozostaje zdarze
n iem b ib lijn y m i m etafizycznym .
Warte przyw ołania w tym kontekście
je s t b ez w ą tp ien ia tw ierdzenie:
p o m ó ż sam sobie, a bank, Unia
Europejska i na końcu niebiosa ci p o 
mogą.

MACIEJ MELECKI
Usztywnianie dna
K u rh a n św itu. O d b iera n y św ia t na now o. Z a ka żd ym razem , kie d y sta jem y
P rze d nim otw orem , w p rze n o śn y m , siw ym m u rze je d n a n ia się
Z g rzą sk ą ku b a tu rą w ąskich, su ch ych doznań, nie b ra ku je n a jm niejszych wyrw.
P o czyn a n ia są tylko n ieu su w a ln ym nadm iarem . D o ciera sz do
M iejsca p ie rw szy c h z e jść w ka ta ku m b y uro jonych nadziei. S zko ln y
B u d y n e k j e s t w n ien a ru szo n ym stanie, p rze tw o rzo n y nieco
Traw ieniem czasu, za c h o w a n y ta k sa m o j a k w p a m ię c io w y m bloku,
Sta rto w ym p u n k c ie p ó źn ie jsze g o o p a d a n ia z sił, g o n itw ie racji
C em en to w a n ych p ia n ą liczn ych za n ie c h a ń i utraconych w zlotów, tych
P aro seku n d o w ych w id zeń w szystkieg o naraz, w strze ln ic zy m okienku
B u zu ją cych w rażeń, k ie d y trzeb a b yło re p eto w a ć ka żd ą z e stron,
P o d p a la ć lo n ty lu d zkich p u d ełek, g d zie g rze c h o ta ły ich d ą żn o ści do je s z c z e
W iększych realizacji, p o tr z e b na daną, p e łn ą p re te n sji chw ilę. K orytarze,
D rzw i, p o m ieszczen ia , dw ie, trzy o so b y p o ro słe w o d o ro sta m i zm a rszczek, i na tym
P ra k ty c zn ie k o n iec ko n fro n ta cji z so b ą sp rze d lat, d o kła d n ie p o czasie,
N a któ ry zło żyła się ta m iesza n in a trocin, g ruzu, ślin y i p yłu,
D o kła d n ie w sa m ym środku g o rą czko w eg o m o m en tu w yb iera n ia dalszej
Ścieżki, m a ją cej cię je s z c z e b a rd ziej rozpułchnić, rzekom o otw o rzyć
B e zm ia r rosnącego g ło d u p rę d k ie g o d o zn a w a n ia w ied zy o nas, naturo.

kSLASK

P o n iew ierka trw ała długo. B y ło i n ie b yło w arto. C oś się zaliczyło. C zegoś do końca
N ie zrobiło. S a m e p o m y łk i. S a m e chybienia. N ie za lic zo n e se rie ko m iczn ych
P rób. P u ste p r z e ła d u n k i em ocji. U nikanie n ie unikania. C zęste ucieczki,
P rzę d ze ja w y filc o w a n e w k o k o n y dow odów . C zego się nie w ybrało,
P rzych o d ziło a lb o p o cich u a lb o g w a łto w n ie - ud erzen iem w plecy, szep tem
P rzera żen ia . O znaki b yły ignorow ane, sp y c h a n e na ro zliczne m arginesy,
D o których m ia ło się za w sze p r ę d k i dostęp, u a ktyw n io n y w zó r trzym any
W za nadrzu, że b y m ożna było fe c h to w a ć tym p rzy b o re m p o d n ie t na tyle p ły n n ie,
B y sta ć się czystym , u w o ln io n ym o d tego, sw o b o d n ie j u ż zn iesio n ym
N a m ielizn ę m om entu, w któ rym b yło się sa m em u, n a p rze ciw p rzy b y tk ó w
D a ją cych p o c zu c ie o d m ien n o ści i zja w isko w o ści, uru ch a m ia ją cych w ra żen io w ą
M o d u ła c ję treści ży c ia ja k o takiego. A ono i ta k p o g ry w a ło na nosie.
D a w a ło w sza k wybór. D a w a ło n ie zlic zo n e szanse. N a kła n ia ło i p rosiło.
M o g łe ś g o słuchać, sk ra c a ć d ysta n s i o d d a w a ć się je g o w ib ru ją ce j mocy,
K ie d y m row iło cię n ie ra z p o c z u c ie je g o za w iedzenia, w ikła n ia się w p ę d y
G ęstych p u ła p ek, łecz o d m a w ia ło n a d a n ia g ię tk o śc i sw o je m u dnu, b y n ie
Ł a g o d zić je g o w yb o istych zep ch n ięć, o d czu w a ln ych sk u tk ó w u tra ty kontaktu
Z p o w ierzch n ią , j e j taflą ro zp ra sza ją cą lęki i niem oc. U sztyw niałeś j e sobą.
U sztyw n ia li j e tobą. K u rie rzy d o b rych i zły c h now in. N a u czyc iele o rien ta cji
W terenie sp o łe c zn e j sym b o liki. R u m ie n ie c p u stki. W szystkim nam z nim
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D o twarzy. D rob n a oznaka, któ ra zd ra d za natychm iast, sta je się upragnioną
P o szla ką p ro w a d zą c ą do w yjścia z tej o k a d zo n ej b łyska m i kryjów ki,
W tym tyg o d n io w ym p a ś m ie ulew, b a ro w ej p o g o d y na zew nątrz, p a ste rsk ic h
N a p o m n ień sia n ych z kilku u st na raz, bo n ie brałem n ig d y tego p o w a żn ie ,
P rzy n a jm n ie j na dany, p r z e r y ty g e ste m o d m o w y m om ent, k ie d y u tkn ęliśm y
W tró jką cie trzech m iejsc, j a k sk le p o w e m a n ek in y p o r z u c o n e na c h w ilę p r z e z
A p a tyczn ych dekoratorów . Z a czyn a się kanikuła. Z a czy n a ją j u ż w yjeżd ża ć
P ie rw si sp ra g n ie n i w id o k ó w i b ryz p ły n ą c y c h z m o za iki sied m iu m órz, za czyn a m
Więc p rze c h o d zić n a d tym do p o rzą d k u d zie n n e j en u n cja cji m ało w ybrednych

Zależności, w ja k ie d a je się ka żd y w plątać, ch o d zą c j a k p o szn u rku o d je d n e j
Instytucji, do p r z y b y tk u p u b lic z n e g o ży c ia i ko n a n ia na u d a r sia nych
P ró śb czy p o le c e ń . W yjazdy i odjazdy. P rzy ja zd y i p rzy m u so w e pobyty. P ierw sze
R o czn ice zeszło ro czn ych zgonów , ko le jn e p ę c z k i n iew ycią g n iętych w niosków ,
S zu m y p o m in ię ty c h w lo rn etka ch g w ia z d w ra ca ją cych p o d p o sta c ią u rojonej kom ety,
Ś w id ru ją cej n a ro żn ik n o cn eg o n ieb a ro zło żo n eg o n a d tw oją g ło w ą j a k ocea n iczn a
M a p a dna, a w tych rogach sw o b o d n ie p rze m ie szc za ją c e się p rze rzu tn ie w iększych
I m n iejszych spraw , n ie o m ija ją ce ża d n e j z r a f inn ego dnia, k ie d y sta n iem y się
N a g le g ro te sk o w o rześcy, n ie za le żn i o d na ło g u sp ę d za n ia cza su sa m na sam ,
W tow a rzystw ie ta m u ją cych trw o g ę sprzętów , ro zp ra sza n i tylko w yo brażeniem
O p o ło żo n y m w p o p r z e k nas, zm a rn o w a n y m o kresie łękó w czy tęsknot. N ic j u ż nie
Wróci. N ic też się na no w o n ie obróci. S u ch y strzał. M o n eta w yjęta z kieszeni.
Taktow ny ciąg. R ó j ro zcią g n ięty p o k ra n iec m iejsca. W ża d n y m za ką tk u nie m a j u ż
B a ń k i ja w y . O ło w ia n y g w in t n a jk ró tsze j lufy m roku. B yłeś też i inną ku kiełką?
K ie d y ch cieli cię ska p ero w a ć w go d zin ę, a ż p o w ą d ó ł b la sza n ej fla n k i w yboru,
W zęb a tc e w ym ien io n ej na k a ste t b y l tylko smar. Z a ś ka ste t nie m ieśc ił się w dłoni.
Tam, na p o la n ie, g d zie ś w d o lin ie p a r u gór, ro zsnuło cię p a n o ra m ic zn e słońce,
Je d n a z lin e k w ytrzym a ła n a w et szkw ał. Taki m am tego uraz, p o w ló k ł m n ie bow iem
Jeden, ro zja śn io n y w o d ła m ku c h w ili rys, z któ reg o m usiałem o d c zyta ć m a ło n o śn ą
R esztę, i w w y p a c zo n e j ra m ce w id m a zm ie śc ić o d w rza śn iętą p r z e z sen w izję
D o c zo łg a n ia się do g a rb u kolejnych, za re zerw o w a n ych dni. L iczysz, przeliczo n y.
O dm ieniasz, p rzyw id zo n y. Ż adnej, ro zeg ra n ej p a r tii j u ż nie dośw iadczysz, każda
R o zeg ra ła j u ż sw o ją p o ła ć , n a ru szyła j e j brzegi, u w iła z niej wir. O m apow ana
N icość. M o żn a się j u ż n ie p a ty c zk o w a ć , m o żn a p rze c h o d zić w stan w zm o żo n ej
C zujno ści g ru p u ją c e g o się zaniku, trw o n ić sw ó j u kła d cienia, g d y ż inni w yręczą
K a żd y tw ój krok, b ędą za w sze szybsi, p ie r w s i na m iejscu zw ęszo n yc h p r z e z p sa
K o ści echa, któ re m ia ło b y d a ć p o c z ą te k ich d łu g iem u szczę śc iu w odnow ionym ,
W apnem n a d ziei p o w le c zo n y m d o m ku g o d ziw e g o ży cia tylko w o b ec tego,
Co będ zie zaraz, o d b iera ln e w ko n kretn ej p o sta c i, n a g łej i stałej. K a ta ra kta
Tego sta n u ro śn ie w p o s z y c iu k a żd e j sekundy. D a c h y lekko n a d wodą.
O bciążo n e m osty. W ezgłow ia św itu ze rw a n e j a k cumy. N ie sp o tka m y się
Więc na d zień p r z e d opuszczen iem . Z biegli, za n im m iasto zo sta ło p rzeb ite.

Administracja w województwie śląskim
w roku 1922
I wojna światowa i jej konsekwencje sprawiły, że problem przynależności
państwowej Śląska Górnego i Śląska Cieszyńskiego stał się znowu sprawą otwar
tą. Znaczenie gospodarcze, strategiczne i polityczne Śląska decydowało, że lo
sem tego regionu były żywotnie zainteresowane państwa sąsiednie. W efek
cie Śląsk został podzielony pomiędzy Niemcy, Polskę i Czechosłowację.

Od podstaw
rzyznane Polsce ziemie Śląska Górnego
i Śląska Cieszyńskiego utworzyły autono
P
miczne województwo śląskie. Posiadało ono
specyficzny, różny od pozostałych woje
wództw w Polsce, ustrój i system prawa, któ
rego podstawą była autonomia. Na ustrój
województwa śląskiego niewątpliwie wpływ
miała walka przedplebiscytowajak i wcześniej
funkcjonujące na tym terytorium systemy
ustrojowe: austriacki i niemiecki.

Śląsk Cieszyński
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do końca I wojny światowej był złączony ad
ministracyjnie ze Śląskiem Opawskim, two
rząc osobną prowincję. Kraj śląski cieszył się
szeroką autonomią, której wyrazem były lo
kalne organy samorządowe - Sejm Śląski
i Wydział Krajowy oraz organ administracyj
ny - Rząd Krajowy. Z kolei kraj był podzie
lony na powiaty, na czele ze starostami oraz
na gminy, reprezentowane przez wydział
gminny i przełożeństwo gminne na czele
z burmistrzem lub naczelnikiem. Wraz z klę
ską wojenną Austro-Węgier jesienią 1918
roku postępował proces dezintegracji państwa,
co objawiało się między innymi powstawaniem
przedstawicielstw poszczególnych narodo
wości dążących do stworzenia własnej pań
stwowości. W ramach tego procesu, ukonsty
tuowała się w Cieszynie 19 października 1918
roku Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskie
go. W jej prezydium znaleźli się przywódcy
czołowych ugrupowań polskich: konserwaty
sta ks. Józef Londzin, socjalista Tadeusz Reger oraz liberał Jan Michejda. Na początku li
stopada Radzie udało się efektywnie
podporządkować aparat administracji państwo
wej. Powołano Rząd Krajowy na czele z Mi
chejdą.
Sytuacja zaczęła się jednak dość szybko
komplikować. Rozpoczął się konflikt polsko-czechosłowacki o Śląsk Cieszyński. Pod ko
niec września 1919 roku czynniki międzyna
rodowe zaakceptowały przeprowadzenie
plebiscytu na tym terytorium, w efekcie cze
go władzę przejęła Międzysojusznicza Komi
sja Plebiscytowa. W celu administrowania pod
ległym jej terytorium Komisja utworzyła:
prefektury wschodnią i zachodnią oraz komisję administracyjną w Karwinie dla powiatu
frysztackiego. Starostwa przemianowano
na subprefektury. Proczeskie stanowisko
znacznej części ludności objętej plebiscytem
powodowało obawy rządu polskiego co do wy
ników głosowania. Dlatego Polska zaczęła od
wlekać przeprowadzenie plebiscytu, a na
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stępnie forsować koncepcję arbitrażu i sabo
tować polecenia Komisji Plebiscytowej.
W efekcie tych działań i rozwoju sytuacji mię
dzynarodowej konferencja mocarstw odwoła
ła plebiscyt i przekazała sprawę do rozstrzy
gnięcia Konferencji Ambasadorów, która
podjęła decyzję 28 lipca 1920 roku, przydzie
lając Polsce zaledwie jedną trzecią spornego
terytorium - powiat bielski oraz część powia
tu cieszyńskiego po rzekę Olzę Już 10 sierp
nia, Polska i Czechosłowacja objęły przyzna
ne im tereny. Po polskiej stronie pełnię władzy
administracyjnej przejął wtedy komisarz rzą
dowy Zygmunt Żurawski. W połowie listopa
da 1920 Rada Ministrów RP, powołała Tym
czasową Komisję Rządzącą dla Śląska
Cieszyńskiego, która sprawowała rządy do mo
mentu powstania województwa śląskiego
w czerwcu 1922 roku.

Śląsk pruski
tworzył odrębną prowincję, która wchodziła
w skład Prus, a te z kolei były częścią składo
wą wcześniej cesarstwa, a później republiki we
imarskiej. Prowincja śląska posiadała organy
administracyjne w postaci nadprezydenta
i Rady Prowincjonalnej, Wydziału Prowincjo
nalnego i dyrektora prowincjonalnego. Prowin
cje z kolei dzieliły się na rejencje. Rejencja
opolska obejmowała Śląsk Górny. Istniały
w niej organy administracyjne w postaci:
prezydenta, Urzędu Rejencyjnego i Obwodo
wego Wydziału Rejencyjnego. Rejencje skła
dały się z powiatów wiejskich i miejskich.
W powiecie znajdowały się: urząd landrata,
Sejmik Powiatowy i Wydział Powiatowy.
W powiatach miejskich władzę landrata spra
wował nadburmistrz. Powiaty składały się
z gmin wiejskich i miejskich oraz obszarów
dworskich. Organami uchwałodawczymi sa
morządu były: rady gmin lub rady miejskie,
a wykonawczymi zarządy gmin z naczelnikiem
na czele lub zarządy miejskie z burmistrzem.
W obszarach dworskich władzę państwową re
prezentował właściciel dworu. Wobec osób za
mieszkujących folwark był zarówno pracodaw
cą jak i przedstawicielem państwa. Obszary
dworskie były pozbawione samorządu.
Po zakończeniu wojny światowej na Górnym
Śląsku zaczęła się komplikować sytuacja po
lityczna. Zamieszkujący to terytorium Polacy
zaczęli wyraźnie dążyć do połączenia z Polską.
W konsekwencji powstało około 500 lokalnych
polskich rad ludowych. W listopadzie 1918 ro
ku powstała Naczelna Władza dla Górnego Ślą
ska. Organizacja ta przyjęła następnie nazwę

Naczelnej Rady Ludowej dla Śląska, a w grud
niu 1918 r. Naczelnej Rady Ludowej - Wydział
Śląski. Podporządkowana ona była Komisaria
towi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Re
prezentowała interesy ludności polskiej wobec
władz niemieckich. W skład komisariatu NRL
w Poznaniu wchodzili przedstawiciele Śląska:
Wojciech Korfanty i Józef Rymer. W oparciu
0 Wydział Śląski 3 stycznia 1919 roku powo
łano Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej
w Bytomiu. Organ ten był kierowany kolegial
nie przez podkomisarza Kazimierza Czaplę
1członka Komisariatu NRL J. Rymera. W So
snowcu istniała Ekspozytura Pokomisariatu
NRL dla Śląska, kierowana przez Wiktora
Jesionka. Podkomisariat uległ likwidacji
31 sierpnia wraz z rozwiązaniem NRL w Po
znaniu. Jego miejsce zajął utworzony 9 wrze
śnia Komisariat Rad Ludowych z tymczasową
siedzibą w Sosnowcu. Był on kierowany ko
legialnie przez K. Czaplę, J. Rymera, Konstan
tego Wolnego, Józefa Biniszkiewicza i Wojcie
cha Sosińskiego. Działał do chwili utworzenia
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego.
Pierwsze decyzje o przynależności państwo
wej Górnego Śląska zostały zawarte w trak
tacie wersalskim 26 czerwca 1919 roku. Po
stanowiono: przyznać Czechosłowacji część
powiatu raciborskiego - Kraik Hulczyński oraz
przeprowadzić plebiscyt, który miał dać pod
stawy co do losu spornego terenu pomiędzy
Niemcami a Polską. W lutym 1920 roku wła
dzę na górnośląskim obszarze plebiscyto
wym przejęła Międzysojusznicza Komisja
Rządząca i Plebiscytowa. Komisja ta posiada
ła swoją własną sieć administracyjną - kon
trolerów powiatowych, mających do pomocy
doradców technicznych, którymi byli począt
kowo niemieccy landraci. W maj u tegoż roku
wprowadzono również polskich doradców
technicznych. Na niższych szczeblach admi
nistracji nadal pozostali dawni urzędnicy nie
mieccy. Wraz z oficjalnym objęciem władzy
przez Komisję Międzysojuszniczą zaczęły
legalnie funkcjonować komisariaty plebis
cytowe: polski w Bytomiu oraz niemiecki
w Katowicach. Na czele Polskiego Komisa
riatu Plebiscytowego stanął komisarz Wojciech
Korfanty. PKPIeb. podlegały lokalne komite
ty plebiscytowe. Struktura Komisariatu i ko
mitetów była pomyślana, jako zaczątek odpo
wiednich instancji władz administracyjnych
w przyszłym województwie śląskim. W cza
sie III powstania śląskiego, w oparciu o Ko
misariat stworzono aparat administracyjny
Naczelnej Władzy, który stopniowo rozbudo
wywano. W powiatach urzędowali nadal for
malnie niemieccy urzędnicy, ale faktyczna wła
dza spoczywała w rękach polskich doradców
technicznych.
Ostateczną decyzję o podziale górnośląskie
go obszaru plebiscytowego podjęła Liga Na
rodów 12 października 1921 roku. Polska
otrzymała 3214 km2 (29%). Granica przebie
gała przez powiaty: lubliniecki, bytomski, zabrski, toszecko-giiwicki, rybicki i raciborski.
Z ogólnej liczby 2 112 700 mieszkańców
do Polski przeszło 996 500 (46%). W lipcu, po
wstały nowe organizacje skupiające ludność
górnośląskiego obszaru plebiscytowego.
Po stronie polskiej Naczelna Rada Ludowa
na czele, której stanął J. Rymer. W skład NRL
wchodzili przedstawiciele partii politycznych,
przewidziani na członków Tymczasowej Ra
dy Wojewódzkiej w przyszłym województwie
śląskim. Głównym celem Rady obok reprezen
towania interesów ludności polskiej, było
przygotowanie administracji na obszarze ma
jącym przypaść Polsce. Rada była kierowana
przez Wydział Wykonawczy składający się z:

towymi zostali polscy powiatowi doradcy
techniczni, którzy otrzymali nominacje na sta
rostów i burmistrzów. Do maja organizacja
władz wojewódzkich została praktycznie za
kończona. Występowały jednak nadal olbrzy
mie trudności kadrowe, do których zlikwido
wania organizowano szereg kursów
przygotowawczych dla przyszłych urzędników.
Na kursach w Cieszynie, Poznaniu i Krakowie
szkolili się funkcjonariusze celni i policjanci.
Do pracy na Śląsku werbowano urzędników,
kolejarzy, pocztowców i nauczycieli.

Województwo śląskie
dniem 18 czerwca 1922 r. rozpoczęto ak
cję przejmowania terenu, która trwała do 9
Z
lipca. Przebiegała ona sprawnie. Wprowadzo
no w życie, przyjętą wcześniej zasadę przyj
mowania do służby państwowej polskiej czę
ści dotychczasowych urzędników pruskich
niższych szczebli. Rząd wyznaczył członków
Rady, a następnie jej wydziały przekształco
no w wydziały Urzędu Wojewódzkiego Ślą
skiego. Józef Rymer 18 czerwca rozpoczął
urzędowanie jako wojewoda śląski, aprzyznane Polsce części Śląska Cieszyńskiego i Ślą
ska Górnego stworzyły wspólną jednostkę ad
ministracyjną - województwo śląskie.
Podstawą ustrojową autonomii śląskiej by
ła ustawa konstytucyjna z 15 lipca 1920 roku,
zawierająca statut organiczny województwa
śląskiego. Określała ona prerogatywy Sejmu
Śląskiego, który był naczelnym autonomicz
nym organem ustawodawczym w wojewódz
twie śląskim. Spod ustawodawstwa śląskiego
wyłączono tylko częściowo ustawodawstwo
skarbowe oraz w całości sprawy polityki
wojskowej, zagranicznej i wewnętrznej oraz
tzw. administrację niezespoloną, czyli: pocz
tę, dyrekcję ceł, kolej i sądownictwo. Statut or
ganiczny określał również organizację władz
administracyjnych województwa śląskiego.

Naczelnymi organami administracyjnymi by
li: wojewoda oraz Rada Wojewódzka,
a w okresie do ukonstytuowania się Sejmu Ślą
skiego Tymczasowa Rada Wojewódzka. Gwa
rantowano Ślązakom pierwszeństwo, przy rów
nych kwalifikacjach, w obsadzaniu wszelkich
stanowisk na terenie autonomicznego woje
wództwa śląskiego. Dzięki temu rodowici
mieszkańcy mieli być zabezpieczeni przed wy
parciem z urzędów przez przybyszów z Pol
ski. W rzeczywistości liczba odpowiednio wy
kształconych Górnoślązaków, mówiących
i piszących po polsku była znikoma, a przy oce
nie kwalifikacji urzędników zwracano uwagę
na element językowy, co w konsekwencji sta
wiało Ślązaków w gorszym położeniu.
Władza administracyjna w województwie
śląskim należała do wojewody mianowanego
przez prezydenta RP oraz Rady Wojewódzkiej
wybieranej przez Sejm Śląski. Stanowisko wo
jewody śląskiego było urzędem o szczególnych
kompetencjach w ówczesnej Rzeczypospoli
tej. Był on jednocześnie przedstawicielem ad
ministracji rządowej oraz szefem administra
cji samorządowej. Kompetencje wojewody
śląskiego były szersze niż w innych wojewódz
twach. Był on również zwierzchnikiem: admi
nistracji szkolnej, skarbowej i policji woje
wódzkiej. Ponadto miał wpływ na mianowanie
urzędników administracji niezespolonej, tzn.
kolejowych, pocztowych, celnych i państwo
wych przedsiębiorstw przemysłowych. Prze
wodniczył również Śląskiej Radzie Woje
wódzkiej. Stanowisko to zajmowali: Józef
Rymer (16 czerwca - 5 grudnia 1922 r.), An
toni Schultis (15 grudnia 1922 r. - 13 paździer
nika 1923 r.), Tadeusz Koncki (13 paździer
nika 1923 r. - 2 maja 1924 r.), Mieczysław
Bilski (6 maja 1924 r. - 3 września 1926 r.),
Michał Grażyński (6 września 1926 r.
- 5 września 1939 r.). Rymer był wcześniej jed
nym z przywódców ludności polskiej na Gór
nym Śląsku. Jako wojewoda cieszył się dużym
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Józefa Rymera, Wilhelma Bobka, Karla Ogór
ka, Józefa Grzegorzka. Od października 1921
roku do Rady weszli również polscy członko
wie Tymczasowej Komisji Rządzącej Śląska
Cieszyńskiego. Obok plenum Rady istniał roz
budowany aparat administracyjno-urzędni
czy zorganizowany w wydziały, które po przejęciu władzy przez Polskę miały być
przekształcone w odpowiednie wydziały urzę
du wojewódzkiego. Dlatego Rymer jako przy
szły wojewoda skupił w Radzie personel
urzędniczy likwidowanych PKPleb. oraz Na
czelnej Władzy. Rada zajęła się również przy
gotowaniem administracji terenowej w woje
wództwie śląskim.
15 maja 1922 roku, w Genewie została pod
pisana konwencja, która normalizowała cało
kształt życia społeczno-politycznego i gospo
darczego na terenie byłego górnośląskiego
obszaru plebiscytowego. Chroniła ona mniej
szości narodowe, które uzyskały między inny
mi prawo posługiwania się własnym językiem
również w życiu publicznym. Powoływała
do życia dwie instytucje międzynarodowe, ma
jące czuwać nadjej realizacją: Komisję Mie
szaną w Katowicach i Górnośląski Trybunał
Rozjemczy w Bytomiu. Konsekwencją pod
pisania konwencji było poddanie byłego ob
szaru plebiscytowego pod nadzór międzyna
rodowy na okres 15 lat.
Po ratyfikacji konwencji w Opolu ustalono
etapy przekazania przez Komisję Międzyso
juszniczą administracji zarządzanych przez nią
terenów. Do przekazania i przejęcia mienia
państwowego wyznaczeni zostali komisarze
państwowi: ze strony polskiej Wiktor Hinze,
a niemieckiej Gottfried Schwendy. Ze strony
polskiej powołano ponadto 17 komisarzy
głównych, którymi byli przeważnie naczelni
cy wydziałów NRL. Komisarze szczegółowi
rekrutowali się głównie spośród urzędników
przewidzianych na kierownicze stanowiska
w danych instytucjach. Komisarzami powia

Konserwatorium, dziś Akademia Muzyczna. Pierwotnie Królewska Szkoła Budowlana z końca XIXw. W latach 1922-29 mieściła się tu siedziba Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego (1941).

prestiżem społecznym. Starał się prowadzić po
litykę prośląską. Po jego śmierci kolejni wo
jewodowie: Schultis, Koncki i Bilski byli
bardziej ulegli wobec władz centralnych. Na
dal jednak liczyli się z nastrojami społeczny
mi, dzięki czemu ich działalność cechowała się
pewną samodzielnością. Cechą charaktery
styczną ich urzędowania był brak oparcia
na konkretnej sile politycznej w województwie.
Po przewrocie majowym w roku 1926 woje
wodą mianowano zdecydowanego piłsudczyka Michała Grażyńskiego. W urzędowaniu
zerwał on z polityką niezaangażowania poli
tycznego administracji, która zaczęła wyraź
nie faworyzować środowiska sanacyjne. Pro
wadził bezwzględną walkę z opozycją. Często
balansował na granicy prawa, a nawet ewident
nie je naruszał. Od początku swojego urzędo
wania prowadził akcję budowy obozu prorządowego w województwie śląskim. W realizacji
tego przedsięwzięcia nie przebierał w środkach:
inicjował rozłamy w partiach i organizacjach
opozycji, proponował wyraźne korzyści ma
terialne lub polityczne, zaangażował admini
strację w propagandę na rzecz sanacji w cza
sie wyborów oraz w walkę z mniejszością
niemiecką. Oparcie polityczne zapewniał mu
głównie Związek Powstańców Śląskich.
Tylko pierwszy wojewoda był z pochodze
nia Ślązakiem, później stanowisko to konse
kwentnie obsadzano osobami pochodzącymi
spoza Śląska. Wynikało to z obawy, że Ślązacy-wojewodowie mogliby prowadzić polity
kę bardziej prośląską, a w działaniu kierowa
liby się śląską a nie polską racją stanu.
Obsadzanie stanowiska wojewody osobami
spoza Śląska powodowało niechęć znacznej
części społeczeństwa województwa do osób
ten urząd sprawujących. Zarzucano im głów
nie niekorzystną politykę personalną wobec
Ślązaków, obsadzanie stanowisk przybysza
mi z byłej Galicji i Kongresówki, faworyzo
wanie kultuiy polskiej przy jednoczesnym bra
ku zrozumienia dla śląskiej specyfiki.
W pełnieniu swoich obowiązków wojewoda
korzystał z pomocy wicewojewody. Stanowi
sko to zajmowali: Zygmunt Żurawski, Tade
usz Saloni oraz Leon Malhomme.
W okresie od powstania województwa ślą
skiego do rozpoczęcia obrad Sejmu Śląskie
go istniała Tymczasowa Rada Wojewódzka.
Rozwiązała ona cały szereg problemów natu
ry organizacyjno-prawnej województwa. Do
konała podziału administracyjnego woje
wództwa oraz stworzyła wiele instytucji
i urzędów, które działały przez cały okres je
go istnienia.
W województwie śląskim istniały dwa ro
dzaje administracji: rządowa i autonomiczna.
Naczelnym organem administracji autonomicz
nej była Rada Wojewódzka. Była ona z jed
nej strony organem wykonawczym Sejmu Ślą
skiego a z drugiej organem współdziałającym
z wojewodą w wykonywaniu zadań admini
stracji ogólnej. Składała się z wojewody i wi
cewojewody śląskiego oraz 5 członków wy
bieranych przez Sejm Śląski na okres jednego
roku. W pierwotnych założeniach miała być
organem mającym w pełni administrować wo
jewództwem z ramienia Sejmu Śląskiego.
W praktyce spełniała funkcje pomocnicze
względem wojewody. W latach trzydziestych
wojewoda Grażyński całkowicie ją sobie
__ .. podporządkował.
Wojewoda i Rada, jako główni administratorzy województwa śląskiego, mieli do pomo1 cy wyspecjalizowany Urząd Wojewódzki
Śląski z siedzibą w Katowicach. Stanowiska
kierownicze początkowo były w rękach Ślą
28 zaków. Z czasem jednak zaczęto ich usuwać,

J ó zef Rymer - pierwszy wojewoda śląski
(płaskorzeźba autorstwa Tomasza Wenklara).

zatrudniając w ich miejsce osoby pochodzą
ce spoza Śląska. Politykę tą tłumaczono bra
kiem rodzimych wykwalifikowanych sił.
Z czasem pojawiło się nowe pokolenie wy
kształconych Ślązaków, a sytuacja zamiast się
poprawić przyjęła tendencję odwrotną. W io 
sła liczba urzędników pochodzących spoza Ślą
ska, którzy zdominowali również średnią ka
drę urzędniczą. Świadczy to o celowej polityce
rządu, który widział w elementach napływo
wych lepszych wykonawców polityki państwa.
Województwo śląskie, podobnie jak inne te
go typu jednostki terytorialne, było podzielo
ne na powiaty. Zgodnie z rozporządzeniem wo
jewody Rymera istniały powiaty: bielski,
cieszyński, katowicki, lubliniecki, pszczyński,
rudzki, rybnicki, świętochłowicki, tamogórski
oraz miasta wydzielone: Bielsko, Katowice,
Królewska Huta. W części górnośląskiej naj
mniejszy powiat świętochłowicki miał po
wierzchnię zaledwie 69 km. a największy
pszczyński 1065 km. Podział administracyjny
z roku 1922 ulegał zmianom. W 1924 roku zli
kwidowano powiat rudzki, a w roku 1939 świę
tochłowicki. Pod koniec 1938 roku, po aneksji Zaolzia, powiększył się obszar całego
województwa śląskiego. Z zagarniętych ziem
powołano powiat frysztacki a pozostałą część
przyłączono do powiatu cieszyńskiego.
Na czele powiatu stał starosta, który był sze
fem administracji rządowej, a jednocześnie
przewodził samorządowi powiatowemu. Spra
wował władzę przy pomocy aparatu wykonaw
czego zwanego starostwem. Pierwsi starosto
wie byli z reguły Ślązakami, często związanymi
z obszarem powiatu wcześniejszą działalnością.
Z czasem osoby te zostały usunięte, a ich miej
sce zajęli z reguły przybysze z byłej Galicji lub
Kongresówki, którzy objęli większość stano
wisk kierowniczych w starostwach.
Administracja rządowa w województwie
śląskim była ściśle powiązana z samorządem
terytorialnym. Powiaty były równocześnie jed
nostkami administracji rządowej i samorządo
wej. Po objęciu części górnośląskiej przez
Polskę wojewoda Józef Rymer wraz z Tymcza
sową Radą Wojewódzką rozwiązali istniejące
sejmiki powiatowe. Przyczyną tego była prze
waga w nich Niemców. Jednocześnie wojewo
da powołał komisaryczne wydziały powiatowe.
Charakter komisaryczny wydziałów powiato
wych utrzymał się przez cały czas istnienia wo
jewództwa śląskiego. W części cieszyńskiej na
miastkę samorządu powiatowego stanowiły

wydziały dróg publicznych. Samorząd powia
towy stanowił element pomocniczy starosty
w zarządzie administracyjnym powiatu.
Najniższymi jednostkami administracyj
nymi w województwie śląskim były gminy
miejskie i wiejskie. W roku 1938 istniały 382
gminy wiejskie oraz 18 miast. W miastach
funkcjonowały rady miejskie, które z kolei wy
bierały honorowych radców, a ci razem z wy
bieranymi burmistrzami tworzyli magistrat
miejski. W gminach wiejskich radni gminni,
tworzyli radę gminną. Rada ta wybierała
ławników oraz naczelników lub przełożonych
gminy. W miastach zasadniczo przeważała lud
ność niemiecka, która początkowo sprawowa
ła rządy. Władze wojewódzkie zwalczały ich
również w sposób administracyjny. Część
Niemców zdecydowała się na emigrację.
W konsekwencji władza administracyjna
w miastach przeszła w ręce Polaków.
Początkowo dopuszczano używanie w urzę
dach obok języka polskiego również nie
mieckiego. Z czasem sytuacja ta uległa zmia
nie, zabroniono urzędnikom używania
niemieckiego w urzędowaniu wewnętrznym.
Administracja przystąpiła do polszczenia
nazw miejscowości, placów i ulic w miastach.
W 1926 roku przeprowadzono akcję egzami
nowania urzędników pod względem znajomo
ści j ęzyka polskiego. W j ej efekcie duża ilość
urzędników, głównie Ślązaków została zwol
niona, a w ich miejsce przyjęto osoby pocho
dzące głównie z byłej Galicji i Kongresówki.
Przed polską administracją na terenie wo
jewództwa śląskiego od początku stały trud
ne zadania. Zmiana suwerennęści odbiła się
szczególnie niekorzystnie w dziedzinie gospo
darczej. Szalała inflacja, występowały trudno
ści transportowe oraz brak surowców. Głów
ne zagrożenie tkwiło jednak w różnicach, które
istniały między organizmami gospodarczymi
Śląska i Polski. Przepisy konwencji genewskiej
ograniczały, a często nawet uniemożliwiały in
gerencję administracji rządowej w życie go
spodarcze województwa. Młoda polska admi
nistracja, zmuszona do podejmowania
samodzielnych decyzji, popełniała fatalne
w skutkach błędy. Inflacja i braki w zaopatrze
niu w żywność i artykuły pierwszej potrzeby
spowodowały drożyznę. Powodowało to
w konsekwencji trudności natury społeczno-politycznej. Dochodziło do gwałtownych
zamieszek. Sytuację pogarszała walka przed
wyborcza do Sejmu Śląskiego. Współpracu
jące do tej pory ugrupowania polskie zaczę
ły forsować własne programy. Na tle
przynależności partyjnej dochodziło do wza
jemnych animozji wśród urzędników admini
stracji powiatowej. W rezultacie znacznie
osłabiało to autorytet władz administracyjnych.
Z czasem administracja nabierała doświadcze
nia, stawała się coraz bardziej sprawna.
Poważny problem dla administracji woje
wództwa śląskiego stanowili uchodźcy ze
Śląska Opolskiego. Władza starała się, w mia
rę możliwości, zapewnić im pracę. Inną for
mą pomocy były przesiedlenia chętnych
uchodźców na Pomorze i do Wielkopolski,
gdzie umożliwiano im objęcie opuszczonych
przez Niemców gospodarstw. Napływ uchodź
ców, ruchy ludności spowodowały powstanie
kwestii mieszkaniowej. W celu wzmocnienia
ruchu budowlanego powołano Śląski Fundusz
Gospodarczy, który miał finansować budow
nictwo mieszkaniowe.
Dziedziną bardzo istotną dla funkcjonowa
nia województwa śląskiego był przemysł,
który znajdował się w posiadaniu Niemców.
W tej sytuacji przed administracją postawio
no zadanie jego polonizacji. Powoli zaczęto ak-

Przewrót majowy
i zmiana systemu rządów przyniosły zmiany
w funkcjonowaniu administracji wojewódz
twa śląskiego. Wojewoda Grażyński świado
mie postanowił iść odmienną drogą niż jego
poprzednicy. W miejsce bezstronności i apo
lityczności wprowadził jawne określenie ich
sympatii politycznych i lojalności wobec
zwierzchników. Stopniowo powierzał klu
czowe stanowiska urzędnicze osobom zwią
zanym z nim ideowo lub osobiście. Prowadził
politykę ingerencji administracji w niemal
wszystkie dziedziny życia społecznego. Gra
żyński w pierwszych latach swojego urzędo
wania uchodził za zdecydowanego przeciw
nika autonomii śląskiej. Uważał ją za szkodliwą
dla unifikacji województwa z Polską. Z cza
sem zaczął jednak doceniać korzyści płynące,
zwłaszcza, z istnienia odrębnego Skarbu Ślą
skiego. Szczególnie silnie zwalczano nie
mieckie szkolnictwo mniejszościowe. Zamy
kano pod różnymi pozorami szkoły.
Jednocześnie dbano o podniesienie poziomu
nauczania w szkołach polskich. W konsekwencji spadła liczba uczniów w szkołach mniej
szościowych.
Administracja zwalczała wszelkie niemiec
kie elementy w kulturze śląskiej, polonizowa
no imiona i nazwiska. Atakowano wszelkie
przejawy niemieckości bez wnikania co do sto
sunku Niemców do państwa polskiego.
W efekcie część ludności nieokreślonej naro
dowo, ceniącej sobie elementy kultuiy niemiec
kiej, zniechęciła się do Polski. Szczególne na
silenie polityki antyniemieckiej nastąpiło
po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech.
Administracja województwa śląskiego od po
czątku zdawała sobie sprawę z zagrożenia ze
strony nazistów. W ostatnich miesiącach
przed wybuchem wojny administracja skutecz
nie paraliżowała hitlerowską dywersję, aresz
towała agentów V kolumny, konfiskowała broń
z tajnych arsenałów.
Wojewoda jako kurator śląskiego okręgu
szkolnego zaczął powoli unifikować szkolnic
two województwa śląskiego ze szkolnictwem

Michał Grażyński - wojewoda śląski w latach
1926-1939.

ogólnopolskim. Reforma szkolnictwa natrafia
ła jednak na zdecydowany opór ze strony ka
tolickiego duchowieństwa, które opowiadało
się za pozostawieniem wyznaniowego charak
teru szkoły w województwie śląskim. Konflikt
0 charakter szkoły i nieakceptowanie przez du
chowieństwo antyniemieckiej polityki admi
nistracji, rzutowały na wzajemne stosunki mię
dzy Kościołem a administracją, które były
poprawne, ale niezbyt bliskie.
Rzeczą charakterystyczną dla działania
polskich władz administracyjnych wojewódz
twa śląskiego, było stworzenie swoistego
mecenatu dla rozwoju polskiej kultury i sztu
ki. Przodował w tym zwłaszcza Grażyński.
Wymagał, aby starostowie spełniali rolę me
cenasów sztuki w powiecie. Z inicjatywy wo
jewody w roku 1928 powstało Śląskie Towa
rzystwo Literackie. W 1934 roku powołano
Instytut Śląski, a w roku 1936 Bibliotekę Sej
mu Śląskiego, przekształconą następnie w Ślą
ską Bibliotekę Publiczną. Dla potrzeb Muzeum
Śląskiego zaczęto budować nowy gmach mu
zealny. Zamysłem władz wojewódzkich było
stworzenie politechniki, która kształciłaby
kadiy dla miejscowego przemysłu. Wobec fia
ska tego przedsięwzięcia, zadowolono się
stworzeniem średniego szkolnictwa zawo
dowego w postaci Śląskich Technicznych
Zakładach Naukowych w Katowicach. Pod
jęto również kroki zmierzające do powołania
uniwersytetu, poprzez powołanie Instytutu Pe
dagogicznego w Katowicach. Obok popiera
nia instytucji o charakterze centralnym, wspo
magano małe instytucje kulturalne oraz
amatorski ruch artystyczny. Należy jednak pod
kreślić, że mecenat władz administracyjnych
miał wyraźnie charakter wybiórczy. Obejmo
wał swym zasięgiem tylko te instytucje
1 przedsięwzięcia, które były akceptowane
przez wojewodę, zwłaszcza te które miały po
twierdzać polskość Śląska.
W okresie wielkiego kryzysu gospodarcze
go zintensyfikowano działania zmierzające
do polonizacji przemysłu. Poddawano pod nad
zór sądowy zadłużone wobec państwa przed
siębiorstwa a następnie wyznaczano w nich za
rządy komisaryczne, składające się
w przeważającej części z Polaków. Zwiększa
jący się wpływ administracji na przemysł po
zwalał na łagodzenie skutków kryzysu gospo
darczego i związanego z tym bezrobocia.
Uruchamiano roboty publiczne. W mar
cu 1931 roku powołano Komitet Niesienia Po

mocy Bezrobotnym. Duże możliwości oddzia
ływania na przemysł przez administrację, po
zwalały na czerpanie korzyści materialnych
przez ugrupowania sanacyjne. Koła przemy
słowe zmuszano do finansowania przedsięw
zięć kulturalnych, oświatowych oraz kampa
nii wyborczych.
Przed wybuchem wojny, władze woje
wódzkie zdając sobie sprawę z narastającego
zagrożenia, zaczęły czynić przygotowania
do obrony. Podjęto działania zmierzające
do mobilizacji społeczeństwa. Zawiązał się
Wojewódzki Komitet Pożyczki na Obronę
Przeciwlotniczą. Zmobilizowano harcerzy
oraz ZPŚ1. Pomimo zagrożenia wojną władze
wojewódzkie nadal zwalczały opozycję. Ad
ministracja doprowadziła nawet do aresztowa
nia przybyłego z emigracji, chorego Wojcie
cha Korfantego.
Proces tworzenia zrębów polskiej admini
stracji dokonywał się dwojako: na Śląsku Cie
szyńskim, niejako w sposób naturalny przeję
to system austriacki, pozostawiając często
urzędy w niezmienionym stanie personal
nym. Nieco inaczej przebiegał ten proces
na Śląsku Górnym, gdzie zręby kadiy urzęd
niczej były stopniowo przygotowywane przez
polskie przedstawicielstwa w postaci: Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej, Polskie
go Komisariatu Plebiscytowego, Naczelnej
Władzy i Naczelnej Rady Ludowej. Pomimo
tych przygotowań, początkowo musiano jed
nak oprzeć się w dużym stopniu na byłych niż
szych urzędnikach niemieckich. Nowe kadry
urzędnicze przeznaczono głównie do urzędów
0 charakterze centralnym oraz na stanowiska
kierownicze. Polska administracja rządowa
1 samorządowa w części górnośląskiej woje
wództwa powstawała niemal od podstaw.
Pomimo trudnych początków następował
stopniowyjej rozwój. Początkowo Polacy ob
sadzali z reguły stanowiska kierownicze. Na
tomiast urzędnicy stopnia średniego i niższe
go w dużym stopniu rekrutowali się z byłych
urzędników pruskich lub austriackich. Z cza
sem nastąpiła polonizacja. Władzom admini
stracyjnym przyszło się borykać z wieloma
problemami. Administracja starała się współ
działać z Sejmem Śląskim. Brak było typowej
dla okresu późniejszego walki między nimi.
Cechą charakterystyczną tego okresu była rów
nież mniejsza zależność administracji niższych
szczebli od wojewody.
Istotne zmiany nastąpiły po zamachu majo
wym, kiedy wojewodą został Michał Grażyński.
Podjego przywództwem administracja stała się
siłą o dużym oddziaływaniu, ingerującą niemal
we wszystkie dziedziny życia społecznego. Ja
ko główny cel postawiła sobie integrację woje
wództwa śląskiego z resztą Polski. Proces ten
przebiegał powoli. Następowała stopniowa po
lonizacja przemysłu śląskiego. Z powodzeniem
przeprowadzono batalię o charakter szkoły ślą
skiej jako szkoły polskiej. Ograniczono do mi
nimum szkolnictwo mniejszościowe. Cechą
charakterystyczną ówczesnej administracji by
ła ingerencja w sprawy kultury, poprzez stwo
rzenie szerokiego mecenatu państwowego. Z ini
cjatywy lub przy poparciu władz rozwijały się
biblioteki, muzea i teatry. Kwitło życie kultural
ne i naukowe. Bardzo istotną rzeczą było zdo
bycie, po długiej walce hegemonii nad Sejmem
Śląskim. Nastąpiła dalsza zmiana kadry urzęd
niczej, całkowitajej polonizacja. Większość naj
ważniejszych stanowisk w administracji objęli
przybysze z innych regionów Polski. W efekcie
część Ślązaków podchodziła z rezerwą do urzęd
ników, którzy nie do końca byli w stanie zrozu
mieć śląską specyfikę.
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cję zmiany stosunków narodowościowych
i własnościowych. Na wniosek wojewody
Schultisa Sejm Śląski ograniczył nabywanie
nieruchomości przez obcokrajowców. Zmniej
szono również zatrudnienie obcych specjalistów
do niezbędnego minimum. Wymuszano przyj
mowanie do zarządów firm Polaków. Inną sfe
rą oddziaływania na przemysł stały się tzw. za
mówienia rządowe. Słabe wyniki w polonizacji
przemysłu górnośląskiego swoją przyczynę
miały również w braku odpowiednich sił facho
wych wśród Polaków. W tej sytuacji admini
stracja w województwie śląskim zaczęła zwra
cać coraz większą uwagę na polskie
szkolnictwo zawodowe. Władze przejęły Szko
łę Górniczą w Tarnowskich Górach oraz uru
chomiono Wojewódzką Szkołę Mechaniczną
i Hutniczą w Królewskiej Hucie.
Jednym z głównych problemów administ
racji województwa śląskiego było szkolnictwo.
W części górnośląskiej organizowano polskie
szkoły niemal od podstaw. Początkowo szko
ła polska nie cieszyła się zbyt wielkim pres
tiżem społecznym. Wynikało to w głównej
mierze z zatrudnienia jako nauczycieli ludzi
nie przygotowanych do tego zawodu. Bardzo
istotnym elementem był również fakt, że po
chodzili oni spoza Śląska, przez co byli uwa
żani za obcych. W efekcie coraz większą fre
kwencją cieszyły się niemieckie szkoły
mniejszościowe, do których posyłali swoje
dzieci także Polacy.

W rocznicę ustanowienia
Administracji Apostolskiej
Śląska Polskiego (7 XI 1922)

Nowa diecezja
na Śląsku
KS. JERZY
MYSZOR

Przebieg I wojny światowej, zwłaszcza w jej końcowej fazie zapoczątkował
proces, który zmienił granice polityczne w Europie. W ielkie mocarstwa, któ
re przez cały XIX wiek utrzymywały status quo w Europie narzucony poko
jem wiedeńskim, weszły w okres wielkich zawirowań politycznych. W gruzy
rozpadło się cesarstwo Austro-W ęgierskie. Niemcy po spektakularnym zwy
cięstwie nad Francją w 1870 roku, tym razem musiały przełknąć gorycz po
rażki politycznej, zmianę granic i katastrofę gospodarczą. Ruszyły do wojny
z przekonaniem, że są w stanie podbić Europę, a tymczasem musiały podpi
sać upokarzające warunki rozejmu w Compiegne i w konsekwencji zgodzić
się na nowe granice w tej części Europy.
wojna światowa nie była wprawdzie woj
ną religijną, ale angażowała po obydwu
Istronach
chrześcijan; po obu stronach fron
tu stanęli chrześcijanie, zarówno prawo
sławni, katolicy jak i protestanci. Stolica Apo
stolska w tym konflikcie, mimo licznych apeli
o pokój i humanitarne podejście do walczą
cych po obydwu stronach konfliktu była
po prostu lekceważona. Papież Benedykt XV,
ignorowany przez walczące strony skupił
uwagę Kościoła głównie na misji samaiytańskiej. Jest rzeczą znamienną, że jako jeden
z nielicznych w Europie upomniał się o pra
wa Ormian w Turcji.
Po zakończeniu wojny, dyplomacja waty
kańska starym zwyczajem z uznaniem egzy
stencji nowych państw czekała na traktat po
kojowy. Dopiero uzgodnione warunki pokoju,
podpisane przez wszystkie zainteresowane
strony otwierało w Stolicy Apostolskiej dro
gę do zmian w organizacji terytorialnej Ko
ścioła. Przed popisaniem umów międzyna
rodowych, które kończyły przynajmniej
formalnie spory terytorialnie, sięgano w Ko
ściele do prowizorycznych rozwiązań. Takim
sprawdzonym sposobem tymczasowego ure
gulowania sporów terytorialnych, które mia
ły swoje przełożenie na organizacje ko
ścielna było tworzenie tzw. administracji
apostolskich, wyjętych z zarządu miejscowe
go biskupa i poddanie go bezpośrednio
pod zarząd Stolicy Apostolskiej.

W drodze do katowickiej diecezji
-*a2

T y j _ południowowschodnich krańcach ce1 N dsarstwa niemieckiego Ślązacy szuka
li swej szansy połączenia swych losów z od
rodzoną Polską. Wynik I wojny światowej
stanowił doskonałą, niepowtarzalną szansę
połączenia się z Polską, która, jak im się

wówczas wydawało, dawała lepsze gwaran
cje narodowe i wyznaniowe niż protestanc
kie Prusy. Podobnie myśleli Ślązacy miesz
kający na Śląsku Cieszyńskim od wieków
opanowanym przez Habsburgów. Po rozkła
dzie Austro-Węgier w tej części Śląska szu
kano możliwości integracji ziem śląskich
po władzą polską.
Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej
obradująca w Wersalu 27 września 1919 prze
widziała na Śląsku Cieszyńskim plebiscyt.
Część cieszyńska Śląska została przyłączo
na do Polski jednak bez glosowania ludno
ści. Premier Edward Benesz wykorzystał sła
bość militarną Polski w czasie wojny
polsko - bolszewickiej i przeforsował na kon
ferencji w Spa podział Śląska należącego do
tąd do Austro-Węgier bez plebiscytu. Rząd
Grabskiego nie miał większego pola manew
ru, więc podporządkował się decyzji Rady
Najwyższej Konferencji Pokojowej, która
28 lipca 1920 dokonała podziału. Polsce przy
padło 44% spornego terenu i 140 tys. miesz
kańców to jest 61% ludności polskiej za
mieszkującej sporny teren.
Natomiast na tzw. Śląsku Pruskim w ple
biscycie przeprowadzonym 20 III 1921
za Niemcami padło 706 tys. głosów, za Pol
ską 479 tys. głosów. Szalę na korzyść stro
ny niemieckiej przeważyły głosy blisko
200 tys. Niemców przybyłych na Górny
Śląsk z głębi Niemiec.
Plan podziału Śląska autorstwa ambasado
rów angielskiego i włoskiego przewidywał
przyznanie Polsce tylko dwóch powiatów.
W odpowiedzi na ten niesprawiedliwy po
dział, Wojciech Korfanty jako przewodniczą
cy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego
wezwał robotników do strajku generalnego
a dowódcą Polskiej Organizacji Wojskowej
Górnego Śląska, płk M. Mielżyński wydal

rozkaz do powstania. Trzecie już powstanie
na Śląsku (2 V - 5 VI 1921) doprowadziło
do zajęcia przez powstańców nieomal całe
go obszaru plebiscytowego. Nie ulega wąt
pliwości, że miało ono wpływ na decyzję
Konferencji Ambasadorów w sprawie podzia
łu Górnego Śląska z 20 X 1921. Polsce przy
znano powiaty: katowicki, pszczyński, królewsko-hucki, prawie cały rybnicki, część
powiatu tamogórskiego, lublinieckiego, ra
ciborskiego, część powiatu zabrskiego, by
tomskiego i gliwickiego bez Bytomia, Gli
wic i Zabrza - łącznie ok. 3 tys. km2,
zamieszkanych przez 1 min ludności.
21 października, a więc nazajutrz po po
dziale, kard. Bertram wręczył znanemu dzia
łaczowi politycznemu i społecznemu - ks. Ja
nowi Kapicy nominację na swego Delegata,
czyli specjalnego komisarza do polskiej
części Górnego Śląska. Ks. Kapicy przyzna
ne zostały uprawnienia wprawdzie wikariu
sza generalnego, wyłączono jednak z nich
prawo do samodzielnego prowadzenia poli
tyki personalnej. W konsekwencji, ks. Kapi
ca miał związane ręce, jeśli chodzi o miano
wanie na polskim Śląsku proboszczów, co
w okresie migracji duchowieństwa, dobro
wolnego a częściej przymusowego, stanowi
ło wielkie utrudnienie. Biskup wrocławski za
pewnił ks. Kapicę, że z jego strony nie
będzie żadnych trudności przy utworzeniu od
rębnego biskupstwa śląskiego, a w czasie
przejściowym dostosuje się do polskich ży
czeń. Delegatura Biskupia całkowicie
uzależniona od biskupa wrocławskiego kon
serwowała jednak stan przejściowy i podtrzy
mywała wpływy biskupa wrocławskiego
w tej części Śląska, przez co mogła stanowić
poważną przeszkodę w drodze do samodziel
nej diecezji.

Przy wsparciu śląskich księży
łównymi animatorami budowania sa
modzielności kościelnej na Polskim
G
Śląsku byli duchowni zaangażowani w róż
nego rodzaju akcje społeczne i kulturalne
oraz polityczne wspierające dążenia
do przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
Wśród nich wyróżniali się kierownik Wy
działu Kościelnego przy Polskim Komisa
riacie Plebiscytowym w Bytomiu - ks. Mi
chał Lewek, proboszcz parafii mariackiej
w Katowicach - ks. Teodor Kubina, zna
ny polityk polski na Śląsku Cieszyńskim,
późniejszy poseł do Sejmu Śląskiego - ks.
Eugeniusz Brzuska. W tym samym czasie
na Śląsku przebywał również, chociaż nie
manifestował swojej obecności prowin
cjał salezjańskiej prowincji obejmującej Au
strię, Węgry i część Niemiec - ks. August
Hlond. Był on w bliskim kontakcie z ks. Teo
dorem Kubiną.
Księża zaangażowani w proces tworzenia
nowej diecezji przygotowali dwa specjalne
memoriały zaadresowane jeden do Stolicy
Apostolskiej i drugi - rządu w Warszawie.
W obydwu memoriałach przedstawiono
konkretne propozycje dotyczące organiza
cji diecezji: granice, siedzibę i tytuł bisku
pa, sposób wybierania biskupa i kapituły,
mianowanie niższego kleru, seminarium du
chowne oraz kwestie szkolne. Postulowali,
aby uwzględnił granice polityczne i et
niczne - przyszła diecezja winna mieścić się
w granicach województwa śląskiego.
Utworzenie diecezji to przedsięwzięcie wy
magające uzgodnień na wielu płaszczy
znach. Na powstanie osobnej jednostki orga
nizacji kościelnej musi wyrazić zgodę Stolica
Apostolska, oraz czynniki państwowe, zain
teresowane jej granicami i obsadą. Wreszcie

plan utworzenia odrębnej diecezji powi
nien uwzględniać także zgodę, a przynajmniej
opinię miejscowych czynników kościel
nych, w tym przypadku biskupa wrocław
skiego. Księża śląscy, gorący orędownicy po
wstania diecezji, zdawali sobie sprawę
z problemów organizacyjnych, w tym finan
sowych.
W przeszłości diecezje uposażał cesarz,
król, feudał, czasem biskup. W okresie no
wożytnym pojawił się patronat państwowy.
W przypadku planowanej diecezji kato
wickiej pierwszy zarys planu uposażenia diecezji został zawarty w deklaracji Naczelnej
Rady Ludowej (NRL) z lutego 1922 roku.
Ks. Michał Lewek - na posiedzeniu NRL
przedstawił postulaty i program działań
na rzecz utworzenia osobnej diecezji śląskiej.
W swoim projekcie przedstawił konkretne
propozycje, od których spełnienia zależała
egzystencja nowej diecezji. Wśród nich
znalazły się zalecenia utworzenia kurii, ka
pituły, katedry i seminarium, jednakże ze
względu na trudności finansowe, jakie prze
żywały władze Śląska, proponował, aby
utworzenie kapituły oraz seminarium du
chownego odłożyć na pięć lat. Trzeci postu
lat, od którego realizacji zależały poprzed
nie, dotyczył gotowości Naczelnej Rady
Ludowej do podjęcia pomocy finansowej
mającej na uwadze wszystkie koszty
związane z uruchomieniem administracji ko
ścielnej.
Naczelna Rada Ludowa zadeklarowała go
towość ponoszenia ciężarów finansowych
związanych z utworzeniem i utrzymaniem
diecezji katowickiej, co oznaczało, że
źródeł finansowania postanowiono szukać
w środkach własnych, pozostających w dys
pozycji Naczelnej Rady Ludowej, a od
15 czerwca 1922 roku, zgodnie ze statutem
organicznym, w Skarbie Śląskim. To były
bardzo ważne deklaracje polityczne ze stro
ny polskich czynników politycznych na Ślą
sku. Ks. Mifchał Lewek mając na uwadze nie
tylko interes Kościoła, ale ważne racje pań
stwowe, w swoim wystąpieniu proponował
Naczelnej Radzie rozwiązanie doraźne, liczył
bowiem na to, że diecezja matka - czyli bi
skupstwo wrocławskie przyjdzie z pomocą
nowo tworzonej diecezji katowickiej.
Zakładano, że uda się nakłonić biskupa
wrocławskiego, aby część dóbr, stanowiących
własność diecezji i kapituły wrocławskiej,
przeznaczyć na uposażenie diecezji katowic
kiej. Zdaniem księży śląskich - katolicy Gór
nego Śląska przez wiele dziesięcioleci wpła
cali do wspólnej kasy diecezjalnej różne
świadczenia i obecnie w przełomowej dla sie
bie chwili mieli prawo spodziewać się pomo
cy finansowej ze strony biskupa wrocławskie
go. Poza tym, istniało niepisane prawo, że
podobnie jak przy podziale parafii, kiedy to
parafia macierzysta buduje kościół dla para
fii nowo tworzonej, nowa diecezja ma pra
wo liczyć na pomoc ze strony swej macie
rzystej diecezji. Obliczano, że w 1920 roku
dobra biskupa wrocławskiego leżące na te
renie Czechosłowacji przynosiły rocznie
od 10 do 20 min marek. Również w Polsce,
w powiecie odolanowskim (dawniej sycowskim), kapituła wrocławska posiadała do
bra ziemskie, do których diecezja śląska mia
ła prawo zgłosić pretensje.

Historyczna data
- 7 listopada 1922 r.
ozmowy na temat ewentualnej partycy
pacji dóbr wrocławskich w uposażeniu
R
przyszłej diecezji prowadziła administracja
rządowa na szczeblu centralnym. Trwały pra

Kardynał A ugust Hlond (1881-1948). Ur.
w Brzęczkowicach k. Mysłowic w wielodzietnej
rodzinie dróżnika kolejowego. W 1922 r. papieżPius X I powierzył mu funkcję Administratora
Apostolskiego na Śląsku. W 1925 r. mianowany
pierwszym biskupem katowickim. Wkrótce prze
niesiony na służbę arcybiskupią gnieźnieńsko-poznańską. W 1945 po powrocie do Polski zajął się
organizacją administracji kościelnej na ziemiach
zachodnich i północnych.

ce nad konkordatem, przy okazji którego sta
rano się wnieść do obrad prowadzonych mię
dzy rządem polskim a Stolicą Apostolską
również kwestię wkładu finansowego ze stro
ny diecezji wrocławskiej. Rząd warszawski
nie był zainteresowany podtrzymywaniem

Ks. Jan Kapica (1866-1930), działacz poli
tyczny i społeczny. Ur. w Miedźnej w powiecie
pszczyńskim. Był posłem do pruskiego Landtagu
z okręgu opolskiego. Brał udział w watce plebi
scytowej, jako z-ca przewodniczącego Polskiego
Komitetu Plebiscytowego na powiat pszczyński.
Po plebiscycie pełnił funkcję delegata biskupiego
z władzą generalnego wikariusza na tzw. polską
część Górnego Śląska ( X 1921 - X I 2933).

czysto doraźnego rozwiązania, jakim była
Delegatura Biskupia. Gdyby bowiem wspo
mógł ją finansowo dałby do zrozumienia, że
zgadza się pośrednio na podtrzymanie związ
ku tej części Śląska z państwem niemieckim.
W październiku 1922 roku rząd centralny za
blokował więc finansowanie Delegatury
Biskupiej ze Skarbu Śląskiego. Naciski
przyniosły szybko konkretne rezultaty. 7 Li
stopada 1922 roku papież Pius XI wręczył
ks. Augustowi Hlondowi nominację na Ad
ministratora Apostolskiego. Nowa jed
nostka organizacyjna Kościoła nie była
wprawdzie diecezją, czego sobie życzyli
polscy duchowni na Górnym Śląsku, jed
nakże zgodnie z prawem kanonicznym, zo
stała wyłączona spod jurysdykcji biskupa
wrocławskiego, a Administrator Apostol
ski otrzymał pełne prawa biskupa rezydencjalnego.
W grudniu 1922 roku na mocy ustawy Sej
mu Śląskiego wojewoda śląski otrzymał
prawo wydania ze Skarbu Śląskiego zalicz
ki bezprocentowej na uruchomienie Admi
nistracji w wysokości początkowo 10 min
marek, a następnie zwiększonej - do 20 min
marek. W uzasadnieniu ustawy jej autor, ks.
Lewek, stwierdził: „ O znaczeniu utworzenia
Administracji Apostolskiej dla województwa
śląskiego wystarczy powiedzieć, że znaczy
ono faktyczne wyłączenie katolickich miesz
kańców polskiej części Górnego Śląska spod
jurysdykcji biskupa wrocławskiego, więc
jest w zasadzie rozwiązana kwestia osobnej
własnej diecezji Rząd w Warszawie, któ
ry był mocno zainteresowany powstaniem
osobnej jednostki kościelnej w tej części Pol
ski, początkowo deklarował pomoc finanso
wą. Gdy jednak Administracja stała się fak
tem, ograniczył się do „gorącegopoparcia
udzielenia pomocy finansowej tworzącej się
Administracji Apostolskiej ze strony Skarbu
Śląskiego". Stwierdził, że finansowaniu
Administracji z budżetu centralnego stoi
na przeszkodzie nieuregulowany stosunek
Rady Wojewódzkiej w Katowicach do rzą
du centralnego. Proces dookreślenia kompe
tencji Rady Wojewódzkiej w stosunku do te
goż rządu - zdaniem Piekarskiego - nie
powinien jednak stanowić bariery na drodze
do natychmiastowego uruchomienia Administracj i Apostolskie j.
Administracja Apostolska cieszyła się
dużym poparciem ze strony władz woje
wódzkich w Katowicach. Nie wynikało to
tylko z sympatii politycznych pierwszego
wojewody Józefa Rymera, ale z dobrze po
jętego interesu państwowego. Wojewódz
two śląskie otrzymało nie tylko stosunko
wo duży zakres swobód samorządowych,
ale także odrębną jednostkę organizacyj
ną Kościoła, niezależną od wpływów nie
mieckich utożsamianych z administracją
kościelną we Wrocławiu. Należy też pod
kreślić, że Administracja Apostolska zos
tała objęta granicami województwa śląskie
go, co niewątpliwie ułatwiało stosunki
Kościół - administracja państwowa
na szczeblu wojewódzkim. Trzeba bowiem
pamiętać, że zgodnie ze statutem organicz
nym władze samorządowe w Katowicach
miały prawo prowadzić także własną polity
kę wyznaniową, poza wspomnianymi wyżej
ograniczeniami, wynikającymi z treści art. 4
pkt. 7 statutu organicznego (problemy o cha
rakterze międzynarodowym), konwencji genewskiej i traktatów o prawach mniejszości
narodowych. Pierwsze doświadczenia w kontaktach: administracja państwowa w Katowi- — J
cach - kuria katowicka dobrze rokowały
na przyszłość. Nie zakłócały tej hamionii wy
powiedzi posłów PPS, nawołujące do rady- 31

Makieta katedry katowickiej

kalnego oddzielenia spraw państwowych
od wyznaniowych. Również Klub Niemiec
ki na forum Sejmu Śląskiego łaytykował nie
które zjawiska występujące w życiu młode
go Kościoła katowickiego, ale czynił to
z innych powodów niż socjaliści. Od począt
ku istnienia Administracji członkowie Klu
bu Niemieckiego dążyli do utrzymania a na
wet poszerzenia swobód religijnych katolików
niemieckich. Można zauważyć, że często uza
leżniali poparcie dla wniosków stawianych
w Sejmie Śląskim na rzecz Administracji
Apostolskiej od potwierdzenia gwarancji
mniejszościowych.

Ks. August Hlond,
przyszły prymas na czele
styczniu 1923 roku na łamach „Głosów
znad Odry” ks. Emil Szramek pisał, że
W
„Delegatura Biskupia utworzona przez bi
skupa (Kard. A. Bertrama) i w Niemczech re
zydującego spotkała się tu [na Górnym Ślą
sku - pruskim] z brakiem zaufania i znikąd
poparcia nie znalazła. Napięcie narodowe
jest zbyt silne, by zezwolić na utrzymanie
choćby pośredniej łączności z Wrocławiem.
Nie tylko rząd centralny, ale po raz pierw
szy i lud sam dąży_świadomie do odłączenia
od Wrocławia i do utworzenia biskupstwa ka
towickiego ”. Podobne tendencje można by
ło zauważyć na ziemi cieszyńskiej, której du
chowieństwo i wierni w XIX wieku starali
się o przydzielenie ich do diecezji krakow
skiej. W 1920 roku duchowieństwo wraz
z przedstawicielami katolików świeckich wy
słało petycję do Stolicy Apostolskiej z pro
śbą o wyłączenie z diecezji wrocławskiej. Do
brze poinformowany, ks. Emil Szramek we
wspomnianym artykule twierdzi, że Rzym
sprzyjał tym postulatom. „Skoro stosunki
na to pozwolą, to znaczy najpóźniej przy za
warciu konkordatu, nad którego przygotowa
niem się wciąż pracuje, administrator ks. dr
Hlond będzie naszym biskupem, a administ
ratura apostolska zamieni się na diecezję ka
towicką, która może znowu podlegać będzie
metropolii gnieźnieńskiej”. W 1925 roku
sprawdziły się przypuszczenia ks. Emila
Szramka, z jednym tylko wyjątkiem, nowo
utworzona diecezja katowicka została przy
łączona do metropolii krakowskiej. Reorga
nizacja terytorialna Kościoła w Polsce, do
konana przy okazji prac nad konkordatem
miała podwójne znaczenie wewnątrzko-

ścielne, ale i polityczne. Postanowiono, że no
we diecezje nie powinny liczyć więcej niż 1
min osób. Należało zatrzeć granice rozbio
rowe. Prowincje nowo tworzone miały sku
piać ludność o podobnym charakterze,
pod którym to określeniem kryły się zapew
ne kryteria narodowościowe, gospodarcze,
jak również historyczne.
Terytorium Administracji Apostolskiej
na mocy dekretu kongregacji z 7 listopa
da 1922 roku obejmowało Górny Śląsk:
„quae Silesia Superior noncupatur”.
Pod koniec roku 1924 w jej skład wchodzi
ło 14 dekanatów, 116 parafii, 7 kura
cji, 17 lokalii. W dniu 1 sierpnia, po reor
ganizacji wprowadzonej decyzją ks.
Augusta Hlonda, Administracji przyby
ło 25 nowych parafii. Obejmowała 0,82%
powierzchni II Rzeczypospolitej. W skład
Administracji Apostolskiej nie wszedł po
czątkowo obszar Śląska Cieszyńskiego.
Na czele Administracji Apostolskiej sta
nął ks. August Hlond. Jak sądzili niektórzy
politycy polscy i niemieccy, w Katowicach,
Warszawie i Wrocławiu, był duchownym
w zasadzie nieznanym - człowiekiem znikąd.
W pierwszym momencie po ogłoszeniu no
minacji, zastanawiano się nawet w kołach
rządowych w Warszawie czy zna język pol
ski. Był duchownym „spoza układów” po
litycznych. Poruszał się na innych płaszczy
znach, częściej kościelnych niż politycznych.
Będąc członkiem zgromadzenia księży Sa
lezjanów znany i ceniony był w Przemyślu,
Oświęcimiu i Krakowie, ale także jako
przełożony zakonny - w Wiedniu i Rzymie.
Po nominacji na administratora apostol
skiego a niebawem pierwszego biskupa ka
towickiego (1925) stał się osobą znana,
i szybko - bardzo poważaną na Śląsku.
Po ogłoszeniu nominacji na biskupa z ust
kard. Rakowskiego usłyszał prorocze słowa:
„wzgląd na młode łata, na siłyfizyczne i du
chowe każe wnioskować, że siły Waszej pa
sterskiej Mości uniosą jeszcze większe cię
żary, jak te, które każdy biskup musi na swych
barkach nosić". Faktycznie, po niecałym ro
ku biskupiej posługi na Śląsku otrzymał no
minacje na stolicę prymasowską w Gnieźnie
i Poznaniu. Wśród wiernych diecezji kato
wickiej zostawił pamięć - kapłana, o niespo
żytej energii duszpasterskiej, dużym takcie
i sztuce dyplomacji, która zjednała mu sym
patię, ale i poważanie we wszystkich kręgach
społecznych.

Pierwszy rządca diecezji katowickiej za
czął budować diecezję katowicką od pod
staw. Mimo piętrzących się trudności,
zwłaszcza materialnych, zdołał zorgani
zował kurię, ustanowił grono tzw. konsultorów (przyszła kapituła katedralna),
podjął decyzję o budowie katedry Chry
stusa Króla i budynku seminarium du
chownego w Krakowie. Zreorganizował
sieć parafialną i dekanalną, powołał
do życia tygodnik „Gość Niedzielny”. I to
wszystko w zaledwie niespełna trzech
lat. Poza budową administracji centralnej
i tworzeniem podstaw materialnych diece
zji, ks. August Hlond skupił uwagę na kon
struowaniu programu duszpasterskiego dla
diecezji. Śląsk po powstaniach i plebiscycie,
po włączeniu do struktur państwowych od
rodzonej Polski, znalazł się na etapie kryzy
su pod względem religijnym jak i moralnym.
Jak oceniał ks. August Hlond „w bezpowrot
ną przeszłość, odchodził stary poczciwy
Śląsk, z wiarą niezachwianą, prostą i szla
chetną, która rodziła wzorowe matki i żony,
młodzież karną i pobożną ”. Idylliczny Śląsk
opisywany w poezji Bonczyka i Damrota
zderzył się z realiami społecznymi, gospo
darczymi, politycznymi, jakie niósł ze sobą
kapitalizm, a zwłaszcza z jego cyklicznie na
stępującymi kryzysami. A te rodziły bezro
bocie i nędzę, które wraz z degradacją spo
łeczną niosły także degradację moralną,
w wymiarze indywidualnym i społecznym.
KsvAugust Hlond był optymistą. Wierzył,
że Śląsk obroni się przed pokusą rozwiązań
ekstremalnych. Zdecydowanie potępiał so
cjalistyczny ruch robotniczy, który zda
niem Hlonda, nie mówi prawdy robotnikom,
lecz ich bałamuci, gdyż walcząc o prawa ro
botnika „zabija jego duszę”. Przyczyn osła
bienia wiaty i upadku obyczajów szukał nie
tyle w czynnikach zewnętrznych, co raczej
w rozbiciu politycznym w tym także - skłó
ceniu duchowieństwa na tle politycznym.
Ks. August Hlond w pierwszych miesią
cach rządów, jeszcze jako Administrator
Apostolski wyraził zdanie, którego nie zmie
nił do końca życia: „Kościół nie może się
identyfikować z żadną narodowością i z ża
dną partią, a nadużywanie religii z jakiejkol
wiek strony do celów politycznych czy klaso
wychjest niedopuszczalne ”. W tym poglądzie
był konsekwentny i dlatego trzymał się z da
la od bieżącej polityki, co nie znaczy jednak,
że nie obserwował bacznie areny politycz
nej II Rzeczypospolitej. Z oporami, ale sku
tecznie wyprowadzał duchowieństwo śląskie
z aktywnej działalności politycznej, wskazu
jąc inne obszary działania - bardziej odpo
wiadające misji kapłańskiej. Nieocenioną
rolę w tym względzie spełniła w okresie mię
dzywojennym Liga Katolicka a później Ak
cja Katolicka. Pewne procesy integracyjne
na gruncie kościelnym zainicjowane przez bpa
Hlonda wydały swoje owoce jeszcze przed
wojną. I do nich należy zaliczyć, pomimo
wszelkich zastrzeżeń-uodpornienie znacz
nej liczby katolików narodowości niemiec
kiej na pokusę narodowego socjalizmu.
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ytuł oryginalny „Hereafter”, czyli: ży
cie pozagrobowe, w polskiej wersji
filmu dostępnego na DVD przerobiono
na „Medium”, a filmów pod takim tytu
łem jest na świecie mnóstwo. Ba, rzecz
właśnie w owym „życiu pozagrobo
wym” ! Wszak świat ludzi edukowa
nych, postępowych, poprawnych pod każ
dym względem wie, że nie ma niczego
po śmierci. Zwłoki idą do piachu, krop
ka. Owszem, można się pobawić w fil
my typu „Uwierz w ducha”, z Whoopi
Goldberg, ale właśnie: pobawić! By tak
rzec, w tym temacie obowiązuje żart, do
puszczalny jest inteligentny absurd, to
lerowany płaski wygłup. Ale żeby na se
rio o zaświatach? Jakiś powód musiał
mieć producent Steven Spielberg odda
jąc scenariusz Petera Morgana (brytyjski
dramaturg i scenarzysta, nb. syn niemiec
kiego Żyda i Polki) w ręce Clinta Eastwooda. I jakiś powód musiał mieć Clint
Eastwood, ikona światowego kina, twór
ca z silnym poczuciem misji, że ów
scenariusz przeniósł na ekran nie tylko ze
starannością i kunsztem, na jaki tylko go
stać, ale i z powagą, przy tym bez emfa
zy i patosu.
Film opowiada trzy historie: bohater
ką jednej jest francuska dziennikarka, ko
bieta sukcesu, Marie Lelay (Cócile De
France), która po klinicznej śmierci pod
czas ataku tsunami, powraca do życia,
z dręczącym ją przeświadczeniem, że
przez tych kilka chwil pod wodą, ujrza
ła coś, co potocznie zwie się „tamtym
światem”. Drugi wątek ma dwóch boha
terów, dziesięciołatków-bliźniaków, z któ
rych jeden ginie pod kołami samochodu,
ten natomiąst, który żyje nadal, Marcus,
tęskni za bratem i za wszelką cenę szu
ka kontaktu z tą oderwaną odeń częścią
samego siebie. Centralnym miejscem
pierwszej historii jest Paryż, drugiej
Londyn, trzeciej San Francisco, a boha
terem jej jest młody robotnik George Lonegan, który otrzymał od natury dar ko
munikowania się ze zmarłymi, dar, któ
ry on sam nazywa klątwą.
Każdy z tych wątków ma swoje wła
sne środowisko, dziennikarka Marie ma
doskonałą pozycję zawodową, jest popu
larną prezenterką telewizyjną, kobietą wy
zwoloną, singelką, wydawca namawia ją
do napisania książki o Franęois Mitterrandzie, słowem - jest dobrze i może być
jeszcze lepiej! Ale - w głowie Marie po
jawiają się obrazy „tamtego świata”,
które odbierają jej spokój, co więcej, do
konują istotnych przewartościowań, na
gle książka o nieżyjącym prezydencie
Francji traci sens, a zamiast niej, Marie
oddaje wydawcy trzy rozdziały książki
o życiu pozagrobowym, które zostają po
traktowane jako baj durzenie osoby o za
chwianej psychice, co jest następstwem
ciężkich przejść. Jednakże Marie ma
pewność, że śmierć, którą wzięła na kil
ka chwil w swoje władanie, uchyliła jej
rąbka tajemnicy, Marie wie, że „tam
coś jest”.
Dziesięcioletni Marcus nie tylko stra
cił brata bliźniaka, który był odeń zdol
niejszy, bystrzejszy, w lot rozwiązywał za-
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Medium
dania niezrozumiałe dla Marcusa, stracił
także na czas nieokreślony matkę, narko
mankę skierowaną na odwyk, co wiąże
się z przejęciem przez odpowiednie in
stytucje opieki, ale i kontroli nad chłop
cem. Marcus zginąłby niechybnie w me
trze, gdyby nie zmitrężył trochę czasu
na ruchomych schodach, próbując odzy
skać bejsbolówkę (własność zmarłego
brata!), która mu nagle spadła z głowy.
W chwili, gdy odzyskał czapkę, pociąg,
do którego nie zdążył się dostać, eksplo
dował. Marcus napotyka w mieście róż
ne miejsca, w których występują, niczym
aktorzy, fałszywe media, wystarczy kil
ka zdań, które wypowiadają, by chłopiec
zrozumiał, że są to cyniczni szalbierze.
Jest jednak ktoś, kogo wypatrzył w Inter
necie i nabrał dziwnej pewności, że to me
dium jest wiarygodne. Tym medium jest
George Lonegan (Matt Damon) z San
Francisco.
Ów młody człowiek ma swoją stronę
w Internecie, jest to ślad po jego wcze
śniejszej działalności, kiedy pod wpływem
przedsiębiorczego brata, zarabiał jako
medium, zaspokajając potrzeby wielu
ludzi skomunikowania się z bliskimi
zmarłymi. Jednakże George Lonegan
zerwał z tą praktyką. Poznajemy go
w chwili, gdy na natarczywe prośby bra
ta nawiązuje kontakt ze zmarłą żoną
przyjaciela brata. Człowiek ów potwier
dza prawdziwość informacji, jakie me
dium odbiera od zmarłej, ale słowo June
(imię kobiety lub nazwa miesiąca) nic mu
nie mówi. George Lonegan przeprasza, że
coś poplątał, najwidoczniej wyszedł

z wprawy. Brat jego jest rów
nież zakłopotany, przeprasza
przyjaciela, lecz ów wystawia
medium najwyższą ocenę. Pie
lęgniarka żony, June, była jego
kochanką przez kilka lat...
George Lonegan stara się
żyć jak inni ludzie, chodzi
do pracy, a także na kurs goto
wania, gdzie poznaje bardzo
atrakcyjną dziewczynę, ale,
gdy coś między nimi zaiskrzy,
wyjdzie na jaw owa osobliwa
właściwość natury młodego
mężczyzny. Jak się można spo
dziewać, dziewczyna będzie
nalegać, by skontaktował ją
z jej bliskimi zmarłymi, tylko
jeden jedyny raz. George Lone
gan ulega, ale to, co odbiera z zaświatów,
zwłaszcza skrucha jej ojca, otwiera
w dziewczynie jakąś nie gojącą się ranę.
Jako że wyszło na jaw eoś, co ukrywa nie
tylko przed światem, ale i przed samą so
bą, dziewczyna znika, nie pojawi się już
na kursie „włoskiej kuchni”.
George’a Lonegana dotyka jeszcze
jedno niepowodzenie: traci pracę wsku
tek redukcji; jest kawalerem, a firma mu
si zapewnić w pierwszym rzędzie byt oj
com rodzin. Nie pozostaje mu nic inne
go, jak ponownie, oddając sprawy w rę
ce brata, wrócić do płatnych seansów
z wywoływaniem duchów. Jednakże
w ostatniej chwili George Lonegan wy
cofuje się z zamierzonego przedsięwzię
cia, odlatuje do Londynu, dlaczego aku
rat tam? Może z miłości do Dicken
sa? I oto w centrum kultury spotykają się
trzej bohaterowie tego filmu:
Marie promuje swoją książkę o życiu
pozagrobowym, George Lonegan słucha
Dereka Jacobi, czytającego fragment
prozy Dickensa (promuje płytę z własny
mi interpretacjami), Marcus błąka się
po galeriach, a to zajrzy tam, gdzie pro
muje swoją książkę Marie Lelay, a to tam,
gdzie czyta wielki brytyjski aktor, nieza
pomniany Klaudiusz, i oto w Geor
ge’u Loneganie rozpoznaje medium ze
strony internetowej.
Dopiero, gdy spotkają się te trzy ele
menty: Francuzka, Amerykanin i mały
londyńczyk, kiedy się dopasują, kiedy
George Lonegan powie chłopcu, że brat
strącił mu czapkę na schodach w metro,
i żeby go nie szukał, ponieważ jest
w nim i nigdy go nie opuści, kiedy Ma
rie zrozumie, że George jest jednym
z nielicznych, który wierzy, że jej wizja
nie była urojeniem, wtedy świat przesta
nie się chwiać, wrócił do ram, z których
wypadł, i da się w nim żyć.
Clint Eastwood nie inscenizuje kolo
rowych wizji, jego zaświaty są przymglo
ne, sylwetki są ledwie zarysowane; kto
chce niech wierzy, kto nie chce, jego
rzecz. Clint Eastwood skończył osiem
dziesiąt jeden lat. W jego filmach było du
żo śmierci, lecz wygląda na to, że po raz
pierwszy sam pomyślał o umieraniu.
Z odpowiednią dla rzeczy powagą.
FELIKS NETZ

Wielki
eksperyment
górnośląski

jednak stopniowo tracić związek z prze
biegiem granicy i Polska się z niego wy
cofała. Tym bardziej że zaczęto prze
EDWARD
bąkiwać
o konieczności pozostawienia
DŁUGAJCZYK
na terenie plebiscytowym międzynaro
dowego organu kontrolnego o dość sze
rokich kom petencjach, a nawet wojsk
alianckich. Coś z tego stale wracało
w późniejszych rozważaniach i w koń
cu echem odbiło się w konw encji
genewskiej. W skrajnej postaci obarcze
nie gospodarki górnośląskiej reparacja
m i w ojennym i pod nadzorem alianc
kim , z udziałem Polski i Niem iec,
niechybnie zbaczało w kierunku tym 
czaso w eg o u m ięd zy n aro d o w ien ia,
wręcz odgrzewało stale obecne projek
ty tworzenia republiki górnośląskiej.
Kiedy z końcem 1918 roku pojawiły się
pomysły usamodzielnienia państwowe
go G órnego Śląska, sfery rządowe
N iem iec je zwalczały, w miarę jednak
oddalania się nadziei zatrzymania ca
łego G órnego Śląska, dostrzegały
w nich jakąś drogę ratunku. Impulsy za
chęcające szły ze strony brytyjskiej.
W końcow ej fazie III pow stania
przew ażyła koncepcja usunięcia w al
czących stron z obszaru plebiscytowe
go. N im się n a to zdecydow ano,
rozw ażano propozycję skupienia po
w stańców na obrzeżach wschodnich
i Selbstschutzu odpow iednio na krań
cach zachodnich z natychm iastowym
przyznaniem bezspornych terenów
N iem com i Polsce oraz przedłuże
Dopóki Niemcy trzymali się tezy, że skoro uzyskali większość w ple niem okupacji alianckiej w strefie
biscycie, im należy się cały Górny Śląsk, podczas gdy strona polska za po centralnej. Obie walczące strony m ia
stulat rewindykacyjny uznała tzw. linię Korfantego, sięgającą niemal ły się włączyć do rokowań nad tworze
po Opole, mieliśmy do czynienia z populizmem politycznym. Należa nie tego przejściow ego stanu. Polska,
świadoma, że w tej grze jest partnerem
ło się domagać więcej, żeby więcej wytargować, gdy już dojdzie słabszym, zwalczała wszelkie dążenia
do przetargów przy stole negocjacyjnym. Inna rzecz, że głosy w cen do tym czasow ego zaw ieszania sporu
tralnej części obszaru plebiscytowego tak się wymieszały, że trudno by i ograniczania jej przyszłych praw su
ło na ich podstawie wytyczyć jakąś sensowną linię graniczną. Nikomu w erennych na przyznanym terenie.
jeszcze w głowie nie mieściła się ewentualność rozczłonkowania trój
Od 28 lipca 1921 roku w Paryżu ob
kąta przemysłowego między Katowicami, Gliwicami i Tarnowskimi Gó radow ała Kom isja Ekspertów. Okaza
rami. Uchodził za zwarty, niepodzielny organizm gospodarczy. Miał ło się, że rzeczoznawcy, skrępowani in
strukcjam i sw oich rządów, nie byli
przypaść albo Niemcom, albo Polsce.
w stanie w ypracow ać w spólnego sta
nowiska. Poprzestali na przeglądzie do
rzecie powstanie tej alternatywy nie K om isji Rządzącej i Plebiscytowej, tychczasow ych propozycji podziało
przesądziło. Dow iodło jednak de z kosm etycznym i popraw kam i poparł wych. Raport w tej sprawie przedłożyli
terminacji i walki do upadłego. Podre postulaty rew indykacyjne K orfante Radzie Najwyższej, która 8 sierpnia ze
perowało nadwątlony wynikiem plebi go, komisarze brytyjski i włoski chcieli brała się w Paryżu. Prem ierzy Francji
scy tu a rg u m e n t p ro p a g a n d o w y Polsce oddać tylko pow iaty rybnicki, i W ielkiej Brytanii, A ristide Briand
o przewadze ludności polskiej. A tut et pszczyński i skrawki katowickiego. i Lloyd George, jako główni rzeczni
nograficzny, acz nośny propagandowo, W krótce zaroiło się od innych pom y cy przeciwnych stanowisk, nie osiągnę
m usiał zejść na drugi plan, gdy prze słów. Zdając sobie sprawę z nośności li kompromisu. W obliczu pogłębiają
mówiły kryteria gospodarcze. A te, lan argumentu, że Niem cy nie będą w sta cego się im p asu i p e rsp e k ty w y
sowane przez Niem ców, zdaw ały się nie spłacić reparacji (odszkodowań) w o zerw ania rokow ań prem ier włoski za
bardziej trafiać do przekonania budow jennych bez pozostaw ienia im całego proponow ał zasięgnąć opinii Rady Li
niczych powojennego ładu w Europie. G órnego Śląska, polska dyplom acja gi Narodów, co też uczyniono i w ten
Punktem wyjścia sporów o los G ór przez pewien czas dawała do zrozumie sposób w sprawie górnośląskiej nastą
nego Śląska stały się propozycje pople- nia, że rów nież je st gotow a w ziąć pił pew ien przełom.
biscytowe komisarzy alianckich w Opo na siebie część ciężarów z tego tytułu
D la Polski nie była to zachęcająca
lu. Francuski generał H enri Le Rond, w razie przyznania jej okręgu przem y perspektyw a. Oznaczała dalszą zw lo
przew odniczący M iędzysojuszniczej
słowego. Oferta reparacyjna poczęła kę, niepew ność i obawę przed możli-

czyli Konwencja genewska
z 1922 roku
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w ością ustępstw ze strony Francji. swoich przedstawicieli, którzy pod kie
Rada Ligi Narodów, a zwłaszcza jej se runkiem Feliksa C alondera, byłego
kretariat, uchodziły za opanow ane prezydenta K onfederacji Szw ajcar
przez A nglików . Tam p rzek azan ie skiej, zasiedli do stołu obrad. Rokowa
sprawy górnośląskiej w yw arło duże n ia , ro z p o c z ę te 23 listo p a d a , n a
wrażenie, ale też wpędziło w zakłopo p rz e m ia n to c z y ły się w G enew ie
tanie licznych urzędników. Dopiero za i n a G ó rn y m Śląsku. Z ak ończyły
pew nienie Brianda, że R ada N ajw yż się 15 m aja 1922 roku podpisaniem
sza przyjm ie zalecone rozw iązanie, w G enew ie polsko-niem ieckiej kon
spowodowało, że podjęto się zadania, w encji, zwanej konw encją genew ską
trzeba przyznać, z powagą i poczuciem lub górnośląską. B ył to dokum ent
obowiązku. Przełom w dotychczaso obszerny, jed en z najobszerniejszych,
w ym pojm ow aniu spraw y górnoślą jakie znają stosunki międzynarodowe.
skiej polegał na tym się, że opowiedzia W sześciu częściach zaw ierał 606 p a
no się za p o d z ie le n ie m o k rę g u ragrafów oraz 25 paragrafów w pro
przem ysłow ego, w szakże pod warun- tokole końcow ym , razem 631. Tekst
ldem zachow ania ciągłości życia go polski opublikowano (razem z francu
spodarczego i ochrony m niejszości skim ) najpierw w w ydaniu książko
narodowych na podzielonym obszarze. w ym , p o tem w D zienniku U staw .
12 października R ada Ligi Narodów Tekst niem iecki i francuski ukazał się
przekazała sw oje propozycje R adzie p o d firm ą V olksbundu w zb iorze
A m basadorów w ielkich m ocarstw , H andbuch des D eutschtum irt Poktóra 20 października zaakceptow ała Inisch-Oberschlesien również w 1922
je i uczyniła swoją decyzją, w ręczoną roku.
Polsce i N iem com . D ecyzja R ady
Ogarnąć całość w krótkim artykule
A m basadorów zaw ierała przybliżony nie sposób. Stąd konieczność pew ne
opis przebiegu granicy, który w ym a go uproszczenia i egzemplifikacja nie
gał delim itacji w terenie, oraz zobo których zagadnień. Pew ne tylko w y
w iązania Polski i N iem iec do uściśle obrażenie o zawartości daje spis treści:
nia drogą d w u stro n n y ch ro k o w ań
C zęść I „Postanow ienia ogólne”
Część II „O byw atelstw o i zam iesz
przepisów o ustroju przejściow ym
na obszarze plebiscytow ym . Ustrój kanie”
Część III „O chrona m niejszości”
ten został zaplanow any na 15 lat,
Część IV „Spraw y socjalne”
przy czym niektóre przepisy miały w y
Część V „Spraw y gospodarcze”
gasnąć o w iele w cześniej, najkrótsze
ju ż po sześciu m iesiącach. O kres
Część V I „G órnośląska K om isja
przejściow y m iał nie tylko zapobiec M ieszana i Górnośląski Trybunał Roz
w strząsom podziałow ym , ale i za jem czy”
„Protokół końcow y”
pew nić ciągłość życia społeczno-go
spodarczego. Polska i N iem cy zosta
N a straży wykonania, przestrzegania
ły zo b o w ią z a n e do w y z n a c z e n ia i do pew nego stopnia interpretow ania

norm praw nych konw encji genew 
skiej postaw iono Kom isję M ieszaną
i Trybunał Rozjemczy. Wyłoniły się też
inne organy do rozstrzygania sporów:
Komisja Polubowna do spraw Obywa
telstwa, Kom isja Rozjemcza do spraw
Kart Cyrkulacyjnych, Komitet Opinio
daw czy Pracy, instytucje kom isarzy
pracy po obu częściach granicy wraz
instancjam i odw oław czym i - Radą
Ligi N arodów i Stałym Trybunałem
Spraw iedliw ości M iędzynarodow ej
w Hadze.
Trybunał R ozjem czy m iał sw oją
siedzibę w Bytomiu. Rozpatrując skar
gi o naruszenie praw nabytych, orze
kał w składzie: sędzia polski i niemiec
ki pod przew odnictw em prezydenta,
praw nika belgijskiego prof. Georgesa
van Kaeckenbeecka. Drukowane orze
czenia Trybunału Rozjemczego miały
m oc obow iązującą dla sądów p o 
w szechnych i adm inistracji krajowej.
Komisji Mieszanej wyznaczono sie
dzibę w K atow icach. Składała się
z dw óch członków polskich i nie
mieckich, rodowitych Górnoślązaków,
oraz prezydenta innego obywatelstwa,
wyznaczonego przez Radę Ligi Naro
dów. Obowiązki prezydenta przez ca
ły czas pełnił wymieniony już Felix Calonder. Członków m ianow ały rządy
obu krajów. D la K om isji M ieszanej,
a także dla Trybunału Rozjemczego
przewidziano stanowisko dwóch przed
stawicieli państw. Przedstawiciel pań- ___.
stwa był oficjalnym reprezentantem
państwa z prawem występowania w jego imieniu. Członkam i ze strony pol
skiej jako pierw si zostali K onstanty
Wolny, jednocześnie pełniący obo-

w iązki m arszałka Sejm u Śląskiego,
i przemysłowiec inź. Stanisław Grabianowski.
ie rw sz ą in s ta n c ją w o c h ro n ie
m n ie jsz o śc i b y ły d w a u rz ę d y
do spraw m niejszości (polski i n ie 
m iecki). Do nich m niejszości k iero 
w ały sw oje petycje i dopiero w razie
otrzym ania niesatysfakcjonującej od
pow iedzi petycja m ogła trafić do K o
m isji M ieszanej. N adrzędna w tym
gronie rola prezydenta w yrażała się
w tym , że to on sw oim nazw iskiem
firm ow ał „poglądy” w spraw ach ob
ję ty c h p e ty c ja m i i p o d n o sz o n y c h
z w łasnej inicjatyw y.
Część ogólna konwencji traktowała
0 ustawodawstwie na terenie obszaru
plebiscytowego, ochronie praw naby
tych i wywłaszczeniu w łasności nie
mieckiej, choć ani ówczesna doktry
na międzynarodowa, ani praktyka nie
ustaliły jednoznacznie, co należy rozu
mieć przez pojęcie praw nabytych.
W każdym razie intencją konwencji by
ło pozostawienie na obszarze plebiscy
towym ustawodawstwa niemieckiego,
zwłaszcza odnoszącego się do górnic
twa, wielkiego przem ysłu i stosunków
pracy oraz norm prawnych wprowadzo
nych w latach 1920-1922 za zgodą
Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej
1Plebiscytowej. Traktat wersalski przy
znał też Polsce prawo w ywłaszczenia
własności prywatnej. W odniesieniu
do Górnego Śląska prawo wywłaszcze
nia prywatnej własności przem ysło
wej zostało zawieszone na 15 lat. M i
mo to Polska nie ustawała w staraniach
mających na celu zachęcenie obcych ka
pitałów do udziału w przemyśle górno
śląskim. Brytyjczycy i W łosi odmówi
li, ofertą ułatwień i przywilejów skusili
się jedynie Francuzi. Pertraktacje i usta
lenia z tym związane znane są w histo
riografii pod mianem misji prof. A rtu
ra Benisa.

Zm iana państwowości, mimo zabez ców i półfabrykatów wewnątrz obsza
pieczeń przed wywłaszczeniem ze stro ru plebiscytow ego. Praktyka dnia co
ny państw a polskiego, spowodowała dziennego nastręczała jednak wiele
jednak pewne przetasowania kapitało kłopotów. Wystawianie świadectw po
we i własnościowe. Znaczniejsze wpły chodzenia tow arów nie zapobiegało
w y w przemyśle górnośląskim uzyskał nadużyciom.
kapitał angielski. Świadczy o tym cho
Wymianę handlową polsko-niemiecciażby sprzedaż Anglikom akcji Zjed ką regulowały zapisy traktatu wersal
noczonych Hut Królewskiej i Lamy oraz skiego i konwencji genewskiej. Traktat
przekształcenie m ajątków D onner- w ersalski w ym usił przyznanie pań
sm arcków w spółkę zarejestrow aną stwom ententy i now ym państwom
w Londynie. Wywłaszczenie, oczywi w Europie środkowej klauzuli najwięk
ście za odszkodowaniem, odnosiły się szego uprzyw ilejow ania. N atom iast
również do wielkiej własności ziem  konwencja genewska ustaliła, że Niem
skiej. W sumie jednak w odniesieniu cy dopuszczą na swój rynek pewne ilo
do właścicieli niemieckich nie przybra ści w ęgla wydobywanego w polskiej
ły szerszych rozmiarów. N a przeszko części. O bie te regulacje w ygasły
dzie stanęła procedura łatwego nabywa w 1925 roku. O d stycznia tego roku
nia obywatelstwa polskiego.
Niemcy, chroniąc swój rynek, podnio
Polska stała się autom atycznie w ła sły cła na importowany węgiel i inne
ścicielką m ajątku państwowego, czyli wyroby. Niektóre towary obłożyły em
tzw. skarbowego Rzeszy Niemieckiej bargiem. Strona polska także podniosła
i Prus. Dochodami z eksploatacji kopalń cła na wyroby niemieckie, co przerodzi
państw ow ych, w zam ian za poparcie ło się w kilkuletnią wojnę gospodarczą.
Zakładano, że przez 15 lat marka nie
dyplom atyczne, podzieliła się z Fran
cuzami. W spółpraca polsko-francuska m iecka pozostanie jedynym środkiem
w tej dziedzinie znalazła wyraz w za p łatn iczy m , choć nie w y kluczano
łożonej w 1922 roku spółce Polskie Ko w cześniejszej zm iany. Po podziale
palnie Skarbowe na G órnym Śląsku, Górnego Śląska inflacja marki niemiec
zwanej w skrócie Skarbofermem.
kiej postępow ała w stopniu o wiele
Do spektakularnego sporu z N iem  szybszym , niż m arki polskiej. W tym
cami doszło, gdy Polska z powołaniem sta n ie rz ą d p o lsk i w p ro w ad ził
się na art. 256 traktatu wersalskiego z dniem 1 listopada 1923 roku m arkę
w 1922 roku zajęła fabrykę związków polską. Proces przejścia z niem ieckie
azotowych w Chorzowie w domniema go system u w alutow ego na polski od
niu, że je st w łasnością państw ow ą był się bez w strząsów i sporów, choć
i u zasad n iając, że rząd niem iecki dopiero reform a m inistra G rabskiego
w obaw ie przed likwidacją, oddał ją ustanawiająca złotego uw olniła polską
w ręce pryw atne. Spór przetoczył się gospodarkę od zm ory hiperinflacji.
Obyw atel niem iecki, który w chwili
przez w szystkie m ożliw e instancje
m ię d z y n a ro d o w e i z a k o ń c z y ł się zm iany suw erenności m ieszkał na te
w 1928 roku ugodą z pryw atnym i renie przyznanym Polsce, z m ocy sa
m ego praw a nabyw ał obywatelstwo
właścicielam i.
Przesunięcie granicy celnej na nową polskie, tracąc niem ieckie. M ógł je d 
granicę polityczną nie w ykluczyło nak w ciągu dwóch lat zrzec się oby
bezcłow ego obrotu tzw. uszlachetnia w atelstw a polskiego, składając dekla
jącego „płodów naturalnych”, suro w- rację opcji na rzecz obyw atelstw a
niemieckiego. Podobne prawo przysłu
giwało mieszkańcowi Śląska niem iec
kiego, który chciał zostać obywatelem
polskim. M ógł się w ciągu roku, zabie
rając ze sobą m ienie ruchom e, prze
nieść na drugą stronę, lub zachować
na 15 lat swoje dotychczasow e m iej
sce zamieszkania. Termin składania de
klaracji opcyjnej upłynął 15 lipca 1924
roku. Spory w ynikłe na tym tle, a na
rastało ich zadziwiająco dużo, rozstrzy
gał Trybunał Rozjemczy.
Każdy mieszkaniec lub posiadający
stałe zatrudnienie na obszarze plebiscy
tow ym m ógł bezpłatnie otrzymać tzw.
k artę cy rk u lac y jn ą, u p raw n iają cą
do swobodnego poruszania się po ca
łym obszarze plebiscytowym. Karta
upow ażniała do w ykonyw ania pracy
po drugiej stronie granicy. Przywilej
miał charakter masowy. W samym tyłW latach kryzysu na Śląsku masowo pojawiały się biedaszyby. Na zdjęciu biedaszyb w lasach dębieńskich.

P

ko 1929 roku w obiegu znajdowało się
przeszło 400 tys. kart cyrkulacyjnych.
K onw encja w prow adziła pojęcie
„specjalnego p asa p o g ran iczn eg o ”
0 charakterze gospodarczym. Pas ten,
głębokości 5 kilometrów, pozwalał za
m ieszkałym tam właścicielom gospo
darstw na przekraczanie granicy w do
wolnym miejscu do uprawy pól, wypasu
bydła lub w ykonyw ania prac leśnych,
uprawiania rzemiosła, wykonywania
praktyki lekarskiej, akuszerskiej.
Sfera ochrony pracy i ubezpieczeń
społecznych, szeroko uw zględniona
w konw encji genewskiej, znalazła się
w gestii Sejm u Śląskiego, który decy
dował o w yborze najkorzystniejszych
rozwiązań. Rozwój ustaw odaw stw a
w zakresie ochrony pracy i ubezpieczeń
sprawił, że jeg o poziom na polskim
Śląsku był w yższy niż w N iem czech
1 w reszcie Polski.
Normy ustawowe dotyczące mniejszo
ści narodowych w konwencji bazowa
ły na tzw. małym traktacie wersalskim,
narzuconym Polsce i innym nowym pań
stwom w Europie środkowej przez kon
ferencję pokojową. Polska została zmu
szona do przyjęcia postanowień, które
wielkie mocarstwa uznały za koniecz
ne „dla ochrony w Polsce interesów
mieszkańców, różniących się od więk
szości ludności rasą, językiem lub religią”. Teraz przepisy te na mocy konwen
cji genew skiej m usiało też przyjąć
państw o niem ieckie w odniesieniu
do obszaru plebiscytowego.
Konwencja wyszła z subiektywnego
kryterium rozum ienia narodow ości.
Art. 74 ustalił, że: „Władze nie będą ba
dały, czy ktoś należy lub nie należy
do m niejszości narodowej, językow ej
lub religijnej, ani też nie będą tej
przynależności odmawiały”. Tej kardy
nalnej zasady nie udało się realizować
zw łaszcza w dziedzinie szkolnictwa.
W ogóle szkolnictw o stało się polem
najostrzejszych sporów i nieporozu
mień. W iększość skarg do instancji
m iędzynarodow ych dotyczyła szkół.
M niejszości otrzym ały praw o tw o
rzenia bez większych ograniczeń swo
ich szkół prywatnych. Natomiast na pi
sem ny w n io se k o b y w a te la , je ś li
obejm ow ał co najm niej 40 uczniów,
państwo zostało zobowiązane do utwo
rzenia i utrzymywania publicznej szko
ły dla m niejszości z obcym językiem
wykładow ym . N a w niosek poparty
przez 300 rodziców państw o tw orzy
ło państw ow e gimnazja. Zasady su
biektyw nego przynależenia do m niej
szo ści b ro n iła stro n a n ie m ie c k a .
Okazało się jednak, że z woli rodziców
lub praw nych opiekunów do szkół
niem ieckich szło coraz więcej dzieci
nie znających w dostatecznym stopniu
języka niemieckiego. Wówczas władze

województwa śląskiego zażądały prze
prow adzenia egzam inów ze znajom o
ści języka niemieckiego. Uzasadniały,
że nie w olno lekcew ażyć języka m a
cierzystego ucznia jako najważniejsze
go dla rozw oju jego osobowości.
strony polskiej konwencja ge
newska w okresie jej obowiązy
w ania była oceniana negatywne: ogra
n ic z y ła p ra w a su w erenne P o lski
na przyznanym jej terenie Górnego
Śląska, umożliwiała urzędowym czyn
nikom niem ieckim ingerowanie w w e
w nętrzne sprawy państwa polskiego,
w zakresie ochrony m niejszości naro
dow ych wskazywano na dysproporcje
między siłą ekonomiczną i polityczną
ludności niemieckiej w Polsce i słabo
ścią p o lsk ieg o ru chu n arodow ego
na Opolszczyźnie, wypływającego z je 
go struktury chłopsko-robotniczej, po
zb aw io n eg o rodzim ej inteligencji.
W reszcie w globalnej polityce nie
mieckiej podtrzymywanie mitu „krwa
w iącej g ra n icy ” i d alek o siężn y m i
planam i jej rewizji. Utyskiw ano na
przew agę czynnika subiektyw nego
i wręcz uprzywilejowania mniejszości
narodowych i wszystkich innych. Skar
gi m iały p o w odow ać „zab u rzen ia
w normalnym biegu funkcjonowania adm in istra c ji” , a staw iając pań stw o
pod pręgierzem krytyki, osłabiać jego
powagę. Uważano, że zamiast pomóc,
k o n w en cja sk o m plikow ała system
prawny Śląska. Widziano w niej akt jed
nostronny, skierowany przeciwko pań
stw u polskiem u, w yraz obaw, czy
poradzi sobie z przyznanym mu skom
plikowanym organizmem społeczno-go
spodarczym. Podkreślano, że Polska sta
nęła na wysokości zadania i wbrew
czarnowidztwu i nieustającej destruk
cyjnej propagandzie ze strony niemiec
kiej gospodarka polskiej części Górne
go Ś lą sk a c z y n iła stałe postępy,
zintegrowała się z resztą kraju, podczas
gdy Śląsk niemiecki do wybuchu w oj
ny nie przezwyciężył trudności w yni
kających z peryferyjnego położenia
w państwie niemieckim.
D la osób m niej zo rientow anych
w spraw ach górnośląskich konwencja
genew ska zawsze m yliła się z autono
mią. Prostował te nieporozumienia już
przed w ojną znany praw nik Jan M ild
ner: „Łączenie sprawy autonomii ślą
skiej z konwencją genewską i nawoły
w anie w zw iązku z w ygaśnięciem
konwencji genewskiej do ściślejszego
zespolenia Śląska z Polską jest bezpod
stawne, dowolne i wprost niezrozumia
łe” . Dzisiaj, gdy konwencja genewska
poszła w zapomnienie, to mieszanie jej
z ustawą Sejmu Ustawodawczego z 15
lipca 1920 roku, zawierającą statut or
ganiczny województwa śląskiego jesz
cze bardziej się pogłębiło. A utonom ia

obejmowała całe województwo śląskie,
czyli także jego część cieszyńską. N a
tomiast konwencja genewska obowią
zywała na byłym obszarze plebiscyto
w ym G ó rn eg o Śląska. P rzep isy
konwencji genewskiej miały pierwszeń
stwo nad ustawodawstwem lo-ajowym.
Z tego pow odu konwencja genewska
ujemnie wpływała na autonomię śląską,
krępując działalność ustaw odaw czą
Sejmu Śląskiego, który musiał się liczyć
z jej ustaleniami.
Z dniem 15 lipca 1937 roku konwen
cja genew ska ostatecznie w ygasła.
Wychodząc z jej przesłanek, podbudo
w anych norm alizacją stosunków m ię
dzy obu państw am i, w dniu 5 listopa
da 1937 ro k u p re z y d e n t Ig n acy
M ościcki w Wiśle i kanclerz A dolf H i
tler w Berlinie podpisali jednobrz
m iąc ą d e k la ra c ję, k tó ra o k re śliła
podstawowe prawa i obowiązld mniej
szości polskiej i niemieckiej, już nie tyl
ko na Górnym Śląsku, ale na całym ob
sza rze ob u państw . W d ek la rac ji
m ówiło się o wzajem nym rów norzęd
nym traktowaniu, zaniechaniu działań
dyskryminacyjnych i asymilacyjnych,
sw obodzie używ ania jęz y k a także
w życiu publicznym , w urzędach,
na zebraniach, w szkole i kościele. Za
pew niała w olność zrzeszania się, jed 
nocześnie zobow iązując m niejszość
do poszanow ania państwa, w którym
zamieszkiwała. Te na wskroś nowocze
sne, także w dzisiejszym rozumieniu,
spojrzenie na obcoplemieńców okaza
ły się dla Hitlera manew rem politycz
nym, zasłoną dymną w przygotowywa
ny c h ju ż p la n a c h anelcsji A u strii
i u n ic e stw ie n ia C zech o sło w a cji.
Po dwóch latach przyszła kolej na Pol
skę. Tu trzeba tylko dorzucić, że w o
jew oda Grażyński i jego otoczenie,
w obliczu w ygaśnięcia konw encji ge
newskiej, opowiedziało się za utrzyma
niem stanu beztraktatowego w kontak
ta c h b ila te ra ln y c h z N iem cam i.
U w ażało, że na jakiejkolw iek nowej
um ow ie skorzystają tylko N iem cy
w w ojew ództw ie śląskim, podczas,
gdy Polacy na Opolszczyźnie, jak do
tychczas, nadal pozostaną bez opieki.
Abstrahując od ówczesnych uw a
runkowań politycznych, nieco inaczej
prezentuje się konwencja genewska
i ustrój konwencyjny przez nią w yge
nerowany z perspektywy doświadczeń
dzisiejszej U nii Europejskiej. N a pew 
no przyjdzie konwencję górnośląską
z 1922 roku zaliczyć do prekursorek,
które w ytyczyły kierunki m yślenia
wspólnotowego. Dotyczy to chociażby __.
zawartych w niej przesłanek regionalizacji i przewartościowania w pojmowaniu praw suwerennych państwa i praw
podmiotowych jednostki.
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T ekst i zdjęcia:

GRZEGORZ
SZTOLER

Granica jaką wytyczono po „śląskiej wojnie domowej”, po powsta
niach, podzieliła ludzi i region. Boleśnie. Nawet po latach są tego ślady.

„Plan granicy państwowej
między Rzeszą Niemiecką i Rzeczpospo
litą Polską Górny Śląsk” liczy 61 kart.
Górnośląski odcinek kończy się [choć dla
mnie raczej zaczyna] od miejscowości Ol
za, i niedalekiej granicy z Czecho-Słowacją. Wytyczona przez aliantów granica bie
gnie Odrą, i dopiero w Raciborzu [omijając
to miasto, pozostawiając po niemieckiej
stronie] odbija w kierunku Rybnika. I da
lej, w kierunku przemysłowego serca re
gionu, dzieląc Górny Śląsk na polski
i niemiecki [o jej przebiegu pisze w tym
nr „Śląska” dr Piotr Greiner, dyrektor Ar
chiwum Państwowego w Katowicach].
Wybieram kartę 59, ze znanymi mi
okolicami Raciborza: Nieboczowy, Ligo
ta Tworkowska, dziś przeznaczonymi
pod zbiornik retencyjny. Przedwojen
na granica podzieliła ten rejon Raciborszczyzny dokładnie wzdłuż rzeki Odry.
Po jednej stronie - Ligota Tworkowska, ob
szar dworski, zabudowania, pola, lasy na
leżące do powiatu rybnickiego. Kawałek
dalej rozciągają się już Nieboczowy.
Po przeciwnej stronie rzeki, niemieckie na
zwy: Tworkau, Kreis Ratibor, Bezirk,
Guts, Gemeindebezirk Benkowitz. Ka
mienie graniczne zaznaczone są po obu
stronach rzeki. Numery 216,215, 214,212,
211,210, 209 widać na przekazanym mi
planie. Czy pod Raciborzem są jeszcze śla
dy tej granicy?

Świadkowie granicy
Kamienie w „nadmiernej ilości” napo
tkałem w przykaplicznym parku w Ligo
cie Tworkowskiej, niewielkiej podraciborskiej osadzie, dokładnie pięć lat temu.
Pamiętam, że związaną z nimi „granicz
ną” historią uraczył mnie kowal Henryk

Kurzydem, najstarszy mieszkaniec Ligo
ty. - Powinny być chyba zabytkami - za
stanawiał się nawet.

W 1921 roku
to tu, na tej Odrze, zrobieli granica,
Tworków przyłączyli do Niymiec, a nos,
Ligota Tworkowsko, przyłączyli do Pol
ski. Tak było. Są tu te kamiynie - z jed
nej strony pisze na nich ,,D” [jak Deutschland, Niemcy], to je wybite na tym
kamieniu, z drugi „P” jakPolen, Polska,
niy? One, te kamiynie, były na tej grani
cy sadzone.
A pote teraźniyjszej wojnie, te kamiy
nie były wykopane. Wojsko je wykopa
ło. A łod nos pochodził taki pułkownik,
wojskowy, ale łon już umar. Tu się wychowoł, w tej wiosce, poszeł do nimieckigo wojska, bo go zabrali, iś musioł. Był
cztery lata starszy łode mie. Dostol sie
do niewole, do Rusyje, tam robili ta pol
sko armia i łon sie zgłosił jako Polak,
i przyszeł porucznikiem. I potem szeł aż
na Berlin. Mioł takie zdolności, łon szkół
ni mioł żodnych, a zaszeł wysoko, łostoł
pułkownikiem...
Łon to tu z tym wojskiym wykopowoł.
Bo łonymu należało łod Gliwic aż do Cha
łupek, całe to pogranicze.
W tym momencie chcę zrobić zdjęcie
granicznym kamieniom. - Potem, po
tem - słyszę zniecierpliwiony głos pa
na Henryka, który chce mi koniecznie
przekazać całość opowieści. - Łon niby
je w ykopoł z tym w ojskiem - sły
szę. - I łoni ich tu dali - kowalska ręka
zakreśla półkole. - Naskłodali na tako hołda. Tu, czyli w parku, skwerze przy ka
plicy, przy głównej drodze na Nieboczo
wy.
- Zostawili to. My to wziyni, tu trocha
posadzili, tu trocha posadzili... To je ni
by tako pamiontka... nikt o tym nie

w iy... Co chwila przyjyżdżajom do mie
roztomaici ludzie, bo im żodyn nie umiy
wytłumaczyć, czamu te kamiynie som
akurat tu, w tym parku przy naszej kapli
cy, i co łone rychtyk oznaczajom? - snu
je swą opowieść pan Henryk.

Kamienie niezgody
- Łone były wzdłuż tej Odry tu sadzo
ne - mówi o granicznych kamieniach
tworkowski kowal. - Bo tyn brzeg był pol
ski, a tamtyn nimiecki. I tu był przewóz..
Ta łódka, co tam stoi [wskazuje], tu sie
chodziło, przez Odra się przejyżdżało,
na tej łódce... My chodzili tam do pocią
gu. Bo zaroz za lasem, na drugim brzegu,
som tory kolejowe. Pociąg jeździ. Wtedy
było to za granicom. I przewóz był przez
granicę.
Ligota, jej społeczność zw iąza
na z Tworkowem, znalazła się po polskiej
stronie. Granica zmieniła przynależność
parafialną tej osady. - Pote nas, w 1921
roku - kontynuje pan Henryk [również
„graniczny”, 1921, rocznik], - W Buko
wie nie było kościoła, w Nieboczowach
nie było kościoła, więc przyłączyli nas
do parafie Lubomia. No, kaś my musieli
do tego kościoła chodzić... No to my bez
pole chodzili, był taki chodnik... abo dro
gam i.. . przez Nieboczowy abo tam kole
tych stawów... zależy od pogody, jako by
ła. Tam się i do komunii, i do ślubu szło...
Bo to tu był majątek [i tu wymienia, ku
mojemu zaskoczeniu, ten prosty, śląski ko
wal nazwisko niemieckiego grafa], tyn ma
jątek należał do Tworkowa, tam był tyn
właściciel [rzeczywiście tak jest na przy
granicznej mapie]. Ci hrabiowie mieli ta
kie „vony” przed nazwiskem... Bez to
jeszcze przed powstaniym, tu był tyn
prom, przewóz taki... Łoni [dworscy]
przewozili wozy z tego pola, to musieli ja
koś te plony pozbierać, tego łonego,
i przewiyź... Bez piyrszo wojna tyn prze
wóz też był, a za starej Polski, no to tu by
ła Polska, tam Niymce, ale tyn graf
z Tworkowa mioł taki zezwolyni, niy, że
łon mog stych połów to brać, a do Polski
sprzedować. Taki handel mioł, niby tego...
A co ludzie, co tu pracowali, łon ich też
broł tam do roboty, oni mieli takie kenkar
ty, przepustki... Jak zaś tu nie było robo
ty na polach, to ci ludzie mieli zajynci tam
w majątku w Tworkowie. Po wojnie ci
właściciele wyemigrowali do Niymiec,
i tam może ostały szczątki tego hrabiyrstwa.

Stodoły
koło Rybnika należały po powstaniach
do Niemiec. Granica biegła między nimi,
a polskimi Chwałęcicami [trudno ją ziden
tyfikować na granicznej mapie, polne
drogi wzdłuż których biegła, są „nieczy
telne” w terenie]. Dziś zachowały się tyl
ko budynki strażnicze po niemieckiej
stronie. W jednym z nich jest przychodnia.

Zachowany niemiecki dom celny w Bytomiu Łagiewnikach. Teraz są tu mieszkania.

W drugim, prawdopodobnie mieszkaniu
celników, znajduje się m. in. likwidowa
na biblioteka. Niedaleko biegła stara dro
ga, którą widać na mapach, i wzdłuż któ
rej wytyczono granicę. Dziś nie zostało
po niej w zasadzie śladu, bo pochłonęły ją
wody zbiornika rybnickiego. Dlatego te
raz jeden z budynków służby granicznej
znalazł się przy... ośrodku żeglarskim.
Drugi położony jest nieco dalej, przy cen
trum Stodół. Jest własnością miasta, miesz
ka tu kilka rodzin. - Ale wszystko jest już
przemieszane, Stodolnianie wżenili się
do innych rybnickich miejscowości, podob
nie i tu, poprzychodzili nowi - tłumaczą
mi znajomi z Rybnika, jeszcze ze studiów.
Kiedy pytam, czy zachowały się jakieś
słupy graniczne, słyszę że nic o tym nie
wiadomo. Być może są w lasach, być
może spoczywają na dnie zbiornika [te
„graniczne budynki, to się rychtyk cudem
uchowały”, słyszę, „tych po polskiej stro
nie już nie ma”]. Nikt ich chyba nie szu
kał. Chętni szukają raczej informacji
związanych z kilkoma incydentami gra
nicznymi. Wiadomo, była granica, były
i prowokacje. Przez jeden z nich, właśnie
tu w Stodołach, wojna nie wybuchła
o mało co tydzień wcześniej. Była jesz
cze i tragedia rozstrzeliwanych przez so
wieckie wojska tutejszych, których uzna
wali za Niemców.

W przewodniku
turystycznym znajduję informację, że
granica biegła w Stodołach, natomiast
żadnej trasy turystycznej wzdłuż dawnej

granicy nie ma. A przecież takie miejsca
mogłyby się stać świetnym obszarem po
znawania historii, która najczęściej dzie
liła, a nie łączyła łudzi. Obiekty służby
granicznej przecież się zachowały. Mo
że znajdą się i kamienie graniczne. Kie
dy pytam o to w Muzeum Rybnickim, dr
Dawid Keller, najlepiej zorientowany
w temacie, odpowiada krótko: - Nie.
Miejsca te nie są w żaden sposób upamięt
nione.
W Rybniku jednak mają rozeznanie, bo
słyszę historię o telewizjach rosyjskiej
i niemieckiej, które realizowały tu progra
my o wojennych incydentach, czy też pro
wokacjach. Okazuje się, że nawet co
do przeznaczenia budynków granicz
nych w Stodołach istnieją wątpliwości
[„weryfikacja na miejscu, pozwoliła ra
czej na zadanie pytań niż udzielenie od
powiedzi”, słyszę]. Dr Keller prezentuje
mi kilka wycinków prasowych, mapy
z przebiegiem granicy, i zwraca uwagę
na przebieg granicy w rejonie stacji
w Suminie: - Dziś, po elektryfikacji, jest
to w zasadzie niewidoczne, ale przysta
nek Górki Śląskie posiadał w okresie mię
dzywojennym możliwość zmiany kierun
ku jazdy pociągów.
Dyrektor rybnickiej placówki Muzeal
nej, dr Bogdan Kloch dodaje: - Co jakiś
czas media interesują się Stodołami,
choć samymi obiektami granicznymi ra
czej nie, bardziej interesuje ich tylko pro
blem prowokacji w 1939 r. Granica
i przejście to jakby mało istotny ele
ment. W Muzeum, na organizowanych tu
lekcjach historii regionu, czy przybywa
jącym do nas wycieczkom staramy się
mówić o tym miejscu, o skomplikowa

nych losach mieszkańców i to nie tylko
w 1939 roku, ale również o dramatycz
nym wejściu Armii Czerwonej.
Żeby jeszcze bardziej zamącić historię,
dowiaduję się, że część Stodół, konkret
nie przysiółek Pniowiec znalazł się po pol
skiej stronie granicy. A więc nawet i tu
granica podzieliła jedną społeczność.
Ale kto to wszystko spamięta, za lat po
wiedzmy dziesięć, dwadzieścia...
- Cóż cały ten pas pograniczny powoli
niknie a to wielka szkoda - wzdycha dr
Kloch.

Tam gdzie woda szła granica
Część granicznych kamieni znalazła się
pod wodą, pod Morzem Rybnickim, jak
nazywa się zalew przy rybnickiej elek
trowni. Ten gigant zmienił zupełnie oko
licę, wiejską, cichą, spokojną, w przemy
słową. Teraz nad dawną granicą pływają
żaglówki. I nawet ludzie mylą fakty.
Koło jednego z budynków celnych, tuż
przy wystawionym na sprzedaż ośrodku
żeglarskim, jeden z amatorów tego spor
tu przekonuje mnie, że budynek ten
stał... po polskiej stronie, co znacząco mi
ja się z prawdą.
Kilka kilometrów dalej, już w centrum
Stodół, pan Staszek Nykiel, z obładowa
nym rowerem, upewnia mnie, że nie
tkwię w błędzie. On sam mieszka we ^
w spom nianym w cześniej budynku
po niemieckiej służbie celnej. Teraz
w potężnej, nieomal kamienicy, miesz
czą się mieszkania i biblioteka. Będzie
likwidowana, słyszę. Jest harcówka.

Była szkoła. Mogłoby być przedszkole.
Przecież budynek jest duży. I zadbany,
bo przyjeżdżają z Niemiec, i go kamerują, zdarza się ... I pytany o pozostało
ści „niemieckie”, pan Staszek wskazu
je mi trzecie w kolejności od frontu
drzwi. Na nich są niemieckie [!] napisy,
o wrzucaniu listów i gazet do skrzynki
[BRIEFE U. ZEITUNGEN], i grzecz
nym pukaniu. W ędruję dalej, pytam
o granicę. - Może do babci, łona dużo
wie? - zastanawia się facet w ogród
ku. -P odejdzie pan do zielonego płotu,
o tam prosto - dopowiada jego żo
na. I trafiam na panią Zofię Brudek, któ
ra pomimo swych 82. wiosen zaskaku
je mnie pamięcią i wigorem. Siadamy
na ławeczce, obok pobielonego domu, to
w arzyszy nam kot. Z am ieniam się
w słuch.
Pani Zofia: - Tu były Niymce, a gra
nica była tam, kaj ośrodek zdrowia, ko
le zalywu. Tam był Zollamt, niemiecki
zoil [potwierdza to moje informacje]. Był,
bo to co ostało, to nie wszytko. Przy nie
mu [na dole, kole tego] był budynek, bliżyj drogi, z czomym orłem i wielkom
swastykom, i to Rusy zapoliły, zgorało.
Wyburzyli go pote, i zrobili wjazd i ośro
dek sportów wodnych. A tyn drugi budy
nek, tu w Stodołach kole krzyża, to je sta
ry zoil, tu ino m ieszkały celniki
niemieckie z rodzinami. Przecież, musi
pan wiedzieć, łoni pilnowali tej granice
na trzy zm iany... ludzi do tego była ku
pa... nie było tek leko, a ta granica sie do
syć ciongła.
W yście m ieli do gran icy kosek,
blisko, zauważam. - Ja, prowda - sły
szę - tu konsek, a tu tyż kosek. I pani Zo
fia pokazuje mi ręką, że granica szła tuż
za ich gospodarstwem. Moja mama,
opowiada, jak chciała iś do krewnych,

Klimków w Zwonowicach, miała zezwolyni ze zdjyńcim. Dostała pieczątka,
m ogła przejś. Przyszłą nazot, drugi
sztympel. Tak na odwiedziny puszczali.
Pamiyntom, że nawet z polski strony je 
chali na kołach do Rud, do pałacu,
na wycieczka. Ale ubodzy tota niy mie
li kół...
Okazuje się, po dłuższej rozmowie, że
i po polskiej stronie zostało coś z poste
runku celnego:
- Jak pan jedzie od nos do Chwałęcic,
po lewej stronę, tam som one, co te tuje
prowadzona [ogrodnictwo], to tam jest
jeszcze kosek tego celnikowego domu zo
stawiony. Tam je teraz dom postawiony,
na tej działce Bochynkowej, jego córka
to wybudowała, i kawałek tego celniko
wego domu łostawiła. Tam sie odprawia
ło po polski stronie.
Bo jak chcieli my iś do Chwałęcic,
na polsko strona, bo my ta mieli pole [te
raz ta wszystko zalote, woda wszystko
zniszczyła], to my szli - za przepustką. To
my szli bez granica kupić, za marka sie
w Polsce dużo kupiło kiedyś, niy...
U nos było drogo... To moja mama za
wsze przez ta rzyka przekraczała tam,
a na drugi stronie polskie dzieci pasły kro
wy, i pytała się „widzisz kaj tam celnika”,
niy, nima, odpowiadały. No to szła...
do Chwałęcic, do rzeźnika, nazywoł sie
Piecha, teraz tam fryzjer jest, to nakupiła tam m iynsa, szpyrki, w szystkie
go. I przyniosła do dom.
Dużo ludzi przechodziło przez ta gra
nica, po cichu... W Polsce było tanio.
Za marka się piyrwej dużo kupiło... Świ
nie też chodzili na torg kupić na lew o...
Bez te pola ta przenosili... Jaa, jaa był
tyn przem yt... Mama godała, że zaś
w Polsce nie było pomarańczów, magi,
to zaś nosili stąd tam. Nosili to przez te
pola między Chwałęcicami a Stodołami,
kaj była granica, a teraz je wielko woda.
Tam była mało rzyczka, niom szła ta gra
nica.

A dolf, robota i w ojna
- Moji ojcowie godali, jo tego nie pa
miyntom, bo żech trzydziesty rocznik, że
było w Niymcach bardzo wielkie bezro
bocie. I dopiero jak Hitler przyszeł
na rząd, była robota. On wszystkim doł
robota. Bo ci co byli bezrobotni to musieli
krzypopy kopać, czyścić, i w ogóle, kaj
było ino jako robota. Musieli iś do łasa,
czy tam flance sadzić, czy tam drogi czy
ścić, krzypopy...
Mój tata umrzył, było mu 81, a moja
mama 78. My mieli krowa, stodoła...
Sam, jak pan to widzi, to pole aż do dro
gi, tego było hektar. Ino tam już tego żoden nie łore, bo jo już je staro... A moje
dzieci nie chcom robić... Miyszkom tu
od urodzynio... Mój ślubny przyszeł
z Pichowic...
Tu w ogóle nie było ruchu przez ta gra
nica...
Jak jo jeszcze chodziłach ostatni rok
do szkoły, to Hitler mioł napaś na Pol
sko. Tu w Stodołach uczył nos taki sta
ry, niemiecki rechtor. We wsi nie było
jeszcze światła, to dopiero po wojnie
nom założyli, ale w szkole było sam ra
dio, i taki akumulator. I to radio grało.
A tyn rechtor go słuchoł, i te wszystkie
wiadomości wiedzioł. I pedzioł nom
tak: „jutro, drogie dzieci, nie przydziecie do szkoły, bo tu pojedzie dużo woj
ska, dejcie im wody w miskach, co sie
umyjom, herbaty, chleba do koszyka, dej
cie jeś. A my nie wiedzieli, co się szy
k u je... Na wieczór, rychtyk, czołgi
wszyńdzi, do stodołów wjeżdżały, mie
li poprzykrywane wszystko. A rano, ko
le czwortej, tam kaj teraz tyn hotel
przy zaporze, tam za nim był las, i było
ino słychać strzały... A kole dziewiątej,
czołgi, czołgi i wojsko, jak to ruszyło, ca
ły dziyń i cało noc, do tej Polski...
Jak w 1945
tu Rusy wlazły... wszystko spoliły...
A zamek w Rudach goroł tydzień czasu...
Był pan tam? To nima to, co kiedyś by
ło ... A jak to wygorało, jo była na służ
bie u taki dyntystki w Rudach... Mój ta
ta był dwa lata internowany w Związku
Radzieckim, był kaś w Dniepropietrowsku, Musioł ciężko robić, a późni zacho
rował, bo mioł bardzo ciężko biegunka,
to przewieźli nazot, ale do dom go nie pu
ścili, ino przewieźli do NRD, aż tam tro
cha odetchnął, z tyj biydy i łachmanów.
Toż potem posłali matce pismo, że sie
znod. Jak było to referendum, w 1947,
trzy razy tak, to przyszeł z tej wojny...
Przecież kożdo familia w Stodołach ko
goś straciła - ojca, brata abo syna... Ru
sy ich internowali, i wywiyźli. Wszystkich
brali, na dwa lata, jak mojigo tate.
Nos w chałpie było pięcich, mie mama,
jako najstarszo, dała na praktykę do Rud,
do tej dyntystki, łona się nazywała Iwan.
To w niedziela, jak było wolne, to jo z ko-

leżankami z Rud, cały my tyn zamek łoblotały. To ino był dach spolony, a resz
ta ... Jakby to przykryli zaroz, to nie by
łoby takiego zniszczynio. Tyle lot to
stoło... Pote to ju ż tam rosły brzoski. I wszystko sie zawalowało, zawalowało... Jakby niy Unia Europyjsko, to pan
myśli, że by to stanyło... A, kaj tam ... To
ino unia ratuje...
D użo m łodych
powyjeżdżało do Niymiec, za robotą,
a stare um iyro... Tamten dom widzi pan,
tam dwie córki som w Niymcach, pusty
stoi. Tu taki gospodarz był, puste stoi. Tam
wyżyj, za mojom chałpom, też puste
stoi. I taki czerwony, Marta Słomka
w nim mieszkała... Cztyry domy już tu
stojom puste... Mój chłop umar na raka
płuc, jak mioł 62 lata, robił na koksow
ni, ino dwa lat przeżył na ryncie. Córka
je w Niymcach, syn też, bo ji ta wszyst
ko robi, zamiato, ogród...
Jak Herzog był w Rudach, bo my na
leżeli do niego, jo mom i ślub w Rudach,
i ochrzczono tam byłach, i na komunii byłach w Rudach, komuna klynkła to dopiyro nos Rybnik wzion, i pod miasto
i pod parafia. Ale nom zawsze bliżyj by
ło ku Rudom. Wszystko było w Ru
dach, ale teraz też tam już nima wiela, na
wet gmina, też jom zlikwidowali, je
w Kuźni Raciborski... A kiedyś my byli
Hohlinden, Kreis Ratibor, Bezirk Oppeln.
F ragm enty
granicznej mapy z okolic Łagiewnik są
zupełnie nieczytelne. Linie kolejowe,
tramwajowe, stawy, granica wędrująca
zygzakiem , jakieś stawy dom o
stwa. I z jednej strony niemiecki Beuten
[Bytom], naprzeciw polskich Łagiewnik.
Co z tej granicy ocalało „w realu”?
Internet odpowiada mi na część pyta
nia. W okolicy, jak wynika z moich pe
netracji, wybudowano - rzecz zupełnie na
turalne - schrony bojowe o solidnej,
żelbetowej konstrukcji. Łagiewniki mia
ły być ważnym punktem oporu w prowa
dzonej wojnie [http://www.fortyfikacja.pl/index.php?a=lagiewniki]:
„Punkt oporu „Łagiewniki” miał być
jednym z najsilniejszych odcinków obro
ny na Śląsku. Został bowiem umieszczo
ny na najkrótszym trakcie łączącym By
tom z Katowicami (ok. 2h marszu), tym
samym na najbardziej prawdopodomnym
kierunku niemieckiego ataku. Ponadto
schrony łagiewnickie miały strzec magi
strali kolejowej Bytom - Chorzów i wy
budowanej po podziale Śląska, omijają
cej Bytom , linii Tarnow skie Góry
- Chorzów. Dlatego znajdowały się
na nim aż 3 tradytory dla artylerii polowej (centralny już nie istnieje)... Prace
na odcinku „Łagiewniki” rozpoczęto
w 1936 roku i praktycznie nie udało się
ich skończyć do wybuchu wojny, choć

Kowal Henryk Kurzydem jest najlepszym przewodnikiem po historii lego pogranicza. Tłumaczy
dlaczego te kamienie znalazły się w parku, przy drodze, a nie zostały przy rzece Odrze.

w pierwszym roku wybudowano prawie
wszystkie ciężkie schrony”.
Trafiam także na kilka archiwalnych fo
tografii przejścia granicznego między
Bytomiem a Łagiewnikami [zamiesz
czono je na stronie http://fotopolska.eu].
Podjeżdża tramwaj na Bytom. Zatrzymu
je się przy szlabanie i budce strażniczej.
Wsiadają do niego celnicy. Pociąg tran
zytowy 280 Królewska Huta, głosi napis,
czyli tramwaj jeżdżący bezpośrednio
z polskich Piekar Wielkich z polskiej Kró
lewskiej Huty przez niemiecki Bytom.
Stąd nazwa „tranzytowy”. I stąd obecność
polskich celników, którzy nikomu niepozwalali wysiąść. Taki tramwaj „ekstery
torialny”.
I kolejna niespodzianka. Strona, z nie
zidentyfikowanej bliżej gazety, z artyku
łem o polsko-niemieckiej granicy. Na sa
mej górze zaw iera dwie fotografie
z łagiewnickiego przejścia. Na jednej wi
dzę tramwaj i pasażerów wysiadających
przy szlabanie granicznym i prowizorycz
nym posterunku. Widać przechodzą kon
trolę. Na tramwaju widnieje numer 283
i napis Katowice. Na drugim polska za
łoga celna przed samochodem. I podpis:
„Służba urzędników celnych i funkcjona
riuszy Policji Państwowej Województwa
Śląskiego w punkcie granicznym w Ła
giewnikach [pow. Świętochłowice] jest
bardzo ciężka. Trzeba skrupulatnie badać
paszporty i bagaże podróżnych, jadą
cych tramwajem lub samochodem, by nie
narazić skarbu państwa na szkodę i nie do
puścić do Polski niepożądanych obcych”.
Właśnie, niepożądanych. Ta retoryka,
dziwnie brzmi w epoce otwartych, euro
pejskich granic. W jednej z ówczesnych
gazety, redaktor tłumaczy cierpliwie czy
telnikom: „Pogranicze polsko-niemieckie
ma dla państwa polskiego szczególne zna
czenie. Pragnąc z wszystkimi sąsiadami
żyć w spokoju, Rzplita nie może jednak
zapomnieć, że wojny i w dzisiejszym sta
nie rzeczy są możliwe. Ale i w czasie po

koju te kresy zachodnie winny pozosta
wać pod baczną opieką tak rządu, jak spo
łeczeństwa naszego”.
I dalej, o „przymusowej germanizacji”,
„statystycznym i duchowym odniemczaniu” polskich ziem ...
Co z tej granicy zostało w Łagiewni
kach [dziś bytomskiej dzielnicy]?
C i, co w iedzieli, pom arli
Niski blok przy Fabrycznej, naprzeciw
ogródków działkowych. Wzdłuż torów
tramwajowych przy ul. Łagiewnickiej
zmierza do niego pan Teodor. Granica?
Owszem, dalej, dwa przystanki, tam się
coś zachowało, koło myjni. - Taki dom
po prawej stronie stoi, dw uklatkowy - wyjaśnia. - Mieszkają w nim teraz
ludzie. Tam było przejście graniczne
między Bytomiem, a Łagiewnikami. Nic
innego z tej granicy tam nie ostało.
I wskazuje - w najbliższej okolicy są
bunkry [jeden za ogródkami działkowy
mi]. Kawałek dalej, może kilometr, dwa
droga opada w lekką dolinę. Skup złomu
[i co chwila zmierzają tu klienci z wóz
kami], myjnia, to chyba tu. Tylko torów
tramwajowych mi brakuje [rozebrane].
Koło powiatowego urzędu pracy furgo
netka z przeprowadzek chyba, ale chło
py nic o żadnej granicy nie słyszeli, choć
są od niej o rzut beretem. Przystanek
na żądanie Bytom Łagiewniki Gojny. Kil
kadziesiąt metrów dalej z budynku wy
chodzi kobieta z synem i śpiesząc się
zmierza do stojącego po drugiej stronie
auta. Tak, potwierdza, to właśnie jest dom
celny, stał po niemieckiej stronie. Tyle
wie. Tak jak większość, sprowadziła się
tu, i tyle. Budynek, z dachówką, stary,
odrapany, szary, z niebieskimi, zielony
mi, brązowymi framugami okiennymi
i wejściowymi. Każdy dba jak umie
[z tyłu jednakże zarośla, i złomiarz, któ-

i

ry mówi, że on tu tylko prze
wadzkie, po 11 miesiącach
chodzi], A to niewielki ogró
przynależności do Polski, po
deczek przed wejściem. Kute
wróciły w maju 1923 roku
ogrodzenie, lub zwykły płotek
do Niemiec. Podobno członko
przed wejściem. Do każdych
wie komisji wytyczającej gra
drzwi dzwonek. Dobijam się,
nicę trafili na odbywające się
grubawy facet otwiera okno
we wsi wesele i spontanicznie
na piętrze. - Niech pan dzwo
przychylili się do próśb części
ni do pierwszego wejścia, drze
mieszkańców pragnących po
się, tam jest taki dziadek, on
wrotu do Niemiec”.
wie coś więcej. Ale dziadek się
Racibórz: „W 1913 roku
nie odzywa, słyszę za to kobie
na wschodnich przedmieściach
cy głos w domofonie. Głos,
Raciborza - zgodnie z panują
zmęczony, który nie ma ocho
cym wówczas w całych Niem
ty prow adzić rozmowy: czech trendem - wybudowano
Spóźnił się pan - słyszę jakby
Wieżę Bismarcka. Po podziale
skargę - ci, co wiedzieli, daw
regionu, teren na którym znaj
no już pomarli. Ale coś pani
dowała się wieża, znalazł się
wiedzieć musi, nie daję za wy
wraz z podraciborskimi Brze
graną. Wiem, tłumaczy mi
ziami i Dębiczem w granicach
głos z domofonu, że tu była
Polski. W poł. lat 20. obiekt
granica, tak godali, dom cła,
przemianowano na „Wieżę
czyli budynek celny, poprawia
Chrobrego”. W 1933 r. wojewo
się, naprzeciwko stała też ja 
da Michał Grażyński nakazał
kaś budka. A w tej rozwalają
rozbiórkę wszystkich trzech
cej się przybudówce ze scho
dawnych Wież Bismarcka znaj
Siedzymy na ławeczne i klachomy. Pani Zofia Brudek, z kotem na kolanach,
dami i zielonymi drzwiami, rosprowio o przeszłości rodzinnych Stodół. Kaj jeszcze idzie spotkać takich dujących się w ówczesnym
tam była ciemnica. Tam, wiy ludzi, kierzy tela pamiyntają?
woj. śląskim”.
pan, ludzi obmacywali, czy
czego nie przemycają. Teraz nic w nij ni mieckiej z materiałów zgromadzonych
ma, a wejście jest zamurowane. Ale nic na tej wystawie, bogato dokumentuje ten
N iech cian a spuścizna?
więcej panu nie powiem, kończy. Aha, okres. Tak pisze się w niej o powstawa
przypomina sobie, tu kiedyś szły jeszcze niu granicy: „Od lipca 1922 roku mię
tory, dojeżdżał tramwaj. Była jedna bram dzy górnośląskimi miastami i wsiami za
Granica jest widoczna w śląskim kra
ka i drogo bram ka... z jednej strony by częły wyrastać domy celne i szlabany... jobrazie do dziś, w końcu musiały się za
ła Polska, z drugiej N iym cy...
Od tego momentu przekraczanie grani chować jakieś materialne ślady po setkach
cy dozwolone było jedynie w wyznaczo kamieni granicznych, dziesiątkach budyn
nych miejscach, a odwiedziny u krew ków celnych...
G ranica rozdarła
nych czy znajom ych w sąsiednich
Najczęstszą pozostałością są budynki
miejscowościach stały się - przynaj celne jak choćby niemieckie domy celne
mniej oficjalnie - podróżami zagra w Zabrzu Biskupicach, czy wspomniany
i podzieliła jednolity dotąd region. nicznymi. Były to podróże o tyle niety w Stodołach. Ale są i inne, jak na przy
Przypomnijmy, Liga Narodów, jesie- powe, że często odbywały się pieszo. kład dworzec kolejowy w Pawonkowie,
nią 1921 roku, po powstaniach i plebi Granica przecięła zrośnięty od stuleci który przez 17 lat był dworcem granicz
scycie, przyznaje Polsce w schodnią obszar, a nierzadko oddalone od siebie nym na trasie z Opola [w Niemczech]
część powiatu lublinieckiego, większą 0 kilkadziesiąt metrów budynki um iej do położonego po stronie polskiej Lubliń
część powiatu tamogórskiego oraz by scowione były w dwóch różnych pań ca. Ostało się osiedle zbudowane dla nie
tomskiego - bez miasta Bytomia je d  stwach. D zięki tak zwanym małym mieckiej służby celnej w miejscowości
nakże - cały powiat katowicki, połu paszportom, czyli kartom cyrkulacyjnym H anusek w pow iecie tarnogórskim .
dniow o -w sch o d n ią część p o w iatu [Verkehrskarte], mieszkańcy polskiej W Wilczy i Nieborowicach, które rozdzie
zabrzańskiego, bez miasta Zabrze oraz 1niemieckiej części Górnego Śląska bez lała granica, zachował się zarówno pol
cały powiat pszczyński, niemal cały po problemów mogli przemieszczać się ski dom celny, jak i niemieckie budynki
wiat rybnicki,'obrzeża powiatów raci po całym obszarze dawnego terenu ple celne, podobnie jak między piekarskim
borskiego i toszecko-gliwickiego. Gra biscytowego. Szczególnie w początko Szarlejem a bytomskim Rozbarkiem.
nica spowodowała przesiedlenia około wym okresie granica nie stanowiła ba Polskie domy celne stoją w kolonii
dwustu tysięcy Górnoślązaków, po stro riery językowej ani kulturowej, w obu Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej, Pustej
nie polskiej i niem ieckiej. Jedni chcie częściach regionu w użyciu był zarów Kuźnicy koło Tarnowskich Gór, czy
no polski dialekt górnośląski, jak i język Brzezinach Śląskich koło Bytomia. Wy
li, inni m usieli...
niem iecki.”
trawny tropiciel przeszłości dostrzeże
Publikacja ta zawiera wiele ciekawych nawet różnice w konstrukcji budynków,
materiałów historycznych związanych zwłaszcza obiektów publicznych stoją
G ranicy
z granicą m.in. relacje ludzi przy niej cych po polskiej i po niemieckiej stronie
mieszkających, a także graniczne kurio granicy, a nawet zauważy różnice w kry
poświęcono kilka lat temu wystawę za, ciekawostki, anegdoty, które obecne ciu dachów [po niemieckiej była da
w katowickim Archiwum Państwowym. są w zbiorowej pamięci mieszkańców chówka, po polskiej zwykle papa]. Daw
Jej centralnym miejscem było zrekon do dziś. Jak choćby te:
ną granicę przecina A utostrada A4
Rudzka Kuźnica: „Do końca lat 20. na odcinku Katowice-Gliwice przy zjeźstruowane przejście graniczne, ze szla
banem, budkami strażniczymi i słu- tramwaje na tej trasie dwukrotnie przekra dzie Sośnica.
pem, jaki rozdzielał po powstaniach czały granicę państwową. Przejazd nie
Kto chce, to znajdzie pozostałości gra
polski i niemiecki Górny Śląsk. Dwuję- mieckich składów odbywał się z pozamy nicy, która podzieliła. Niepokoi tylko, że
. zyczna, polsko-niemiecka publikacja kanymi drzwiami, pod czujnym okiem zbyt powoli dojrzewamy do tego, że jest
■i/~v „Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach polskich funkcjonariuszy”.
to nasza, wspólna kulturowa spuści
Koszwice/Kośmidry: „Gospodarstwa zna - nas, Ślązaków...
i m iejscach”, wydana w 2008 roku
42 przez Dom W spółpracy Polsko-Nie leżące na zachód od traktu Pawonków-Za-

Nieprzeczytany lis
W 70. rocznicę śmierci ks. bł. Józefa Czempiela
Czem pielowie z Józefki kolo Piekar. G órnośląska rodzina przełomu
XIX i XX wieku. Ojciec Piotr - górnik i drobny kupiec, właściciel niewielkie
go kolonialnego sklepiku. Człowiek prosty, powściągliwy, pracowity. Jego żo
na, Gabriela z Oparów, urodzona w niedalekim Orzechu, i ich syn Józef - póź
niejszy kapłan i męczennik, który na świat przyszedł 21 września 1883 roku
jako pierwsze dziecko. Po nim było jeszcze trzech chłopców (Franciszek, Au
gustyn i Edward) oraz dwie dziewczynki o ewangelicznych imionach Marta
i Maria. Pierwsza z nich będzie adresatką wszystkich 34 listów, jakie w ostat
nich miesiącach życia Józef wyśle do Hajduk (Chorzowa Batorego) z obozów
Mauthausen-Gusen i Dachau między 20 lipca 1940 roku a 1 maja roku 1942.

Dom w cieniu wieży
uchowość rodziny Czempiełów łączy
ła się nierozerwalnie z sanktuarium
D
Matki Boskiej w Niemieckich Piekarach
(Piekarach Śląskich). Tam wciąż żywe by
ły tradycje ruchu trzeźwościowego, który
rozkwitł znacznie wcześniej, jeszcze za cza
sów proboszcza Jana Nepomucena Alojze
go Fietzka (Ficka). Cień piekarskiej świą
tyni był jednym z najistotniejszych
składników rodzinnych więzi Czempie
łów. Józef nigdy z niego nie wychodził
i w nim też umierał, choć daleko od domu,
w obozie koncentracyjnym.
Druga połowa XIX wieku to ów szcze
gólny czas, kiedy wielu mieszkańców
Górnego Śląska stawia przed sobą nowe
i ważne pytania, rodzące się z ducha cza
sów. Są to pytania o język, o tożsamość,
o narodowość. Bywało, że w zgiełku na
rodowościowych dysput rozpadała się
jedność śląskich Domów, ale bywało, i to
nierzadko, że Dom stawał się ostoją. Ślą
skie kobiety, żony górników, hutników,
rolników... matki i strażniczki ognia do
mowego, tradycji i zwyczajów, mistrzy
nie obrządków i rodzinnych rytuałów bro
niły tego, co było w sercu i sumieniu. Ich
słowom i intuicji można wierzyć bardziej
niż rozprawom historyków czy pamiętni
kom wszelkiej maści agitatorów. W języ
ku, w którym one mówiły, pierwsze
słowa wypowiadały ich dzieci. I to rzeczy
wiście był język serca (jak nazwać go miał
bp Bernard Bogedain). W rodzinie Czem
piełów ojciec, przeważnie zajęty ciężką pra
cą, często bywał nieobecny w domu, toteż
ciężar wychowywania dzieci spoczywał
na ramionach matki. Jakim językiem mó
wiono w jej domu? Dziewiętnastowieczni
Niemcy skłonni byliby powiedzieć, że to
wasserpolnisch. Współcześni im polscy
badacze, poczynając od Jerzego Samuela
Bandtkiego (skądinąd wywodzącego się
z niemieckiej rodziny) powiedzieliby, że to
po prostu śląska gwara, jeden z dialektów
języka polskiego, niewiele różniąca się
od języka literackiego. A w żadnym razie nie
mieszanka języków, a jeden język...
Mimo tradycyjnej hierarchii wartości
w rodzinie Czempiełów wybrzmiewała też
nuta nowoczesności, skoro postanowiono
wykształcić dzieci. Franciszek wprawdzie

przejął sklep po ojcu, tym samym skończył
tylko szkołę ludową, jednak pozostali syno
wie mieli zdobyć solidne wykształcenie, Jó
z ef- teologiczne, August - techniczne, a Ed
ward został księgowym. Jak to wówczas
było w zwyczaju, córki Czempiełów nie
przygotowywały się do zawodu, natomiast
starannie przysposabiano je do życia rodzin
nego. Marta skończyła szkołę gospodarstwa
domowego (Szkoła Pracy Domowej Kobiet)
w Zakopanem, założoną przez hrabinę Ja
dwigę Zamoyską. Profesor Witold Lutosław
ski - twórca ruchu Eleusis napisał swego
czasu list do hrabiny, u której uczyły się cór
ki kilku śląskich elsów, by dziewczęta
zapoznawać z utworami Mickiewicza, Sło
wackiego, Krasińskiego, Rzewuskiego, Ka
zaniami sejmowymi Skargi. Uważał, że
śląskie kobiety są bardziej uwodzone przez
kulturę niemiecką niż mężczyźni. I samo go
spodarstwo domowe w ich edukacji to zde
cydowanie za mało. Ojcowie dziewczyn
czasem narzekali na nadmiar zajęć praktycz
nych w szkole. Marta została ostatecznie
gospodynią na probostwie najstarszego
brata.
Należyte wychowanie i wykształcenie
licznego potomstwa przy tak skromnej po
zycji społecznej i majątkowej było nie la
da wysiłkiem i zawdzięczać je można prze
de wszystkim determinacji rodziców. Rzecz
dla rodziny Czempiełów charaktery
styczną stanowiła bardzo silna więź łączą
ca poszczególnych jej członków, zwłasz
cza rodzeństwo. Burzliwe dzieje pruskiego
Śląska w pierwszych dekadach XX wie
ku tej rodziny nie podzieliły (co przecież
nie było regułą). Nie można i tego nie za
uważyć, że Piotr Czempiel, w przeciwień
stwie do wielu znanych mu górników, nie
wstępował po pracy do karczmy na piwo,
ale wracał do domu, w którym - o ile wie
my - nigdy się na nim nie zawiedziono.
Józef w szóstym roku życia rozpoczął na
ukę w szkole ludowej w Józefce, a jako że
w tym czasie na Śląsku uczono już wyłącz
nie w języku niemieckim, nie mamy wątpli
wości, że z językiem polskim zapoznał się
w domu. To tu najprawdopodobniej mówio
no mu też pierwszy raz o kulturze i histo
rii Polski. Wikary ks. Czempiela - ks bp Ig
nacy Jeż, który jako neoprezbiter przyszedł
w 1937 roku z posługą kapłańską do hajduc
kiej parafii, a po śmierci swego proboszcza
trafił do tego samego obozu w Dachau - pi
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sał o Domu: „Słysząc to słowo, najpierw
myślimy o naszym rodzinnym domu. Cho
dzi wtedy nie tylko o te cztery ściany, przy
kryte dachem, ale o bliskie osoby i o tę nie
powtarzalną atmosferę i jednorazowy klimat,
dla których nie możemy bez wzruszeń te
go słowa wymawiać”. I za Janem Paw
łem II dodawał: „Dom nie jest tylko sym
bolem, ale jest celem, któiy stoi przed nami”.
To słowa, które równie dobrze mógłby
wypowiedzieć wielkohajducki proboszcz.
Po ukończeniu szkoły w Józefce,
od kwietnia 1895 roku, przez dziewięć lat
Józef był uczniem bytomskiego gimnazjum,
jednej z najstarszych i największych tego ty
pu szkół na Górnym Śląsku, dodajmy, cie
szącej się dobrą sławą. Wśród jej uczniów
wielu było protestantami, jednak ona sama
uchodziła za katolicką. Inna rzecz, że jej nie
mieccy nauczyciele zdecydowanie większą
wagę przywiązywali do postępów w nauce
i intelektualnego rozwoju uczniów aniżeli
do ich narodowego pochodzenia czy wyzna
wanej przez nich religii.
Warunkiem przyjęcia do szkoły był sto
sowny cenzus majątkowy. Znamienne, że Jó
zef w podaniu nie napisał, że jest synem ro
botnika, ale kupca (Kaufmann). Wiele
wskazuje na to, że już wtedy chciał zostać
księdzem, co nie dziwi. Rodziców miał po
bożnych, a kapłanów w rodzinie też nie bra
kowało. Krewnymi ze strony matki byli pro
boszcz w Lubecku - ksiądz Jan Banaś
oraz proboszcz w Wiśniczach - ksiądz Sta
nisław Łebek. Zwłaszcza z tym drugim Jó
zef utrzymywał bliższe kontakty. Można
rzec, że wybór stanu kapłańskiego był dla
chłopca kontynuacją tradycji rodzinnych
(na Śląsku było to zjawisko nierzadkie).
Po latach wspominać będzie wpływ wuja
na swoją decyzję siostrzeniec księdza
Czempiela, syn jego siostry Marii - ksiądz
Konrad Lubos, przesympatyczny człowiek,
który umrze w 87. roku życia 10 ma
ja 1999 roku, miesiąc przed tak przezeń
upragnioną beatyfikacją 108 męczenni
ków II wojny światowej. Ksiądz Lubos
ostatnie miesiące przed święceniami spędził
na hajduckiej farze, czekając, aż osiągnie
wiek pozwalający mu przyjąć święcenia ka
płańskie (261 1936 r.)
W Bytomiu był konwikt biskupi dla gim
nazjalistów - kandydatów do seminarium du
chownego. W nim Józef zamieszkał. Gimna
zjum ukończył wiosną roku 1904, maturę
zdał 12 marca i tak szybko, jak było to moż
liwe, zgłosił się na Wydział Teologiczny Uni
wersytetu Wrocławskiego, gdzie już od je
sieni studiował. Problemem były pieniądze.
Dla wielodzietnej rodziny Czempiełów
udźwignięcie studiów najstarszego syna sta
nowiło kolejne wyzwanie. Mogli oczywiście
starać się o stypendium rządowe, ale z tym
wiązała się niemiła deklaracja wobec władz,
które oczekiwały od studenta i j ego rodziców ■
-----■
publicznego opowiedzenia się za niemiecko- * ^0
ścią. Takiego rozwiązania w rodzinie Czempielów nie brano w ogóle pod uwagę. Był — J
jeszcze drugi sposób otrzymania wsparcia
przez zapomogę lub zaciągnięcie pożyczki
ze „Śląskiej Pomocy Naukowej”, utworzo- 43

Gabriela i Piotr Czempielowie - rodzice ks. Józefa Czempiela.

nej przez Adama Napieralskiego dla gimna
zjalistów i studentów niebędących w stanie
pokryć kosztów nauki. Ale i z tej możliwo
ści Czempielowie nie skorzystali. To ozna
czało, że cały ciężar edukacji syna zdecydo
wali się wziąć na własne ramiona, być może
wspierani przez krewnych, zwłaszcza księ
dza Łebka.

List
ierwsze miesiące pobytu Józefa we Wro
cławiu zdawały się wskazywać na rozluź
P
nienie kontaktów z domem. Zachwycił się
wielkim miastem, jego kulturą i blichtrem.
W 1891 roku rynek wrocławski rozświetli
ły pierwsze elektryczne latarnie, dwa lata póź
niej ruszyły tu pierwsze elektryczne tramwa
je (w ogóle pierwsze na obecnych polskich
ziemiach). Powódź 1903 roku spowodowa
ła wprawdzie wielkie straty, ale też zaważy
ła na dynamicznej rozbudowie miasta,
którego mową Józef młodzieńczo się zafa
scynował. Niebawem napisał do matki
list w języku niemieckim, co nigdy wcze
śniej nie miało miejsca. Matka odesłała go
synowi z powrotem z cierpką uwagą, że ani
pisma, ani mowy niemieckiej nie zna,
a z listem od syna do tłumacza nie pójdzie.
Był to przełomowy moment w życiu mło
dego mężczyzny. Wiedział już wprawdzie,
że chce być księdzem, ale zdał sobie spra
wę z tego, że nie wie jeszcze do końca, kim
jest. Od tego czasu wzrasta jego zaintere
sowanie językiem polskim i polską litera
turą. Zaczął się uczyć literackiego języka
polskiego. Później uczestniczył nawet w za
jęciach seminaryjnych ze slawistyki, prowa
dzonych przez sędziwego prof, Władysława
Nehringa.

Biblioteka
opublikowaniu w 1997 roku biogra
fii ks. Józefa Czempiela wraz ze
Zbigniewem Hojką pojechaliśmy do Pie
kar na spotkanie ze wspomnianym już ks.
Konradem Lubosem. Ofiarowując mu eg
zemplarz Śląskiego Machabeusza... nie
kryliśmy wzruszenia. Kolejny też raz
y__-• mieliśmy okazję zajrzeć do starych szaf
pełnych książek. Pośród najstarszych woluminów znajdowały się także książki
J pochodzące z biblioteki ks. Czempiela.
^
W ciągu dziesiątków lat wiele z nich zo
stało rozproszonych. Z tymi, które ocala
44 ły, zapoznaliśmy się już wcześniej. Za na

mową ks. Lubosa przetransportowaliśmy
książki (wraz z szafą) na starohąjducką fa
rę, by znalazły się tam, gdzie korzystał
z nich ich pierwszy właściciel. Dziś prze
chowywane są w izbie pamięci, maleńkim
muzeum z biurkiem i krzesłem probosz
cza Czempiela, jego zdjęciami, nieliczny
mi pamiątkami, które po tym skromnym
człowieku pozostały. Był wśród nich tro
chę zdekompletowany zegarek, ale którejś
nocy skradli go nieznani sprawcy.
Biblioteka to nie tylko świadectwo gu
stów czy zainteresowań, to także ojczyzna.
W księgozbiorze ks. Czempiela najpierw
spotykamy Biblię. Zwraca uwagę zwłasz
cza dwutomowy łacińsko-niemiecki Sta
ry Testament, przy czym szpalty łacińskie
zawierają tłumaczenie św. Hieronima
(Wulgatę). Edycja, którą znaleźliśmy, to
wydanie z 1903 roku. Nie jest wykluczo
ne, że Księgi te zostały mu ofiarowane
z okazji ukończenia gimnazjum czy też
rozpoczęcia studiów teologicznych we
Wrocławiu w 1904 roku. Nie zabrakło też
oczywiście Biblii w tłumaczeniu ks. Jaku
ba Wujka, w której posiadanie wszedł już
jako hajducki proboszcz (wydanie krakow
skie z 1923 r.)
Sporo miejsca na półkach ks. Czempie
la już od czasów akademickich zajmowa
ła literatura piękna. Znaleźliśmy m.in. kil
ka pozycji klasyki światowej, np.
stuttgarckie wydanie Fausta Goethego
z 1860 roku czy Wallensteina Friedricha
Schillera (wydanie lipskie z 1893 r.). Ten
ostatni egzemplarz z pieczątką „Josef
Czempiel”. Z tej samej serii pochodzi Mak
bet Shakespeare’a (wydanie z 1898 r.).
A obok stał tom wierszy Czesława Lubiń
skiego [ks. Konstantego Damrota] Z niwy
śląskiej wydany w Bytomiu przez wydaw
nictwo „Katolika” w 1893 roku (było to już
drugie wydanie). Na wiek dojrzalszy
przypaść musiała lektura warszawskiej
edycji (z roku 1913) książeczki Henryka
Gallego Zarys dziejów literatury polskiej
do użytku szkolnego.
Koroną polskiej biblioteki ks. Czempie
la był Słownik Języka Polskiego autorstwa
Samuela Bogumiła Lindego. Ksiądz Czem
piel posiadał drugie wydanie Słownika
(„poprawione i pomnożone”) wydane we
Lwowie nakładem Zakładu im. Ossoliń
skich. Tom 1 (od A do F) wyszedł w ro
ku 1854, tom ostatni - 6 (od U do Z mają
cy przeszło 1200 stron) w 1860 r. Nie
wiemy, kiedy i jak Słownik ten wszedł

w posiadanie ks. Czempiela. Nie możemy
mieć jednak wątpliwości, że starania o pięk
no języka polskiego, swobodę we władaniu
jego literacką odmianą były dla proboszcza
hajduckiego sprawą pierwszej wagi. Ani
wielkim pisarzem, ani charyzmatycznym
mówcą ks. Czempiel nigdy nie został. Był
człowiekiem o silnych inklinacjach do me
dytacji, a zarazem obdarzonym znakomitym
poczuciem humoru Był raczej świetnym
spowiednikiem i praktykiem, duszpasterzem
robotników, w przeciwieństwie do drugie
go błogosławionego kapłana archidiecezji
katowickiej ks. Emila Szramka - probosz
cza z kościoła Mariackiego w Katowicach,
duszpasterza inteligencji, człowieka o roz
ległych horyzontach artystycznych i wręcz
skamandryckim stylu.
Ksiądz Czempiel zawsze starannie praco
wał nad przygotowaniem kazań. Od swoich
wikarych oczekiwał tego samego (nie wy
łączając jednoznacznego wymogu, by po
trafili mówić i do polskich, i do niemieckich
wiernych). W bibliotece miał wiele lektur
dotyczących homiletyki. Dostojnie prezen
tują się tomy 1,2,4 i 5 Kazań i szkiców księ
ży Towarzystwa Jezusowego (Kraków 18981901). To zbiory zawierające przykłady
kazań na różne okazje. Każdy z tomów li
czy przeszło 480 stron. Znaleźliśmy także
Kazania tak dobrze znanego na dziewiętna
stowiecznym Górnym Śląsku ks. Karola An
toniewicza (T. 1, Kraków 1890). Charakte
rystyczna w omawianych zbiorach jest
Akcja Katolicka. Książka wydana w Pozna
niu w 1928 roku ma na stronie tytułowej na
druk: „Zbiór kazań wydanych z polecenia
J. Em. Ks. Kardynała-Prymasa Hlonda”.
Najstarszą książką homiletyczną jest prze
druk łacińskich kazań wydanych w 1717 ro
ku w Wiedniu. Przetłumaczonego na język
polski przedruku dokonano w Mikołowie
w 1859 roku. A do tego łacińskojęzyczny
tom św. Tomasza z Akwinu Compendium
Theologiae (Wiirzburg 1896) oraz dzieło ks.
Louis-Emile’a Bougauda Jezus Chrystus
(b.r. w. nakładem księgami św. Wojciecha),
a także książka pt. Lekcje i ewnwelie [ewan
gelie] na cały rok kościelny katolicki szcze
gólnie z uwzględnieniem świąt Diecezji
Wrocławskiej i dodatkiem śś. patronów
polskich (wgKs. J. Wujka)(Wrocław 1850).
Oczywiście nie zabrakło Żywotów świętych
starego i nowego zakonu na każdy dzień
przez cały rok autorstwa ks. Piotra Skargi
(Kraków 1882). Książka ma pieczątkę
„Kółka Polskiego”, którego członkiem,
a także prezesem - o czym w dalszej
partii tekstu - był podczas studiów ks.
Czempiel.
Rzecz jasna, w zbiorach czołowego dzia
łacza przeciwalkoholowego górnośląskie
go Kościoła nie mogło brakować książek
i z tej dziedziny - np. Karola Kleckiego Al
koholizm i antyalkoholizm. Studium krytycz
ne (Kraków 1904), a także niemieckojęzycz
ne Die Alkoholfrage auf der Kanzeł dra
Meuniera (Trier 1909) czy czytane również
w późniejszym wieku Hilfsbuchfur Leiter
abstinenter Jugendbiinde (wydanie z 1922
r.). W bibliotece ks. Czempiela rzuca się
w oczy obszerny (860 stron) tom pt. Luther
undLuthertum ojca Heinricha Denifle (Mo
nachium 1904) oraz Geschichte des „kulturkampfes” in Preussen-Deutschland Paula
Majunke (Baderbom 1902).
Interesowały ks. Czempiela także sprawy
współczesnej mu polityki, nauki społecznej
Kościoła czy stosunków państwo - Kościół.
Już jako proboszcz wszedł w posiadanie
książki Kazimierza Błaszczyńskiego Kon
kordat i jego wykonanie (Poznań 1927),

a także ks. Stanisława Łukomskiego Kon
kordat zawarty dnia 10 lutego 1925 roku po
między Stolicą Apostolską i Rzecząpospo
litą Polską (Łomża 1934). Dysponował
też wydaną w Bibliotece Życia Wewnętrz
nego książką ojca Józefa Schryversa Zasa
dy życia duchowego (Kraków 1926), ojca
Raoula Plusa W obliczu życia. Młodzieży mę
skiej ku rozwadze (Kraków 1930) czy prze
znaczoną dla wiernych książeczką pt. Spo
wiedźjako środekpostępu duchowego (T. 1,
Warszawa 1914). W bibliotece ks. Czempie
la znajdowało się także opracowanie ojca D.
J. B. Chautarda Życie wewnętrzne a duch
apostolstwa (Kraków 1928). Przede wszyst
kim jednak uwagę zwrócić trzeba na kla
syczną już pozycję - trzy zgrabne tomiki
Rozmyślań o życiu kapłańskim bpa Józefa
Pelczara w opracowaniu bpa Franciszka
Prymicje ks. Konrada Lubosa w Wielkich Hajdukach (2811936 r.). Ks. Konrad siedzi na podwyż
Korszyńskiego (Kielce-Karczówka 1936).
Ksiądz Czempiel miał też znane swego cza- szeniu, ks. proboszcz Józef Czempiel z lewej strony, obok rodzice prymicjanta.
suż opracowanie ks. J. Bieńka (późniejsze
go biskupa) Szkoła na Górnym Śląsku na tle narodowościowym. Niemieccy człon z konwiktu. Ponieważ kończył już studia,
w oświetleniu historyczno-prawnym (Kato kowie Kółka byli przeciwni działaniom wy zdecydował, że lepiej.będzie, jeżeli zmniej
wice 1933) i interesujące dwujęzyczne wy chodzącym poza naukę języka polskiego. szy aktywność.
danie autorstwa ks. Augustyna Strzybnego Protestowali przeciw zwyczajowi śpiewu
„robie to, co mogę”
Nauka dla dzieci gotujących się do Pierw w języku polskim, a także przeciw prenu
szej Spowiedzi i Komunii świętej oraz pod meracie polskich czasopism. Dopóki jed
niebawem jako wikary mógł
ręcznik dla rodziców tychże dzieci (Raci nak dyrektorem konwiktu był ks. Augustyn
Herbig, Kółko działało bez przeszkód. Sy J U-Zido niej wrócić, co nie ułatwiało mu
bórz 1918).
W bibliotece ks. Czempiela odzwiercie tuacja zmieniła się, gdy zastąpił go ks. Jo- pracy duszpasterskiej w pierwszych latach
dla się jeszcze jedna jego pasja, hobby, któ hann Steinmann, mąż zaufania kardynała po święceniach kapłańskich, które przyjął
remu bardzo był oddany, a mianowicie za Koppa. Steinmann, podobnie jak kardynał, w roku 1908. Jedenaście lat później w ro
interesowania medycyną, ziołolecznictwem, był przeciwny tolerowaniu polskiego ruchu ku 1919 roku dzięki wsparciu ks. Józefa
niekonwencjonalnymi formami leczenia. narodowego wśród alumnów konwiktu. Wajdy został lokalistą w Żędowicach na
Stąd obecność na półkach hajduckiej fary W tym czasie drogi polskiego ruchu na leżących do parafii kielczańskiej. Ksiądz
książki biskupa przemyskiego Józefa Seba rodowego mocno się już rozeszły z dzia Wajda, swego czasu polski poseł w sejmie
stiana Pelczara, której obszerny tytuł poda łalnością katolickiej partii „Centrum”. niemieckim i obrońca języka polskiego, stał
ję w całości: Medycyna pasterska czyli Ostatecznie dekretem kardynała Koppa się przyjacielem i mentorem ks. Czempie
wiadomości potrzebne kapłanom z zakresu 10 listopada 1906 roku w konwikcie la, który angażował się w konsolidacje
somatologii, hygieny, fizyologii i patologii wrocławskim Kółko Polskie zostało roz polskich organizacji w powiecie i w dzia
z dodatkiem niektórych kwestyj teologicz wiązane. Bezpośrednim pretekstem do te łalność Zjednoczenia Zawodowego Pol
nych z różnych dzieł i z własnego doświad go był artykuł, który ukazał się w „Ber- skiego. Z jego inicjatywy działać zaczęło
czenia dla użytku duszpasterzy (Lwów liner Tageblatt”. Autor przestrzegał Towarzystwo Polek i gniazdo „Sokoła”,
1907). Charakterystyczna dla zainteresowań przed coraz niebezpieczniej rozszerzają opiekował się śpiewakami z nielicznego,
naszego bohatera była też nieduża książecz cym się polskim ruchem narodowym ale aktywnego Towarzystwa Śpiewu św.
ka Janusza Dobrzyńskiego Naturalne Prze na Śląsku i podkreślał, że rola ducho Cecylii, i amatorskim teatrem. W 1919 ro
twory Zdrojowe w leczeniu domowym (War wieństwa katolickiego na Śląsku jest ku wraz z ks. Szramkiem pod pseudoni
szawa b.r.w.). Nie brakowało książek stanowczo zbyt duża, co dla niemieckie mem „Makkabaeus” wydał w Opolu książ
informacyjnych i przewodnikowych jak go państwa stanowi żywe zagrożenie. Za kę Das Recht auf die Muttersprache im
Zygmunta Wąsowicza Krynica i jej środki atakował kard. Georga Koppa, zarzucając Lichte des Christentums. Pisali w niej
mu tolerancję w stosunku do Polaków, cze 0 prawach człowieka do posługiwania się
lecznicze (Kraków 1925).
I na koniec rarytas... Fizyka Arystotele go wyrazem miało być m.in. przyzwolenie językiem ojczystym. Ksiądz Czempiel zo
sa. Zdumiewa zwłaszcza, że egzemplarz, na działalność Kółka Polskiego we wroc stał przewodniczącym gminnego Polskie
który znalazł się na hajduckiej farze, wyda ławskim konwikcie. Argument o zbyt go Komitetu Plebiscytowego. Potem
ny został w Lugdunum w roku 1579, a za dużej roli duchowieństwa katolickiego od 1922 roku przyszły lata proboszczowa
na Śląsku raz jeszcze symbolicznie nia w kościele Wniebowzięcia Najświęt
tem był cennym starodrukiem.
i z większą znacznie siłą pojawi w ustach szej Maryi Panny w Wielkich Hajdukach
przeciwników księdza Czempiela. Będzie 1 nigdy niezmącone zrozumienie dla nie
B a lla d yn a
to wówczas, gdy po aresztowaniu go mieckich wiernych tej parafii, którym na
róćmy jednak do czasów, w których przez gestapo w 1940 roku jego siostra wet w ostatnich miesiącach przed wybu
Józef Czempiel był alumnem. Miesz Marta na zapytanie o przyczynę aresz chem wojny nie odebrał żadnego
kał w konwikcie arcybiskupim, gdzie włą towania brata, usłyszy, że miał zbyt z nabożeństw w ich języku serca. W koń
cu, w kwietniu 1940 roku, przyszło
czył się w prace Kółka Polskiego (powsta wielki wpływ na Polaków na Śląsku.
Po rozwiązaniu Kółka część jego człon aresztowanie, a dwa lata później, w ma
ło jeszcze w 1895 r.). Oprócz wpisanej
w statut nauki języka polskiego członkowie ków wstąpiła do nielegalnego Związku ju, śmierć w obozie koncentracyjnym.
Kółka poznawali literaturę polską, historię Młodzieży „Zet” powstałego na ziemiach Historia życia zatoczyła koło. W liście
Polski, historię Kościoła w Polsce, a także polskich jeszcze w 1887 roku z inicjaty do siostry Marty z 14 września 1941 roku
dzieje stosunków między Rzecząpospolitą wy Zygmunta Balickiego. Z polecenia „Ze- ks. Czempiel pisał: „Pozdrów szczególnie
a Stolicą Apostolską. Z oczywistych wzglę tu” Józef Czempiel organizował w swoim Matkę, która najwięcej się o mnie martwi.
dów unikano spraw politycznych i społecz pokoju spotkania kolegów - teologów, Powiedzcie Jej, że ja dla niej i dla wszyst
nych. Przy Kółku funkcjonowała bibliote w efekcie czego zawiązano niebawem kich, a zwłaszcza dla parafian robię to, co
ka (ślady jej znaleźliśmy w księgozbiorze nową organizację polskich studentów teo mogę. Niech Wam Bóg błogosławi”.
Odkąd wyszedł z rodzinnego domu, od
ks. Czempiela, jak to już zostało nadmie logii pod nazwą „Swoi”. Spotkania „Swo
nione). Józef przygotował i wygłosił refe ich” miały charakter samokształceniowy. kąd matka odesłała mu nieprzeczytany
__■
rat poświęcony Balladynie Juliusza Słowac Skupiały niewielką grupę, dlatego w tro list, który napisał w niezrozumiałym dla
kiego, wkrótce potem pełnił kolejno funkcje sce o osoby o słabej świadomości narodo niej języku, zawsze już robił dla niej
sekretarza, wiceprezesa i - jak się miało wej organizowano w lokalach restauracyj „wszystko to, co mógł”, dla niej i dla tych, ^32
okazać - ostatniego przewodniczącego. nych na terenie miasta „fidułki” których ona u progu życia wskazała mu — J
Do Kółka należeli również Niemcy (z przy przy śpiewie polskim. Działalność Józe jako bliźnich.
czyn praktycznych uczący się języka pol fa do tego stopnia niepokoiła przełożo
skiego). Nie udało się uniknąć konfliktów nych, że zaczęto mu grozić wydaleniem
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Widok ul. Wolności od strony wiaduktu; na pierwszym planie po prawej poczta i Pomnik Powstańca Śląskiego (odsłonięty 2 października 1927 r. w obec
ności prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Autorem projektu pomnika był Stefan Zbigniewicz z Krakowa), ok. 1918 r.

Wkroczenie
wojsk polskich
do Królewskiej Huty
ZBIGNIEW
KAPAŁA

W dniach 20,23 i 26 czerwca 2012 ro
ku będziemy obchodzić dziewięćdziesią
tą rocznicę objęcia przez Polskę obecne
go Chorzowa Starego (wówczas
samodzielnej gminy wiejskiej w powie
cie katowickim), Maciej kowic (również
miejscowości w pow. katowickim), Kró
lewskiej Huty (od 1898 r. gminy miej
skiej) oraz Wielkich i Nowych Hajduk,
wchodzących do czerwca 1922 roku
w skład pow. bytomskiego, a więc miej
scowości tworzących współczesny Cho

rzów. Nie żyją już świadkowie tych wy
darzeń, niewiele też zachowało się świa
dectw opisujących tamte pamiętne i uro
czyste chwile. Coraz też trudniej
odtworzyć ich przebieg i atmosferę, ów
czesne uczucia i nastroje mieszkańców.
roczystości te zostały co prawda opi
sane ogólnie w niektórych opracowa
niach, stosunkowo najobszerniej w pracy
Adama Poboga-Rutkowskiego, powstałej
w pięć lat po nich oraz w jednodniówce
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Śląskiego Związku Akademickiego, wy
danej w Katowicach z okazji wygaśnię
cia konwencji genewskiej i 15-lecia wkro
czenia Wojska Polskiego na przyznaną
Polsce część Górnego Śląska (w tej ostat
niej piórem ks. dr. Emila Szramka), nie
mniej nie brak w nich nieścisłości i roz
bieżności. Stosunkowo najwięcej można
ich znaleźć w wydanej w 1965 roku
w Rzymie - Klimzowcu, książce Juliusza
Grządziela (J. Grządziel, Ślązacy. Opis
procesji dziejowej ludu śląskiego p o 

przez ziemię piastowską i Polskę do ojczy
Przejmowanie miasta
zny niebieskiej [Rzym 1965, t. 1, s. 122ojsko Polskie wkroczyło na Górny
127], chorzowianina, byłego członka Ra
Śląsk 20 czerwca 1922 roku. Tego
dy Miejskiej, zamieszkałego po wojnie
w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. dnia obsadzono pierwszą strefę, tj. Kato
Wyraźnie widoczny jest tu upływ czasu, wice wraz z powiatem, do którego należa
dystans dzielący autora od opisywanych ły wówczas także wsie Chorzów i Maciejkowice. Jak udało się ustalić na podstawie
wydarzeń.
Warto więc może przypomnieć współ dokumentów znajdujących się w Central
czesnym mieszkańcom Chorzowa przebieg nym Archiwum Wojskowym w Warszawie
i niepowtarzalną atmosferę tych uroczysto gmina wiejska Chorzów została zajęta 20
ści. Niestety, nie udało się znaleźć materia czerwca przez pociąg pancerny. Wjechał on
łów opisujących przejęcie przez Polskę na jej teren od strony Siemianowic obsa
wszystkich miejscowości należących dzi dzonych kilka godzin wcześniej przez
siaj do współczesnego Chorzowa. Więk kompanię I batalionu 75. Pułku Piecho
szość zachowanych tekstów ogranicza się ty. I batalion 75. Pułku Piechoty został od
tylko do opisania przejęcia Królewskiej Hu prawiony z Biedruska na Śląsk 19 czerw
ty; marginalnie jedynie wspomina się ca 1922 roku. Następnego dnia ze stacji
w nich o wkroczeniu polskiego wojska Bolechowa wyjechało dowództwo 75.
do Wielkich Hajduk, nic natomiast o tym Pułku Piechoty, batalion sztabowy, dwie
wydarzeniu w Nowych Hajdukach, obec kompanie batalionu rekruckiego, zaś 2 1
nym Chorzowie Starym i Maciejkowicach. czerwca z Biedruska odszedł II batalion.
Wszystkie wspomniane tutaj miejscowo W ślad za nim przybył do Sosnowca III ba
ści, znajdujące się obecnie w granicach talion. 22 czerwca w Sosnowcu znajdowa
współczesnego Chorzowa, wówczas będą ło się już dowództwo pułku, batalion szta
ce samodzielnymi, odrębnymi gminami, bowy i II batalion. Tego dnia w ramach
obejmowano w różnych dniach: 20,23 i 26 przygotowań do zajęcia strefy drugiej,
czyli Królewskiej Huty, wówczas naj
czerwca 1922 roku.
Jak wiemy, przyznaną Polsce część ob większego miasta województwa śląskiego,
szaru plebiscytowego przejmowano stre przemieszczono z Katowic do Królewskiej
fami. Zajmowanie poszczególnych stref od Huty pociąg pancerny „Czarnecki” .
bywało się w ten sposób, że najpierw, Dnia 23 czerwca pododdziały Wojska
zwykle dzień przed wkroczeniem wojska, Polskiego wkroczyły do Królewskiej Hu
wchodziła do niej po rozwiązaniu do ty, gdzie - jak pisał ks. Emil Szramek - je
tychczasowej policji plebiscytowej i odej go przyjęcie niewiele ustępowało temu, ja
ściu wojsk koalicyjnych - policja polska. kie mu zgotowano w Katowicach.
Przejmowanie Królewskiej Huty przez
Potem protokolarnie oddawano władzę
administracyjną przedstawicielom władz polskie władze zaczęło się już w niedzie
polskich i następowała zmiana sztandarów. lę (18 czerwca). W tym dniu pod wieczór
Nazajutrz wkraczały pododdziały Woj przejęto kolej i pocztę. Wprawdzie nastą
ska Polskiego. Podobnie przebiegało po piła przerwa w ruchu pocztowym, jednak
nowne przejmowanie pozostającej nie z winy tutejszego urzędu, lecz władz
przy Niemczech części obszaru plebiscy niemieckich, które zatrzymały w Bytomiu
towego Górnego Śląska. Tam również te i Zabrzu wagony pocztowe przeznaczone
dla polskiej części Górnego Śląska. W sa
ren przejmowano strefami.
mym Zabrzu stało aż 8 takich wagonów.
Przejmowanie Królewskiej Huty W związku z tą sytuacją królewskohucki
urząd do czasu pokonania trudności tech
przejęcia przyznanej Polsce części nicznych nie przyjmował paczek. Dyrek
\ - ) O Górnego Śląska władze wojskowe torem miejscowego urzędu został dotych
wyznaczyły grupę wojsk pod dowództwem czasowy sekretarz urzędu pocztowego
gen. broni Stanisława Marii Szeptyckiego, w Bytomiu Trocha, jeden spośród zaledwie
ówczesnego inspektora armii w Krakowie. kilku Polaków pracujących na Górnym Ślą
Grupę tę tworzyły oddziały 23 Dywizji Pie sku za czasów niemieckich na poczcie
choty, kwaterującej dotąd w Wielkopolsce na stanowiskach urzędniczych. Wygłosił on
(w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego i na po przemówienie, podkreślając historyczny
ligonie w Biedrusku pod Poznaniem), prze moment i obowiązki urzędników wobec
znaczonej potem do stacjonowania w górno państwa polskiego. W imieniu urzędników
śląskiej (byłej pruskiej) części województwa odpowiedział sekretarz poczty Szeniga, któ
ry zapewnił nowego kierownika o obowiąz
śląskiego, a także inne pododdziały.
Na czele wojsk Reichswehry wyznaczo kowości personelu. Następnie na znak
nych do przejęcia przyznanej Niemcom polskiej suwerenności wywieszono na bu
części obszaru plebiscytowego stał gen. ma dynku poczty biało-czerwoną flagę.
Ruch kolejowy odbywał się z pewnymi
jor baron Ladebaur, komendant Wrocławia,
a tworzyły je pododdziały piechoty i kawa trudnościami, mianowicie pociągi nad
lerii z Brzegu, Oławy, Szczecina, Quedlin- jeżdżające z niemieckiej części przychodzi
burga, Wrocławia, Prudnika oraz Halberstadt ły prawie wszystkie z opóźnieniem. Zda
i Liiben. Wśród dowódców tych formacji był rzało się, że przykładowo w Bytomiu dla
m.in. Walther von Brauchitsch, późniejszy polskich pociągów brakowało parowo
feldmarszałek niemiecki, od 4 lutego 1938 ro zów. ( Władze polskie w Królewskiej Hucie,
ku naczelny dowódca niemieckich wojsk lą „Rzeczpospolita” 1922, nr 166 z 20 VI;
dowych, odpowiedzialny za przygotowanie Przejęcie kolei i poczty „Dziennik Ślą
hitlerowskich planów agresji i kierujący ski” 1922, nr 139 z 21 VI). W środę, 21
działaniami wojsk lądowych w pierwszych czerwca, przejęto sąd obwodowy w Kró
latach II wojny światowej, zdymisjonowany lewskiej Hucie. Ustępujących urzędni
przez Hitlera 18 grudnia 1941 roku po klę ków niemieckich, zebranych w sali posie
sce pod Moskwą. W czerwcu 1922 roku dzeń ławników, pożegnał radca sądowy
wkraczał on na czele pododdziałów Reich Grimbaum. („Der Oberschlesische Ku
rier” 1922, nr 140 z 22 VI; „Dziennik Ślą
swehry do Bytomia.
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ski” 1922, nr 141 z 23 VI). W tym samym
dniu władze polskie przejęły budynki po
licyjne. Komendantem policji państwowej,
utworzonej w miejsce rozwiązanej do
tychczasowej policji plebiscytowej i komu
nalnej, został mianowany w Królewskiej
Hucie sekretarz miejski Hajduk ( Władze
polskie w Królewskiej Hucie...', „Dziennik
Śląski” 1922, nr 139 z 21 VI i 146 z 29 VI).
Dotychczasowy inspektor policji Steinfels
otrzymał nominację na dyrektora policji
i zastępcę starosty. Dyrekcję policji umiesz
czono w budynku szkoły policyjnej
przy Tempelstrasse 25 (później Gimnazjal
na, od 1935 r. Powstańców; obecnie mie
ści się w tym budynku miejscowe Mu
zeum). Komenda policji wykonawczej
ulokowana była w tych dniach w nieistniejącym już budynku szkoły nr XIV.
Przeznaczony dla Królewskiej oddział po
licji przybył jeszcze w środę z Katowic. Po
witał go nowy dyrektor policji Steinfels.
W służbie policyjnej zatrudniono 220 funk
cjonariuszy. Obszar miasta podzielono mię
dzy dwa komisariaty. Pierwszy komisariat
oraz komisariat kryminalny znajdowały
się w ratuszu, drugi miał siedzibę przy uli
cy Bismarcka (obecnie 11 Listopada).
Następnego dnia, w czwartek, o godz.
9.30 odbyło się oficjalne, protokolarne
przejęcie miasta z rąk kontrolera Komisji
Międzysojuszniczej mjr. R. Pinauda przez
starostę powiatu świętochlowickiego dr. Jó
zefa Potykę, połączone z pożegnaniem stacjonujących w mieście od lutego 1920
roku wojsk francuskich. Był to podod
dział XXIV batalionu 46. Dywizji Strzel
ców Alpejskich, który stacjonował
w koszarach urządzonych w szkole
nr V (obecnie Gimnazjum nr 1) przy uli
cy Gneisenaustrasse (obecnie Henryka
Dąbrowskiego). O godz. 9.00 wymaszerował on z koszar i obecnymi ulicami Haj
ducką (Heiduckerstrasse), Wolności (Kaiserstrasse), Jagiellońską (Meitzenstrasse)
przeszedł na Rynek, gdzie odbyła się
wspomniana uroczystość przejęcia miasta
przez władze polskie. Na ratuszu, w któ
rym miała swą siedzibę Komisja Między
sojusznicza, powiewały jeszcze flagi
państw sprzymierzonych: francuska, wło
ska, angielska. Po podpisaniu protokołu,
na sygnał fanfar strzelec alpejski zaczął je
zdejmować, wojsko prezentowało broń. Ten
sam żołnierz francuski w chwilę potem za
wiesił na ratuszu polską flagę. W tym mo
mencie Królewska Huta stała się częścią
Polski. Niedługo potem żołnierze francu
scy odmaszerowali na dworzec towarowy
w Królewskiej Hucie, skąd odjechali
do swojej ojczyzny („Der Oberschlesische
Kurier” 1922, nr 140 z 22 VI).

Dzień cudowny i radosny
piątek, 23 czerwca w południe, weszły
do miasta ulicą Katowicką pododdzia
ły wojsk polskich, anonsowane już od kil
ku dni w miejscowej prasie. Do Królewskiej
Huty, wówczas miasta położonego nad gra
nicą polsko-niemiecką, skierowano 2 bata
liony piechoty z kompanią ciężkich karabi
nów maszynowych i baterię artylerii
lekkiej 75. Pułku Piechoty wywodzącego się
ze związanego z ziemią górnośląską 1 .
Pułku Strzelców Bytomsldch. Pododdzia
ły pułku przyprowadzili gen. brygady Ka
zimierz Andrzej Horoszkiewicz, dowód
ca 23. Dywizji Piechoty, stacjonującej
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skiej Organizacji Wojskowej Górnego
Śląska, przeniesione potem do Piekar). Na
stępnie wojsko na czele z powstańca
mi - jako kompanią honorową - poma
szerowało ku bramie powitalnej na ulicy
Wspaniała brama tryumfalna
Katowickiej. Tu jako pierwszy przywi
tał wkraczające oddziały nowo miano
rólewska Huta w dniu wkroczenia
wany starosta powiatu świętochłowickie
wojsk polskich przybrała odświętny
go dr Jan Potyka. Przekazał wyrazy
wygląd. Domy ozdobiono girlandami,
radości miejscowej polskiej ludności, wi
wywieszono chorągwie o barwach naro
tającej polskich żołnierzy jako wyzwolicieli
dowych. Na ulice wyległy niezliczone tłu
spod wielowiekowej niewoli. Jak rela
my. Jak czytamy w „Kuryerze Śląskim”
cjonowała katowicka „Gazeta Robotnicza”
(1922, nr 143 z 25 VI): „Dzień 23 czerw
(1922, nr 141 z 15 VI), w samym wystą
ca był dla Król. Huty dniem cudownym,
pieniu zawarł też kilka ważkich uwag:
wielkim i radosnym. Miasto Król. Huta,
Powitanie Wojska Polskiego
[...] że kraj, w który Wojsko Polskie
jak każde inne miasto znajdujące się
wkracza jest klejnotem i perłą w koronie
w okręgu przemysłowym, przedstawia
przez oddział
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie tylko
się ponuro. Dziś jednak, jakby za dotknię
powstańców śląskich
ze względu na skarby, jakie mieści w swo
ciem różdżki czarodziejskiej, przemieni
rótko przed 11.30 do bramy triumfal im łonie, lecz także ze względu na serce
ła się Król. Huta na miasto piękne
nej od strony miasta zbliżyła się ze ludu, które tak tęskniło za Polską i któ
i wspaniałe. Od Bytomia jadąc kolejką
elektryczną, zauważyć było można niezli sztandarami częściowo uzbrojona 300- re nie dało wyrwać sobie gorącej miłości
czone mnóstwo chorągwi, bujających się osobowa grupa byłych powstańców ślą do wielkiej Ojczyzny Polski. Wprawdzie
wesoło w powietrzu, jakby zapraszających skich na czele z Henrykiem Majętnym pewna część ludności niezupełnie jeszcze
z wysokich kominów i wieżyc kopalnia na koniu, byłym dowódcą II batalionu 4 odczuwa tak gorące tchnienie, gdyż sys
nych na niezwykle uroczysty i wspaniały (10) pułku w III powstaniu śląskim, wów tem pruski stosowany dotychczas zbyt
obchód, jaki się odbywał dziś w murach czas przewodniczącym Związku Byłych wiele zepsuł. Toteż tym większe zadania
miasta, otoczonego kopalniami i hutami. Powstańców w Królewskiej Hucie. Poma czekają dzisiaj na Polskę, gdyż chodzi
Domy, począwszy od przystanku kolejki szerowała ona do granic miasta, gdzie o zdobycie serc tych, którzy stoją jeszcze
przy ulicy Bytomskiej, aż do samego pod Bederowcem (obecnie w obrębie Ka dziś na uboczu. A zatem „Do broni!
miasta przybrały szatę odświętną, a nie by towic) odbyło się powitanie Wojska Pol Zdobywać serca naszych współbraci!
ło można zauważyć ani jednego domu skiego przez królewskohuckich powstań Niechaj Wojsko Polskie będzie nie tylko
i okna, które nie byłoby przyozdobione ców i działaczy plebiscytowych. W imieniu siłą oręża, ale również siłą kulturalną”.
w zieleń oraz chorągiewki o barwach na powstańców raport gen. K. A. Horoszkie- Swoje wystąpienie zakończył okrzykiem:
rodowych i napisy powitalne. W składach wiczowi złożył H. Majętny, a w imieniu po „Niech żyje armia polska!”, po którym or
były okna wystawowe bardzo gustownie zostałych - Anna Roszczykowa (w jej kiestra zagrała polski hymn narodowy.
Następnie dr J. Potyka przedstawił gen.
udekorowane, a dekoracja dostosowana mieszkaniu przy ówczesnym placu Wagne
ra przez pewien czas mieściły się biura Pol Horoszkiewiczowi przedstawicieli lokal
była do uroczystości dnia dzisiejszego.
nych władz. Zanim zabrał głos
Na pograniczu miasta przy uli
radca miejski dr Albert Noll,
cy Katowickiej [na wysokości re
| który w zastępstwie nieobecnestauracji Piotra Molka - Z. K ]
3 go w mieście nadburmistrza
wznosiła się przepyszna brama
5 Helmutha Brahla powitał genetryumfalna, na której widniał
S rała i Wojsko Polskie, w jego
po jednej stronie napis: „Już
| imieniu i ogółu mieszkańców
nadszedł czas, już stał się cud,
E“< miasta, zwłaszcza ludności
Wielki jest dzień, który uczynił
| niemieckiej, kilka słów powiBóg” - a po drugiej: „Bohaterzy,
tania wygłosił wojewoda Józef
coście pomogli zrzucić wrogie
j§ Rymer, który zwrócił uwagę
kajdany, Wita was powstaniec
■§ żołnierzy, że wkraczają do najmiody i stary" (Uroczysteprze
Sj większego w województwie
jęcie wojsk polskich w Król.
a śląskim miasta, do dużego
Hucie, „Dziennik Śląski” 1922,
ośrodka przemysłowego.
nr 143 z 25 VI. To samo w: „Ku
Doktor Noll witał generała
ryerze Śląskim” 1922, nr 149
i polskie wojsko z nadzieją
z 25 VI i ,.Katoliku” 1922, nr 76
i wyrażał pragnienie, by wraz
z 27 VI).
z nimi wkroczył do miasta
Już od wczesnych godzin
spokój i porządek, by zapew
rannych na ulice wylegiwały
nili jego mieszkańcom poczu
niezliczone tłumy. Szczegól
cie bezpieczeństwa. Deklaru
nie zapełniona była ulica Kato
jąc pozytywny stosunek
wicka, na której oficjalnie po
miejscowej niemieckiej spo
witano wkraczające wojsko.
łeczności do nowych władz
Około godz. 9.00 wzdłuż ulicy
i gotowość do współpracy,
ustawiły się ze swoimi sztanda
przekazał jednocześnie jej oba
rami różne deputacje i stowarzy
wy i troskę o traktowanie
szenia. Później dołączyło
w Polsce.
do nich duchowieństwo z Kró
Wystąpienie to zostało odno
lewskiej Huty, z delegatem bi
towane w prasie. Jednak tylko
skupim ks. prałatem Janem Kaw „Der Oberschlesische Ku
picą na czele, dalej wojewoda
rier” (Einzug der polnischen
śląski Józef Rymer, starosta
Truppen in Kónigshiitte 1922
powiatu świętochłowickiego dr
nr 143 z 25 VI), najbardziej po
Jan Potyka, kierownik Wydziaczytnym na Górnym Śląsku
łu Opieki Społecznej Urzędu
niemieckim czasopismie co
-r-ft Wojewódzkiego Śląskiego dr
wychodzącym
i Władysław Borth, radca w tymBrama tryum falna w Królewskiej Hucie wdziennym,
Królewskiej Hucie, zapre
że wydziale ks. Tomasz Reginek
zbudowana p n e z powstańca HNTONIKGO KOPIECZNIidO
zentowano jego tezy. W tekście
i wiele innych osób. Około
na przyjęcie Wojsk Ptfhkich w dniu 23. 6.1922' r.
48 godz. 1 1 . 0 0 przybyli delegaci
ks. E. Szramka odnotowano
odtąd w górnośląskiej części województwa
śląskiego, oraz ppłk Władysław Aleksander
Langner, jego ówczesny dowódca.
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władz miasta na czele z dr. Albertem NolIem, zastępującym podczas uroczystości nie
obecnego w mieście nadburmistrza Helmutha Brahla. Wśród przedstawicieli magistratu
(Zarządu Miasta) odnotowano radców miej
skich Scharlę, Ploppę, Gerstenberga, Grze
sia i Idźkowskiego. Ten ostatni kierował pol
skimi przygotowaniami do uroczystości.
Pośród witających znajdowało się też 3 par
lamentarzystów włoskich, na czele z prze
wodniczącym komisji politycznej włoskie
go parlamentu Vassallo, byli goście z Anglii
i Francji, przedstawiciele prasy z Krakowa,
Warszawy i innych miast polskich.

K

m.in. wypowiedź gen. K. A. Horoszkiewicza, że wierzyć nie
może, że to Niemcy witają Woj
sko Polskie tylko sztandarami
polskimi, zielenią i kwiatami,
i że swoje wystąpienie zakoń
czył, że Polska chronić będzie
swych lojalnych obywateli bez
względu na ich język.

Chlebem i solą
imieńiu polskich miesz
kańców miasta wkracza
jące oddziały Wojska Polskie
go powitał radca miejski Antoni
Idźkowski. Po nim głos zabra
ła ubrana w piękny strój ludo
wy 71-letnia Petronela Golasiowa z Klimzowca, która po
wręczeniu generałowi staro
polskim zwyczajem chleba i so
li skierowała do niego w górno
śląskim dialekcie następujące
słowa:
W imieniu niewiast Górne
go Śląska, w szczególności
kobiet Królewskiej Huty, wi
tam Cię, szlachetny Panie
Generale, wraz z wszystkimi
wodzami i zacnymi rycerza
mi oraz przyszłymi obrońca
mi ziemi śląskiej i narodu
polskiego. Witajcie zbawcy
i oswobodziciele uciskanych
nas biednych Górnośląza
ków. Przychodzicie do nas ja
ko stróże bezpieczeństwa
i pokoju. Przychodzicie, aby
rozbić nasze obawy i uczynić Petronela Golasiowa z Klimzowca
nas wolnym ludem. Przy
chodzicie do nas nie z ewangelią w dniach smutku i niedoli i zarówno
na ostrzu miecza jak przychodzili nie z nami cierpieli. Na koniec idą do Cie
gdyś Krzyżacy do naszych praojców, bie, Polsko, starcy pochyleni wiekiem,
lecz przynosicie nam niejako nagrodę między nimi i ja.
Kończę swoje przemówienie słowami
za naszą pracę, za ucisk, za niedolę na
szą, szczególnie ciężką w ostatnich cza Symeona: „Wpuść, Panie, sługę Twego
sach. Przynosicie nam palmę zwycię pokoju, albowiem oczy moje oglądały
stwa. Dziesięć pokoleń czekało waszego zbawienie”. Zaś na cześć Wojska Polskie
przyjścia, dziesięć pokoleń nadaremnie go i Pana Generała wołam: „Niech ży
wyciągało ręce i błagało o tę drogą, ją!”. (Autograf tego przemówienia znajdu
szczęśliwą chwilę, która nam przypadła je się w „Księdze pamiątkowej pracy
społeczno-narodowej kobiet...”. Przemó
w udziale.
Jak szczęśliwi jesteśmy, że z waszym wienie opublikowano w: 1922-1937. Jed
przejściem spadły kajdany z naszych nodniówka Śląskiego Związku Akademic
rąk, że swobodnie możemy je podnieś ku kiego..., s. 84 (załącznik 8 ). W porównaniu
niebiosom z gorącym podziękowaniem. z tekstem znajdującym się w „Księdze pa
Jak szczęśliwi jesteśmy, że usta nasze, miątkowej...” pominięto w nim pierwsze
zamknięte do niedawna, w radosnym zdanie: „Witam W. P. Generała z całą je 
uniesieniu mogą dać wyraz naszemu go Armyą Wojska naszem staropolskim po
uczuciu, wybuchającemu jak wulkan, zdrowieniem: Niech będzie pochwalony Je
i rzucić hymn radosny w chwili wyzwo zus Chrystus”).
Jak czytamy w sprawozdaniach praso
lenia. Wielbij duszo moja Pana, bo
wielkie uczynił nam rzeczy! On bohate wych, przemówienie Petroneli Golasiowej
rów dumnych strącił - a poniżonych wy wzruszyło do głębi zebranych. W tym
wyższył.
miejscu warto przypomnieć sylwetkę tej za
Polsko, wyciągamy ręce ku Tobie, służonej działaczki narodowej, o której
idziemy do Ciebie, twoje wierne dzieci. rzadko obecnie wspomina się w Chorzo
A jako ofiarę i dar niesiemy naszą wia wie, jednak nie zapomniał o niej w napi
rę, którą odziedziczyliśmy po naszych sanej i wydanej na obczyźnie książce
przodkach, która pomimo wiekowego klimzowianin Juliusz Grządziel, poświę
ucisku pozostała cała i nietknięta. Przy cając wiele ciepłych słów tej działaczce.
Petronela Golasiowa nie była rodowitą
nosimy ci nasz język, za który byliśmy
prześladowani tak srodze. Przynosimy klimzowianką. Urodziła się 28 maja 1851
Ci i naszą młodzież, o którą półtora wie roku z ojca Józefa Michalskiego i matki
ku wróg nasz prowadził zacięty bój. Pro Ewy z domu Żyłka w Dziewkowicach ko
wadzimy Ci garstkę braci duchownych, ło Strzelec Wielkich (opolskie). Tam
którzy pracowali z nami i szli z nami rę w 1857 roku zaczęła chodzić do szkoły.
ka w rękę, którzy prowadzili nas W 1871 roku wyszła za mąż i przeniosła
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się do Klimzowca, od lip
ca 1868 roku należącego
do Królewskiej Huty. Paweł
Dubiel nazywa Klimzowiec
tamtych czasów najbardziej
polską dzielnicą Królewskiej
Huty (P. Dubiel Dzieje polsko
ści Chorzowa, Chorzów 1935,
s. 33-34). Na początku XX wie
ku miał on około 3 tys. miesz
kańców, którzy należeli do pa
rafii pw. św. Jadwigi. Pochodzili
oni z różnych stron Górnego
Śląska. Jak pisze J. Grządziel:
Gdy klimzowianki szły do ko
ścioła, sunął przed oczyma ca
łyfolklor śląski. Inaczej nosiły
się niewiasty spod Raciborza
i Koźla, inaczej Strzelec i Ole
sna, a jeszcze inaczej „pscyniorki ”, bo kobiety z powiatu
pszczyńskiego mazurzyły i okry>wały się tylko jedną chustą,
podczas gdy tamte chustą dużą
i małą chustką na głowie. Zycie
społeczne i sąsiedzkie nie było
nudne, bo każdy powiat wnosił
w zwyczaje klimzowskie barw
ny szczegół (J. Grządziel, Ślą
zacy..., t. 1 , s. 16).
W Klimzowcu spędziła Pe
tronela Golasiowa resztę swe
go długiego i aktywnego życia.
Jej dom przy starym młynie,
na tzw. Starym Klimzowcu,
murowany, dwupiętrowy był
ogniskiem życia polskiego i ka
tolickiego w osadzie. Dwu
krotnie owdowiała, przez wie
le lat mieszkała tam z bratem
i siostrą (jak podaje J. Grządziel
Ślązacy..., t. 2-3, s. 345-346, pierwszy mąż
zmarł na gruźlicę, drugi w kopalni. Prze
żyła też śmierć wszystkich swoich dzieci,
które zmarły w niemowlęctwie. Przez
wiele lat mieszkała z siostrą Julią i bratem
Józefem, którzy zmarli również przed nią).
Jak wspominała po latach, poważny wpływ
na ukształtowanie się jej świadomości na
rodowej i społecznej wywarło zetknięcie
z czołowymi wtedy działaczkami pol
skiego ruchu kobiecego na Górnym Ślą
sku: Ludwiką Radziejewską, Franciszką
Koraszewską i Karoliną Hagerową. We
własnym domu prowadziła tajne naucza
nie języka polskiego dla dzieci i młodzie
ży, odbywały się tam zebrania chóru
„Wanda” oraz próby przedstawień te
atralnych. Jej dom był również miejscem
zebrań członkiń założonego przez nią
Katolickiego Związku bł. Bronisławy,
który w okresie plebiscytu skupiał oko
ło 600 kobiet. Niemcy nazywali ją „Kró
lową polską”. Niejednokrotnie była szy
kanowana, wiele razy przeprowadzano
w jej domu rewizje.
W 1929 roku, gdy śląskie działaczki zbie
rały materiały do „Księgi pamiątkowej
pracy społeczno-narodowej kobiet na Ślą
sku od roku 1880 do roku 1922”, która mia
ła być zaprezentowana na Powszechnej Wy
stawie Krajowej w Poznaniu, mającej
na celu ukazanie 1 0 -letniego dorobku nie
podległej Polski, napisała krótkie wspo
mnienie (życiorys). Zostało ono dołączone <=C
do pozostałych materiałów. Królewskohuckie działaczki, przesyłając je do Komitetu
redakcyjnego „Księgi...”, napisały wówczas:
„Chociaż wiek przywalił ją - jednak duch

jej zawsze młody i kochający Polskę. Pra
cą swą dalej przysparza Polsce wiele dobra.
Czy zimno, czy mroczno, czy deszczowo
staruszka zawsze chętnie bierze udział
w pracy społecznej czy też charytatywnej
spiesząc z dalekiego Klimzowca do Królew
skiej Huty, pracując jednak gorliwie i bez
interesownie” (Księga pamiątkowa pracy
społeczno-narodowej kobiet..., k. 75).
Po przyłączeniu części Górnego Śląska
do Polski Petronela Golasiowa była hono
rową członkinią Towarzystwa Polek w Kró
lewskiej Hucie. Zmarła w 1935 roku. Do
czekała się jeszcze wybudowania
i poświęcenia kościoła pw. św. Franciszka
w Klimzowcu, na rzecz którego zapisała
swój majątek.
Po słowach powitania wygłoszonego
przez Golasiową do gen. Horoszkiewicza
podeszła dziewczynka, która wręczyła mu
piękny bukiet kwiatów. Po latach okazało
się, że była nią wówczas 13-letnia córka
Marii Marcinkowej, znanej działaczki na
rodowej w Królewskiej Hucie, Pelagia, któ
ra wierszem Władysława Bełzy i wiązan
ką kwiatów witała generała (Bojdoł P,
Wierszem i kwiatami, „Nasza Gazeta” 1997,
nr VI -V II -V III, s. 13-14).

Sceny przed ratuszem
[astępnic kolumna wojska, na czele

I z; gen. Horoszkiewiczem i ppłk. Lan
ngnerem,
ruszyła dalej ulicą Katowicką
do Rynku. Za nimi kroczyły 2 bataliony
piechoty, kompania ciężkich karabinów
maszynowych i bateria lekkiej artylerii polowej. Na trasie dołączały do pochodu róż
ne stowarzyszenia, które tworzyły szpaler.
Kolumnę stowarzyszeń otwierali członko
wie związku kolarskiego ze swoim nowym
biało-czerwonym sztandarem.
Po wkroczeniu na wspaniale przystrojo
ny zielenią, chorągwiami i emblematami na
rodowymi Rynek pochód przeszedł obok
budynku Inspekcji Górniczej (obecnie
Banku Zachodniego), następnie okrążył plac
i zatrzymał się po przeciwnej stronie
przed ratuszem, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości. Wśród osób oczekują
cych tu nadejścia wojsk sprawozdawcy pra
sowi zauważyli m.in. Elżbietę Korfantową
z obiema córkami. Zajął tu też miejsce chór
mieszany pod dyrekcją Leona Ponieckiego, który po zbliżeniu się wojska do ratu
sza odśpiewał pieśń powitalną. Następnie
gen. Horoszkiewicza powitał w imieniu pol
skiej frakcji Rady Miejskiej Królewskiej
Huty, radca miejski Franciszek Grześ (Po
witanie wojsk polskich w Krół. Hucie,
„Dziennik Urzędowy Województwa Ślą
skiego” 1922, nr 1 z 1 VII). W czasie jego
przemówienia nadjechał samochodem owa
cyjnie witany przez polską ludność miasta
gen. Stanisław Szeptycki, dowódca grupy
wojsk polskich wyznaczonej do zajęcia
przyznanej Polsce części Górnego Śląska.
Chór odśpiewał hymn państwowy oraz spe
cjalnie na tę uroczystość skomponowany
hymn województwa śląskiego, zaczynają
cy się słowami:
Spełniony marzeń wielki cud,
___ _
Niewoli spadły z rąk kajdany,
Zmartwychwstał górnośląski lud,
z Polską nad wieki już związany.
^ 2
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Melodia hymnu była autorstwa Feliksa
Nowowiejskiego, a słowa napisał Kazi_: ___ t : ___ ' ____ t „. i ;_______
mierz Ligoń, wnuk Juliusza.

Po odśpiewaniu hymnu pochód, już
na czele z generałami Szeptyckim i Ho
roszkiewiczem, ruszył dalej Meitzenstrasse (obecnie Jagiellońska) do głównego
traktu miasta, czyli Kaiserstrasse (obecnie
ul. Wolności), wypełnionej po obu stronach
aż do wiaduktu tłumami widzów. Już
z daleka pozdrawiała nadchodzących
wspaniała kilkupiętrowa brama triumfal
na. Ustawiono ją na wysokości ówczesne
go hotelu „Reichshof” (przy ul. Wolno
ści 23) w poprzek całej szerokości ulicy
tak, aby pod nią mogły przejść oddziały
wojskowe. Po obu stronach opierała się
o mury kamienic. Zbudowano ją według
projektu i pod kierunkiem budowniczego
Antoniego Kopiecznego, byłego powstań
ca śląskiego, a prace przy niej trwały kil
ka dni. Ogólny koszt bramy wyniósł oko
ło ćwierć miliona marek. Brama przybrana
była chorągwiami. Na samym szczycie
wznosił się olbrzymich rozmiarów Orzeł
Biały, ozdobiony mnóstwem kolorowych
lamp elektrycznych, które zapalono wie
czorem. Po jego bokach i niżej znajdowa
ły się galerie. Na pierwszej, górnej stał
po jednej stronie Orła górnik w stroju pa
radnym z zapaloną lampą górniczą,
a po drugiej - hutnik z młotem kowalskim,
obok nich zaś widniały słowa napisu:
„Górnik i hutnik sercem i duszą przyjmu
ją Was”. Niżej znajdowała się druga gale
ria. Rozciągała się na całą szerokość uli
cy. Na niej oraz na położonych niżej
dwóch bocznych galeriach ustawili się
w strojach ludowych gospodarze i gospo
dynie oraz ubrane na biało dziewczęta, któ
re obsypywały kwiatami wkraczające
wojsko (czytamy o nich zarówno w nie
mieckich, jak i polskich sprawozdaniach
z uroczystości. Zob. Einzug der polnischen
Truppen...; Powitanie wojsk polskich
w Król. Hucie... Widzimy je też na nielicz
nych zdjęciach z uroczystości. Nie wystę
pują natomiast na znanej pocztówce z wi
dokiem bramy. W ich miejscu stoją
mężczyźni. Nie zgadzają się też inne
szczegóły. Zgadza się tylko ogólny wygląd
bramy. Zdjęcie zamieszczone na pocztów
ce zostało wykonane najprawdopodobniej
kilka dni później, podczas innej uroczysto
ści, a nie przejmowania miasta). Pod głów
ną galerią nad łukiem widniał napis:
„Wstąpcie przezemnie w gościnne progi
nasze! Armja Polska! - Władze Polskie!”.
Powyżej na dwóch tarczach herbowych by
ły umieszczone monogramy: z jednej
strony „W. K. [Wojciech Korfanty], z dru
giej - „J.P.” [Józef Piłsudski],
Przed bramą ustawili się z prawej stro
ny ze swoim sztandarem członkowie naj
starszego towarzystwa polskiego w Kró
lewskiej Hucie - Kółka Towarzyskiego,
założonego jeszcze przez Karola Miarkę.
Tutaj obaj generałowie zostali powitani
przez przedstawicieli górników i hutników.
Najpierw w imieniu górników zabrał głos
Robert Baluch, sekretarz Zjednoczenia
Zawodowego Polskiego w Królewskiej Hu
cie, podczas III powstania prezes miejsco
wej Rady Ludowej, który witając zwycię
ską polską armię w mieście czarnego
przemysłu wspomniał o tych, którym nie
było dane uczestniczenie w tej podniosłej
uroczystości: robotnikach poległych
w trzech powstaniach śląskich, apelując
o pamięć o nich. Przypomniał też niedaw
ną sytuację polskiej ludności w Królewskiej
Hucie, w której jeszcze kilka lat temu nie

wolno było mówić po polsku. Dzisiaj - jak
stwierdził - to wszystko minęło. Swoje wy
stąpienie zakończył okrzykiem: „Niech ży
ją wyzwoliciele!”.
W imieniu hutników powitał polskie
wojsko socjaldemokrata Klemens Dubiel,
przewodniczący Rady Zakładowej Huty
„Królewskiej”. Stwierdził on, że wpraw
dzie nie ma tu lasów, które zajmują wiele
powierzchni w Polsce, ale jest za to las ko
minów fabryk i hut, które mogą jej służyć
i w których może być produkowana broń
dla wojska. Na wystąpienia te odpowiedział
gen. Szeptycki. Dziękując za gorące przy
jęcie zgotowane polskiemu wojsku w Kró
lewskiej Hucie, w tym centrum śląskiego
przemysłu, wyraził jednocześnie słowa
uznania śląskim robotnikom, którzy potra
fili nie tylko przelewać krew w powsta
niach, lecz także zbudować tak piękną bra
mę powitalną. Kończąc zapewnił
królewskohuckich robotników, że zawsze
mogą być pewni odpowiedniej obrony
i będą się cieszyli szczególnymi względa
mi rządu.
Pochód ruszył dalej Kaiserstrasse, potem
skręcił w Heiduckerstrasse (obecna ul.
Hajducką), następnie w Gneisenaustrasse
(obecna ul. Henryka Dąbrowskiego), wszę
dzie serdecznie witany przez wielkie rze
sze ludności. Około godz. 13.00 dotarł
do obszernego, wówczas wolnego placu
przy tej ulicy, obok szkoły nr V, gdzie po
tem (w 1927 r.) stanął gmach Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Na środku pla
cu wzniesiono ołtarz połowy, przy którym
nadchodzącego wojska oczekiwało du
chowieństwo Królewskiej Huty. Na ołta
rzu widniał pięknie przystrojony zielenią
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oto
czony przez 6 dużych świeczników. Po obu
stronach ołtarza rozstawiono fotele i krze
sła dla gości honorowych. Zajęli je obaj ge
nerałowie, Elżbieta Korfantowa z córkami,
delegat biskupi ks. J. Kapica, wojewoda J.
Rymer, starosta dr J. Potyka, deputowani
do włoskiego parlamentu, przedstawicie
le królewskohuckiego duchowieństwa,
wśród nich ks. Joseph Ferche, wówczas wi
kary w parafii św. Jadwigi, późniejszy bi
skup sufragan wrocławski i koloński.
Za nimi ulokowała się orkiestra i kilku
setosobowy chór pod dyrekcją L. Ponieckiego, który po uformowaniu się w czwo
robok wojska i stowarzyszeń, rozpoczął
uroczystości religijne odśpiewaniem hym
nu państwowego. Potem od stóp ołtarza
przemówił w imieniu królewskohuckiego
duchowieństwa ks. Edward Mende, wika
ry w parafii św. Barbary, jeden z trzech pol
skich księży w okresie plebiscytu w Kró
lewskiej Hucie, późniejszy proboszcz
w Pawłowie (obecnie dzielnica Zabrza).
Zwrócił się on do gen. Szeptyckiego nastę
pującymi słowami:
Panie Generale! Żołnierze! Gdy wkro
czyliście do naszego miasta największe
go z górnośląskich miast, zamieszkałe
go w większości przez ludność
robotniczą, zostaliście powitani jak dłu
go oczekiwani goście. W słowach, które
do Ciebie były kierowane dźwięczała ra
dość, a w oczach wielotysięcznego tłumu
błyszczały entuzjazm i szczęście, że
przychodzi Pan jako obrońca wszystkich
warstw ludności tego miasta. Z radością
w sercu pozdrawiam Pana, Panie Gene
rale. Jego żołnierzy w imieniu ducho
wieństwa naszego miasta. Radość ta

jest uzasadniona słowami Pisma Święte
go z modlitwy dzisiejszego dnia: „Aperite portas et ingrediatur gens justa custodiens veritatem vetus error abbit:
servabis pacem eąuia in te speravinus”
[„Otwórzcie bramy, niech wejdzie lud
sprawiedliwy, strzegący prawdy i niech
odejdzie stary błądzący: przestrzegasz
pokoju, pokoju którego w tobie ufamy”].
Wypełniają się słowa proroka, bowiem
wiemy, że przybywasz do nas z żołnierza
mi, którzy są wychowani w dyscyplinie
i posłuszeństwie, z żołnierzami, którzy
podobnie jak dawni rycerze gotowi są
swoje życie poświęcić dla obrony hono
ru, Boga i współbraci. „Servabis pacem,
pacem quia in te speravimus”. Stoisz
na straży pokoju. Witam Pana, Panie
Generale, jako naszego współpracowni
ka i pomocnika, bowiem obowiązkiem
duchownych jest rozszerzanie pokoju.
Jesteśmy przekonani, że Pańscy żołnie
rze staną się wzorowym przykładem
dla naszej młodzieży, że potem także ona
zechce zostać żołnierzami Boga, by
strzec dokładnie jego przykazań. Przy oł
tarzu Boga czerpał polski żołnierz po
trzebną siłę, z pieśnią „Bogurodzica,
dziewica” szedł do boju. Panie Genera
le, gdy pozdrawiam Pana i Pańskich żoł
nierzy, proszę pana Zastępów: błogosław
Polskę, błogosław nasz śląski kraj, bło
gosław naszych żołnierzy. Tak więc pro
szę Ciebie, Panie Generale, o uklęknię
cie wraz ze mną na stopniach ołtarza
naszej Królowej, niech udzieli Pan swe
go błogosławieństwa (Einzug der polnischen Truppen...).
Generał Szeptycki dziękując za wygło
szone przez ks. Mendego słowa zapewnił
duchownych, że armia polska była i będzie
wierna tradycji historycznej, że zawsze nie
wzruszenie i twardo stać będzie na grun
cie katolickim. Będzie też wraz z ducho
wieństwem fundamentem państwa.

Msza dziękczynna i defilada
astępnie odprawiono mszę dziękczyn
ną za powrót ziemi śląskiej do Polski,
którą celebrował ks. Mende w asyście
księży Adolfa Gniłki i Tomasza Reginka.
Ze względu na późną porę była to msza ci
cha. Po mszy św. zaśpiewano „Ciebie Bo
że wielbimy”, a potem chór zaintonował
jeszcze raz hymn województwa śląskiego.
Tę część uroczystości wieńczyło wystąpie
nie dr. Władysława Bortha, który ustosun
kował się do wydarzeń tego dnia, podkre
ślając znaczenie ostatniego powstania, dla
odzyskania przez część Górnego Śląska
wolności, rolę utworzonych wówczas
w Królewskiej Hucie batalionów. Stwier
dził na koniec: „[...] dzisiaj Bóg wysłuchał
naszej modlitwy, spoglądamy więc na na
szą matkę Polskę, spoglądamy na mat
kę z Częstochowy. Obiecujemy strzec na
szej wolności”.
Oficjalne uroczystości publiczne za
kończyła defilada, którą gen. Szeptycki ode
brał na Gneisenaustrasse w towarzystwie
delegata biskupiego ks. J. Kapicy, starosty
dr. J. Potyki. Operacje zajmowania strefy
zakończono około godz. 16.00 przy „nad
zwyczaj serdecznym przyjęciu”. Dopiero
teraz pododdziały mogły udać się na obiad.
Wojsko goszczono w zabudowaniach szy
bu „Krug” kopalni „Król” (późniejsza ko
palnia „Król - św. Jacek”, następnie „Pre
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Widok od strony dawnej Richterstrasse (ul. Moniuszki) na pl. Cesarski i ul. Pocztową, ok. 1918 r.

zydent Mościcki”, po 1945 roku „Prezy
dent”), gdzie oficerów i żołnierzy podej
mowały wspólnie cechy rzeźnicki i piekar
ski, Żołnierzy przyjmowano w ogrodach,
a oficerów oraz zaproszonych gości w bu
dynku wspaniale udekorowanego kasyna
kopalni (po 1945 r. dom kultury kopalni
„Prezydent”) przy obecnej ulicy Lwow
skiej. Wśród osób uczestniczących w ban
kiecie dziennikarze odnotowali oprócz
wspomnianych już generałów, S. M. Szep
tyckiego i K. A. Horoszkiewicza także ad
iutanta gen. Szeptyckiego, rotmistrza Ksa
werego Pusławskiego, który tłumaczył
wszystkie przemówienia na francuski, an
gielski i polski, dalej wojewodę J. Ryme
ra, Elżbietę Korfantową z córkami, staro
stę J. Potykę, dr. Nolla, delegata biskupiego
ks. J. Kapicę, radcę ks. T. Reginka, przed
stawiciela Poznania dr. Włodzimierza
Krzyżankiewicza oraz pokaźną grupę du
chownych i oficerów, jak również przed
stawicieli prasy polskiej i zagranicznej.
Przybyłych do kasyna gości powitała
Maria Skowronkowa, żona polskiego do
radcy technicznego przy Międzysojuszni
czej Komisji Rządzącej na miasto Królew
ska Huta, Tomasza Skowronka, która
wzniosła uroczysty toast na cześć gen.
Szeptyckiego. Spośród zabierających pod
czas tego bankietu głos licznych mówców
odnotowano w prasie ks. J. Kapicę, gen.
Szeptyckiego, wojewodę Rymera, przed
stawiciela m. Poznania dr. Krzyżankiewi
cza, kapelana ks. Jerzego Sienkiewicza
oraz przedstawicieli polskiej i włoskiej pra
sy. Toasty prócz treści politycznych zawie
rały też słowa uznania dla dokonań po
przedników, niemieckiej gospodarności,
sprawności i porządku. Podczas bankietu
przygrywała orkiestra wojskowa. Około
godz. 18.30 biesiada dobiegła końca.
W wielkiej sali hotelu „Hrabia Reden”
o godz. 2 0 . 0 0 rozpoczęło się spotkanie pol
skich towarzystw. Na sali był obecny wy
brany niedawno na drugiego burmistrza,
czyli wiceburmistrza, ale jeszcze nie za
twierdzony przez władze wojewódzkie
Paweł Dombek.
Powoli dzień pełen wydarzeń dobiegał
końca. v Gdy zapadł-jak czytamy w „Kuryerze Śląskim” - oświetlono olbrzymiego
orła, umieszczonego na bramie tryumfal

nej przy idicy Cesarskiej, a tysiące widzów
podziwiało to arcydzieło sztuki budownic
twa. Tłumy ludu zdążały powoli do domów.
Dzień ten uroczysty wejścia Wojska Polskie
go do Król. Huty pozostanie na zawsze
w pamięci tych, którzy byli świadkami
wzniosłych chwil. Kto miał oczy, mógł pa
trzeć na widok rozentuzjazmowanych tłu
mów ludu polskiego, który na każdym
kroku zadokumentował światu, że setki lat
germanizacji nie zdołały wytępić z niego
ducha polskiego ”.

Bramy pamięci
amięć o tych wydarzeniach była żywa
w Królewskiej Hucie (Chorzowie)
przez cały okres przedwojenny. Rokrocz
nie w podobny sposób witano 75. Pułk Pie
choty powracający do koszar w mieście
z letnich ćwiczeń. Budowano wtedy na po
witanie wojska bramy triumfalne, przystra
jano odświętnie ulice, a wkraczające do
miasta od strony Katowic ulicą Katowic
ką wojsko witali przedstawiciele władz
miasta, młodzież szkolna, organizacje półwojskowe i mieszkańcy.
Zazwyczaj po powitaniu przez prezyden
ta miasta następowało złożenie wieńców
na znajdującej się w Rynku płycie Niezna
nego Żołnierza i pod pomnikiem Powstań
ca Śląskiego przy placu Wolności, potem
rozpoczynała się defilada. W 1935 roku od
była się ona przed gmachem dyrekcji
„Skarbofermu”, w latach następnych na uli
cy Wolności; trybuna była ustawiona
przed hotelem „Polskim” (dawny hotel
„Reichshof’). Dzień powrotu wojska nie
jednokrotnie zamieniał się w festyn, ogól
ną zabawę trwającą do godzin wieczornych.
Dnia 2 października 1927 roku, w pią
tą rocznicę opisywanych wydarzeń, odsło
nięto na placu Wolności, obok poczty,
wspomniany pomnik Powstańca Śląskie
go oraz otwarto i poświęcono wybudowa
ny na Górze Wyzwolenia Stadion Wycho
wania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego. W uroczystościach wzięli
udział prezydent RP Ignacy Mościcki oraz —
ordynariusz diecezji katowickiej ks. biskup
i
Arkadiusz Lisiecki.
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O kulturze Katowic i w Katowicach międzywojennych

17 lat i dwa miesiące
WOJCIECH JANOTA
Rozważania nad rolą i znaczeniem Katowic jako centrum administra
cyjnego i centrum kulturalnego tej części Górnego Śląska, która po wie
kach oderwania powróciła w roku 1922 do Odrodzonej Polski, zacząć
należy od skrótowego chociaż przypomnienia głównych uwarunkowań.

Sytuacja
amte Katowice, które do roku 1918
T
traktowane były jako bastion niem
czyzny i wizytówka Niemiec na pogra
niczu, terytorialnie ograniczone były
do obszaru dzisiejszego ścisłego śród
mieścia. Przed uzyskaniem bowiem
w roku 1865 praw miejskich przez
Stadt Kattowitz odcięto polskie robot
nicze przedmieścia. W plebiscycie 20
marca 1921 roku na 26 715 glosują
cych oddano 22 774 głosy za Niemca
mi (ponad 84%), a 3900 za Polską.
Za to w miejscowościach powiatu ka
towickiego za połączeniem z Polską
opowiedziało się ponad 60 procent
wotantów. Po plebiscycie opuściło
miasto ponad 9 tysięcy Niemców.
Zaczął się napływ Górnoślązaków ze
Śląska Opolskiego. W samym ro
ku 1923 przybyło ich około 16 tysię
cy. W tymże roku liczbę mieszkańców
szacowano na 56 i pół tysiąca.
Po 1922 roku Katowice pozostały
ośrodkiem dyspozycyjnym kapitału
niemieckiego, bo przecież 75% prze
mysłu ciężkiego na polskiej części
Górnego Śląska pozostało w rękach
niemieckich. W Katowicach były sie
dziby organizacji przemysłu ciężkie
go (koncerny, kartele, syndykaty),
związków przemysłowców, dużych
banków niemieckich, organizacji spo
łecznych, placówek kulturalnych i re
dakcji gazet.
Utrzymaniu dominacji Niemców
sprzyjały decyzje i zaniechania władz.
W roku 1922 Magistrat i Rada Miej
ska w 85 procentach składały się

z Niemców. Choć 21 marca 1924 ro
ku dotychczasową radę rozwiązano
i powołany został komisaryczny zarząd
miasta - to jednak ze względu na brak
fachowych sił dotychczasowi urzędnicy-Niemcy urzędowali jak daw
niej - po niemiecku. Pamiętać też na
leży, że wiele dziedzin życia
miejskiego regulowały jeszcze przez
kilka następnych lat dawne przepisy
prawa pruskiego. Wprawdzie Sejm
Śląski przyjął 16 stycznia 1923 roku
ustawę „O przedmiocie języka urzędo
wego na obszarze województwa ślą
skiego”, jednak pozwalała ona, by
urzędnicy w służbie wewnętrznej po
sługiwali się językiem niemieckim
do 15 lipca 1926 roku.
Niemiecka w większości Rada nie
godziła się na przyłączenie gmin pod
miejskich. Stało się to możliwe po po
wołaniu komisarycznej Rady i Magi
stratu. Na mocy ustawy Sejmu
Śląskiego z 15 lipca 1924 roku powsta
ły Wielkie Katowice, w których zna
lazły się: Bogucice, Zawodzie, Załę
że, Dąb, Ligota i Brynów. Obszar
miasta powiększył się czterokrot
nie - do 4023 hektarów. W roku 1925
Wielkie Katowice miały 112 657,
a w roku 1938 blisko 133 tysiące
mieszkańców. Pod względem liczby
ludności były na 9 miejscu w Polsce.
Wśród obywateli miasta było około 25
tysięcy Niemców (20% ogółu) i 5716
Żydów (4,5%).
Przez całe siedemnastolecie trwa
ła - z różnym nasileniem - długofa
lowa, kompleksowa niemiecka akcja
mająca za cel utrudnienie integracji
odzyskanego Górnego Śląska z Pol
ską. Uwarunkowania ekonomiczne:

Ferdynand Goetel (ur. 15 maja 1890 w Suchej
Beskidzkiej, zm. 24 listopada 1960 w Londy
nie) —polski prozaik, dramatopisarz, publicysta,
scenarzysta i działacz polityczny, członek Pol
skiej Akademii Literatury od 1935
działacz
polskiego PEN Clubu i Związku Zawodowego Li
teratów Polskich, laureat Złotego Wawrzynu Pol
skiej Akademii Literatury.

niemiecko-polska wojna celna, ogrom
na dewaluacja marki, kryzys gospodar
czy; działania polityczne i propagan
dowe na forum międzynarodowym;
nadaktywność szkolnictwa i organiza
cji mniejszości niemieckiej, wreszcie
sabotowanie decyzji i wyolbrzymianie
błędów nowych polskich władz - to
znaki tamtego czasu.
W roku 1922 nie istniała w Kato
wicach, podobnie jak na pozostałym
Górnym Śląsku, polska oświata. Nie
było w mieście ani jednej polskiej
szkoły, nie było nauczycieli przygo
towanych do pracy w polskim szkol
nictwie. Brak było instytucji kultu
ralnych oprócz kilku skromnych
biblioteczek stowarzyszeń społeczno-kulturalnych. Ich namiastkę sta
nowiły jedynie zespoły amator
skie - śpiewacze i teatralne.
Wychodziło kilka polskich gazet. W tej
sytuacji głównym frontem walki na kil
ka lat stała się oświata. Uczestnicy tej
batalii używali zresztą często termino
logii militarnej, mówiąc o zaciekłej
„walce o duszę polskiego dziecka”,

0 polską szkołę. Wielkie za

sługi miał na tym polu Wła
dysław Miedniak (18791963), przybyły w lipcu 1922
roku z Poznania, pracujący
w Katowicach jako wizyta
tor szkół średnich. Z jego
wspomnień o przełamywaniu
oporu niemieckiej kadry
(między innymi Gimnazjum
Żeńskiego przy ulicy 3 Ma
ja) dowiadujemy się, jak
trudne to były zmagania. To
w szkole zakładano funda
menty polskości, tu kształci
ły się rzesze przyszłych od
biorców i twórców kultury.
Tu hartowała się i uczyła
śląska młoda kadra nauczy
cielska, sprowadzona głów
nie z Małopolski (Galicji)
1Cieszyńskiego.
Wobec katastrofalnego
braku inteligencji miejsco
wego pochodzenia, import
tejże stał się życiową
koniecznością, ale też zarze
wiem komplikacji w proce
sach integracyjnych, któ
rych podłożem były różnice
kulturowe i obyczajowe
ujawniające się między
przybyłymi a tutejszymi. Dom oświatowy, późniejsza siedziba Biblioteki Śląskiej
Już w roku 1922 powsta
ła pierwsza polska profesjonalna pla pruskich Górny Śląsk był Beocją i kra
cówka kultury - Teatr Polski jem kolonialnym i był rozmyślnie
w Katowicach. Było to zasługą Towa w tym stanie utrzymywany, aby ludność
rzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego, polska, tubylcza, stanowiąca tu ogrom
które powstało 4 lipca, czyli w dwa ną większość, nie mogła się dorabiać
tygodnie po wkroczeniu wojsk pol kultury i nauki, a przez nie uświado
skich do Katowic. Na czele Towarzy mienia narodowego, patriotyzmu pol
stwa stanął Feliks Bocheński (1872- skiego i większych sił społeczno-gospo
1925) - urodzony w Szczawnicy, darczych. Pod rządami polskimi, które
doktor praw, organizator sądownic ju ż trwają z górą 6 lat, co się zmieni
twa na Sląslcu Cieszyńskim i Górnym, ło? Żadne województwo w Polsce,
prezes Sądu Apelacyjnego w Katowi w proporcji do swej ludności i swego
cach. W składzie zarządu znaleźli się obszaru nie daje Państwu i swej wła
Ślązacy: Paweł Dąbek, Jan Piechulek, dzy wojewódzkiej tak wielkich do
Maksymilian Wilimowski - wszyscy chodów, ja k Województwo Śląskie,
znani z wcześniejszej działalności na ajednak żadne województwo rdzennie
rodowej. Następcą przedwcześnie zmar polskie nie leży pod względem kultułego prezesa został wspomniany wyżej ralno-naukowym tak smutnym odło
Władysław Miedniak. Przez kilkanaście giem, ja k właśnie Województwo
lat TPTP brało na swe barki trudy, naj Śląskie. (Z dziejów Towarzystwa Przy
pierw pokonywania przeszkód stawia jaciół Nauk na Śląsku, w: Roczniki
nych przez zdominowany przez Niem TPN, tom 1)
ców magistrat, później zdobywania
Skąd wzięła się ta surowa ocena?
środków umożliwiających regularną Konstanty Pras (1872-1961), urodzo
działalność sceny polskiej.
ny w Wielopolu koło Rybnika, był
dziennikarzem, działaczem plebiscyto
wym, a przede wszystkim badaczem
Diagnoza
historii Śląska. Wiele serca włożył
w organizację i działalność Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, po
początku roku 1929 Konstan wstałego w Bytomiu 10 maja 1920 ro
ty Prus podsumował stan kul ku z przekształcenia istniejącego tamże
tury na Śląsku tymi słowy: Za czasów Górnośląskiego Towarzystwa Literac

kiego. W programowej
„Odezwie” inicjatorzy To
warzystwa pisali: Celem no
wego towarzystwa jest oży
wienie nauki i sztuki polskiej
na Śląsku przez zbieranie
i utrzymywanie biblioteki,
gromadzenie zabytków kul
tury na Śląsku, urządzanie
periodycznych wykładów na
ukowych, utrzymywanie czy
telni naukowej. Te cele mu
simy my sami, Górnoślązacy,
osiągnąć. Do ich urzeczy
wistnienia musimy mieć wła
sny lokal, musimy przyjąć
specjalistę na kierownika
biblioteki i muzeum —a na to
potrzeba funduszów.

Konstanty Prus zdawał
sobie sprawę ze znaczenia
propagandowego publika
cji naukowych uzasadniają
cych polskie prawa do Gór
nego Śląska, sam był takich
autorem. W petycji do Sej
mu Śląskiego w roku 1923
pisał o ofensywnie działają
cych placówkach kultury
niemieckiej, jak między in
nymi muzea w Bytomiu,
Opolu, Raciborzu. Tymcza
sem jego i Towarzystwa
uporczywe starania o znale
zienie w Katowicach przynajmniej
jakiegoś lokum na cenny księgozbiór
nie spotykały się z należnym odze
wem. Przewieziony z trudem do Ka
towic, leżał kilka lat spakowany w po
mieszczeniach zastępczych, by
w roku 1927 trafić do użyczonych po
koi w Starostwie (ul. Warszawska).
Wreszcie w końcu roku 1932 udostęp
nił mu kąt w bibliotece Sejmu Śląskie
go marszałek Konstanty Wolny. Te
żmudne usiłowania, jak i poniżające
starania o wsparcie finansowe na dzia
łalność merytoryczną - bez istotnego
efektu - bolały tym bardziej że w tym
czasie, w roku 1928, na wniosek wo
jewody Grażyńskiego Śląska Rada
Wojewódzka uchwaliła dotacje w kwo
cie 150 tysięcy złotych na cele ze
wnętrzne: w tym na budowę Domu
Rękodzielniczego w Krakowie - 75
tys. zł, Mauzoleum Kasprowicza w Za
kopanem -15 tys. zł i „dar honorowy”
dla pisarza Władysława Orkana - 10
tys. złotych.
W tych pierwszych latach nie potra
fiono więc wykorzystać entuzjazmu
i potencjału miejscowych doświadczonych działaczy uprawiających naukowe poletko. Coś Katowice straciły. Pojawiła się gorycz i rezerwa wobec
nowych władz. Grażyński potrafił j ed*
nak cenić prawdziwe kompetencje 53
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i jego stosunek do śląskiej
elity TPN zmienił się - choć
chyba nie ufał im całkowicie,
podejrzew ając ich o nastro
j e p ro k o rfa n to w sk ie lub
przynajm niej nieprzesadny
entuzjazm wobec m etod sa
nacyjnych. Czy ocena K on
stantego P rusa dotycząca
stanu kultury na Śląsku by
ła uzasadniona? Z apew ne
m iał rację, gdy szło o prze
szłość, ale ju ż kładziono
fundam enty i rysow ały się
zręby nowych instytucji, któ
re miały służyć kulturze i na
uce. Z am bitnym i planam i Fragment fasady Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych
i tw ardą w olą ich realizacji
w ystąpił nowy, piąty ju ż, w ojew oda p la có w ką regionalnej p ra c y nauko
Michał Grażyński (1890-1965). D o Ka wej, o którą zaczepiłoby się ogólne za
towic przybył w e w rześniu 1926 roku. interesowanie św iata naukow ego dla
M usiał zmierzyć się z licznymi proble problem atów śląskich oraz która uła
m am i ekonom icznym i i społeczny tw iłaby p rze sią k a n ie regionalnych
mi, jak ich nie brakow ało w w oje w a rto śc i ku ltu ra ln ych do o g ó ln ej
w ództw ie - obszarze nadgranicznym , ska rb n icy kultury polskiej. I dalej:
najbardziej uprzem ysłow ionym i zur M uzeum traktujem y ja k o najszerszą
banizowanym, który miał się stać „ko bazę naukow ych zainteresow ań ślą 
łem napędowym polskiej gospodarki” . skich, skoro o to M uzeum chcem y za 
Uważał, że głównym narzędziem in czep ić archiw um , bibliotekę, p r a 
tegracji G órnego Śląska z R zecząpo c o w n ię i ś lą s k ie to w a r z y s tw o
spolitą będzie kultura i tę sw oją kon naukowe. P lany te ju ż kilka lat p ó ź
cepcję w drażał z całą determinacją. niej skorygow ało życie, bo przecież
W roku 1927 zatrudnił na stanow isku jak o osobne instytucje rozw inęły się:
kierownika nowo stworzonego Oddzia B iblioteka Sejm u Śląskiego i A rch i
łu Sztuki i konserwatora wojewódzkie w um A kt D aw nych W ojew ództw a
go rzutkiego, m łodego historyka sztu Śląskiego (1932). D ziesiątki opraco
ki doktora Tadeusza D obrow olskiego w ań naukow ych ukazały się za spra
(1899-1984). D o licznych zadań, jak i w ą T ow arzystw a P rzy jació ł N auk
mi został on obarczony, należało przede na Śląsku, K om itetu W ydaw nictw
w szystkim przygotow anie program u Śląskich Polskiej A kadem ii U m iejęt
przyszłego muzeum, a poza tym m. in. n ości w K rakow ie (1933), którem u
inw entaryzacja zabytków w w o je przew odniczył G órnoślązak - ksiądz
wództwie, ocena projektów, jakie m a p rof. K o n stan ty M ich alsk i (1879sowo powstawały z inicjatywy byłych
1947), oraz Instytutu Śląskiego, utw o
pow stańców w dziesiątkach m iejsco rzonego w ro k u 1934.
wości i czuwanie nad bieżącym życiem
W róćm y jed n ak do poprzedniego
kulturalnym . D zięki jeg o pracy, a tak w ątku. U staw ę o pow ołaniu M uzeum
że wsparciu wojewody i zapewnianym
Ś ląsk iego p rzy ją ł S ejm Ś ląski 23
przez niego środkom m aterialnym , stycznia 1929 roku, a ju ż po 16 m ie
pow stało po niew ielu latach dzieło siącach - 29 m aja 1930 nastąpiło je 
wielkie.
go otw arcie w tym czasow ej siedzibie
W przem ów ieniu na forum Sejm u na czw artym piętrze Śląskiego U rzę
Śląskiego w dniu 1 0 listopada 1928 ro du W ojewódzkiego.
ku, podczas uroczystego posiedzenia
W roku 1931 pow ołana została R a
z okazji 10-lecia P aństw a Polskiego, da M uzealna, ciało pozornie niezależ
w ojew oda M ichał G rażyński uzasad ne, ale kierow ane z urzędu przez w o
niał w niosek o pow ołanie placów ki: jew odę. W jej składzie znaleźli się
M uzeum Śląskie m a się stać nie tyl m iędzy innym i: ks. dr E m il Szra
ko panteonem naszych zabytków ku l mek - prezes TPN na Śląsku, Stanisław
turalnych i artystycznych, zbiorów,
Ligoń, architekt Tadeusz Michejda, Gu
ilustrujących naszą p ra c ę narodową,
staw M orcinek, a więc Ślązacy o zna
zm agania w p leb iscycie i p o w sta  nych nazw iskach i uznanym dorobku.
niach, zabytków naszej przyrody, ale Trudno się oprzeć w rażeniu, że celem
ma na celu propagowanie, wypromie- jej istnienia było trzym anie parasola
niow anie - że tak p o w iem - na ze  chroniącego sprawę M uzeum , a prak
wnątrz, w najbliższe środow isko p o l tycznie neutralizowanie ataków opozy
skiej kultury, a nadto ma się stać cji na G rażyńskiego za jeg o wolunta-

rystyczne decyzje o w yda
w aniu w ielkich sum z bu
dżetu śląskiego na zakupy
dzieł sztuki.

dea M uzeum Śląskiego
została obciążona funk
cjam i i znaczeniam i w y
kraczającym i znacznie po
za norm alne zadania tego
typu placówek. Te dodatko
w e fu n k c je n a jp e w n ie j
przesądziły o decyzji o ro 
zebraniu w latach okupacji
prawie gotowego nowoczesnego gma
chu. Chodziło o destrukcję instytucji-sym bolu polskiej kultury, pom nika
p a ń stw o w o śc i i dow odu je d n o śc i
Śląska z Polską - co uczyniono z nie
m iecką precyzją i zaciekłością {furor
teutonicus). W spom nijm y także o wy
su w a n y m m n iej w a ż n y m z a rz u 
cie - o braku pow iązania budynku
z niem ieckim dziedzictw em kulturo
wym. Ten był zbyt awangardowy, nie
„narodow y” i m ógł nazbyt wyróżniać
się w kontekście solidnej m ieszczań
skiej architektury, wypełniającej cen
trum K atow ic.
K oniecznością „niesienia” podob
nych treści sym bolicznych obarczono
w cześniej przyszły gm ach Śląskiego
U rzędu W ojew ódzkiego i Sejm u Ślą
skiego. K o n k u rs arch itek to n iczn y
na projekt rozpisał ówczesny wojewo
da A ntoni S chultis w dniu 9 m a
ja 1923 roku. Przed uczestnikam i
konkursu postawiono wym óg spełnie
n ia istotnego założenia ideow ego.
Najlapidarniej ujm ow ał to tekst w pi
śm ie o g ó ln o p o lsk im „ A rc h ite k t” ,
w którym czytamy, że konkurs przy
kuł uwagę swą treścią duchową: stwo
rzenia w stolicy naszych Zachodnich
K resów budynku m onum entalnego,
któryby był odzwierciedleniem naszej
kultury w przeciw ieństw ie do kultury
zaborczego narodu, której wyrazem
je s t obecny gm ach Sejmowy, budow
la o w ybitnie północnoniem ieckim
charakterze. W regulaminie wykluczo
no zastosow anie stylu gotyckiego,
kojarzącego się z tradycją niemiecką.
Przypom nijm y, że pierw szą siedzibą
Sejmu Śląskiego i Urzędu W ojewódz
kiego był budynek przy ulicy W oje
w ódzkiej, gdzie dziś m ieści się A ka
dem ia M uzyczna. K onkurs wygrali
architekci krakowscy: Kazimierz Wyczyński, L udw ik W ojtyczko, Stefan
Żeleński i Piotr Jurkiewicz. Prace bu
dow lane rozpoczęto w iosną 1924 ro
ku, a 5 m aja 1929 roku w specjalnym

akcie zapisano: [...] D zisiaj [...] do
konuje się uroczystość pośw ięcenia
gmachu Województwa i Sejmu Śląskie
go ja k o widomego i wspaniałego sym 
bolu m ocarstw ow ej p o tęg i państw a,
wśród którego ziem Województwo Ślą
skie stanowi najcenniejszą perłę. Orzeł
polski w ieńczący fa sa d ę tego gm achu
p rzyją ł Ziem ię Śląską p o d sw oje m o
carne skrzyd ła p o w ieczn e czasy.
Wagę tego w ydarzenia podkreślała
obecność p rezydenta R P Ignacego
M ościckiego.
Rywalizacja polsko-niem iecka - re
alna materialna i organizacyjna, w któ
rej polska adm inistracja m iała b ez
sporne sukcesy, przenosiła się w ięc
także w sferę sym boliczną i tu p rzy 
w iązyw ano do niej nie m niejsze zna
czenie. K atow ice, z racji pełnienia
funkcji stołecznych, stały się siłą rze
czy je j n a jw a ż n ie js z y m fro n tem .
W publicystyce padały określenia:
duch, dusza, idea, w ola, treść d u 
chowa, istota itp.
D ziesiątki i setki tekstów praso 
wych poświęcono G órnem u Śląskowi
(a ściślej: w ojew ództw u śliskiem u)
w prasie m iędzyw ojennej. Śląsk był
m odny i atrakcyjny jak o tem at, bo
w ielkie było zainteresow anie opinii
ogólnopolskiej. Skraw ek ziem i nasy
cony zakładam i przem ysłu ciężkiego,
ojczyzna ludzi romantycznych w trwa
niu p rzy p o lsk o ści i k o n k retn y ch
w trudzie pracy, laboratorium now o
czesnych procesów cyw ilizacyjnych
i poletko dośw iadczalne, na którym
w yrastają ow oce pow ikłanych w pły
wów: m iędzynarodow ej koniunktury
gospodarczej, nierozwiązanych proble
m ów społecznych i narodow ościo
w ych, ry w alizacji p a rtii p o lity c z 
nych. I po prostu —kaw ałek Zachodu
w zacofanej, rolniczej Polsce. W ięk
szość tych tekstów - pisanych p rze
w ażnie dla prasy codziennej - stano
w iły pobieżne relacje, im presje czy
reportaże. Pojaw iały się w nich, siłą
rzeczy, Katow ice.
Do ujęć pogłębionych, zaw ierają
cych jakieś próby analizy bądź diagno
zy, zaliczyć należy teksty Ferdynanda
Goetla (1890-1960), uznanego pisarza,
prezesa Zw iązku Z aw odow ego L ite
ratów Polskich (w latach 1933-1939).
Efektem jego pobytów w w ojew ódz
twie śląskim , ale też na pew no lektur
i prac studyjnych, był cykl „Ludzie
i maszyny”, publikowany w prorządowej, dobrze redagowanej warszawskiej
„Gazecie Polskiej”. Cykl liczył 16 tek
stów, drukow anych w 18 odcinkach
od 19 lipca do 4 grudnia 1934 roku.
Nie były to czyste reportaże, lecz ra
czej ujęcia publicystyczne z odniesie
n iam i h isto ry c z n y m i, p o św ięco n e

w w iększości dziejom przem ysłu i hi
storii fortun m agnatów przem ysło
wych. Spośród nich trzy dotyczyły K a
towic.
Z łą sławę zdobył pierw szy z nich,
zatytułow any „K atow ice” , drukow a
ny 17 sierpnia 1934 roku. Skandal w y
b uchł po dw u latach od daty pierw o
druku - wtedy, gdy skrócony o jedną
czwartą tekst znalazł się w zbiorze czytanek „M ów ią w ieki” w opracow aniu
Juliusza Balickiego i Stanisława M aykowskiego, przeznaczonym dla FV kla
sy szkoły średniej. Książka ukazała się
w e L w ow ie w roku 1936. R aziły tu
fragmenty z powierzchownym i obser
wacjami, sprawiające wrażenie odczuć
„ o d k ry w c y n ie z n a n y c h lą d ó w ” ,
zw łaszcza ten o tłum ie na ulicach
śródm ieścia: L udzi ładnych nie widzi
się wielu, a o ja kiejko lw iek „ ra sie ”
m ow y nie ma. K ość gruba, postacie
p r z y s a d k o w a te , tw a rze su ro w e wszystko razem m iazga ja k a ś ludzka,
której nie m ożna je d n a k nazw ać sza
rym tłumem wielkomiejskim w utartym
tego słow a znaczeniu. Tłum ten ma
w so b ie bow iem ja k ą ś p rzyta jo n ą
energię, siłę i przedsiębiorczość, ja ką ś
rzetelność w yrazu i zaciętą celowość
ruchu i krążenia. Z am iast dam widzi
się na ulicach baby, zam iast stro
jó w - odzież, zam iast torebek—koszy
ki, torby i w ózki dziecinne. ”
A takujący ten tekst nie w spom ina
li o w yliczanych przez autora p o z y 
tyw nych aspektach miasta. Spektaku
la rn ą fo rm ą sp rz e c iw u sta ło się
palenie w ym ienionej książki na ry n 
k u w K atow icach w dniu 27 stycz
n ia 1937 roku. Jak należy ocenić to
w ydarzenie? W ybryk m łodzieży czy
akt solidarności ze spotw arzonym
m iastem ?
W k o le jn y m re p o rta ż u -e s e ju „K atow ice. Pow rót kultury” (25 VIII
1934) G oetel stw ierdza, że w sensie
duchow ym , kulturow ym K atow ice
„nie są m iastem o charakterze nie
m ieckim ”, ale nie m ają jeszcze cha
rakteru polskiego. Autor nie potrafi do
k ład n ie u z a sa d n ić tego w rażenia.
Z je g o słów w ynika, że chodzi m u
0 pew ne im ponderabilia, jak ą ś at
m osferę - odw ołuje się tu do K rako
w a - poczucie wspólnoty i potrzeb du
ch o w y ch . In ic ja to re m k o n ieczn ej
przem iany m oże stać się gm ach W o
jew ództw a - najpotężniejsza budow 
la p u bliczna w odrodzonej Polsce
1 centrum dow odzenia, bo „w szystkie
generalne przepraw y: o chleb, o byt,
o m o w ę i sz k o łę , w ę g ie l, p ie 
niądz - o obyczaj nawet, sztukę i kul
turę, rozgrywały tu swoje walne bitwy.
Tutaj grom adziła się też cała w iedza
o kraju i ludziach.”

M ów iąc o sym bolicznym oddzia
ływ aniu gm achu W ojew ództw a, G o
etel pisze, że wnosi w żywotne, ale bez
imienne, bezosobow e oblicze miasta
elem ent kulturalnej bitw y czy też,
wobec braku przeciwnika, kulturalne
go posłannictw a —pierw szą niejako
w ieść o kulturze, która choć była tu
taj znana i naw et rodzima, p rzecież
z czasem została w ja kiś sposób zatar
ta lub zepchnięta i odrzucona [...].
U bolew a jednak, że [...] Katowice nie
po d dają się ja k o ś wpływom nowego
architektonicznego ducha i brną da
lej w swój chaos rzeczywistości, nie ro
zum iejąc j a k gdyby i nie chcąc, a za 
pew ne i nie mogąc zrozumieć tego, co
się stało na wojew ódzkim wzgórzu.
Jakaż irytująca niecierpliwość, jakie
wygórowane życzenia - można by dziś
zawołać. Przecież adm inistracja pol
ska nastała 1 2 lat w cześniej, a Śląski
U rząd W ojewódzki zaczął funkcjono
wać w now ym gmachu przed laty pię
ciu! A le m oże to i przekonanie o ślą
skiej e n e rg ii, o m o ż liw o śc ia c h
i potencjale K a to w ic ...
W ty tu le trz e c ie g o te k stu „K atow ice. Traum o d er S c h a u m ”
(28 VIII 1934) Ferdynand Goetel użył
słów śródtytułu w niemieckim artyku
le, oznaczających: m arzenie senne
czy piana, jakim ironicznie skwitowa
no opublikowanie program u M uzeum
Śląskiego (Die polnische Kulturbeweg u n g in O/S, „D er O berschlesier”
1930, zeszyt IX).
Autor w ychodzi od konstatacji, że
w wyniku podziału Górnego Śląska zo
stawiliśm y p o tamtej stronie całkowity
niem al m ateriał kulturalny w postaci
zbiorów archiwalnych, bibliotek, muze
ów (we Wrocławiu, Opolu, Raciborzu,
Gliwicach, Bytomiu), wszelki wreszcie
dorobek kulturalny, który choć zgroma
dzony i umiejscowiony na terenach
Śląska zachodniego, przecież dotyczył
całego kraju i cały kraj obejmował.
Krótko mówiąc postąpiliśm y tak, ja k
gdyby wszystko co dotyczy uzasadnie
nia naszych praw moralnych do Śląska
było nam niepotrzebne. Zasugestionowały nas -fa b r y k i [...].
To rzeczyw iście pogląd oryginalny,
nie podnoszony w polskiej publicysty
ce. U G oetla służy on pokazaniu, że
n a pustym polu w ładze województwa
budują w iele, że pow stają istotne in
stytucje, w śród których w yróżnia się
szczególnie M uzeum Śląskie, i nabie
ra rozm achu życie kulturalne.
To w szystko m ogło jeszcze bar
dziej się rozw inąć, ale H istoria da
la przedw ojennem u w ojew ództw u
śląskiem u zaledw ie 17 lat i dwa
m iesiące...
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JÓZEF KOŻDOŃ
w latach przełomu 1918-1920

Dom Narodowy w Cieszynie, w którym przez wiele lat organizowała się polskość

Trzecia droga

1Z

’

byli przemawiający w Do-

JN k.l.Lilm u Niemieckim po polsku
przeciwko Polakom działacze, którzy
w przełomowych latach 1918-1920 rzu
cili cień na przejawiane przez uznających
się za reprezentanta ludności polskiej Ślą
ska Cieszyńskiego działaczy RNKC
dążenia do jak najszybszego połączenia
się z odradzajacą się Polską? Kim był ich
przywódca, którego popularne w tym re
gionie nazwisko po dziś dzień wśród
wielu zamieszkałych na Zaolziu w Re
publice Czeskiej Polaków wymawiane
jest z największą odrazą?
Józef Kożdoń urodził się 8 IX 1873 r.
we wsi Leszna Góma w politycznym po
wiecie cieszyńskim na Śląsku Austriac
kim w etnicznie polskiej rodzinie ewan
gelickiej. Ludność polskojęzyczna oraz
wywodzące się z czasów XVT-wiecznej
reformacji wyznanie ewangelicko-augs
burskie dominowały w tej miejscowo
ści. Przeszedł podobną drogę ja k więk
szość z jego pokolenia, pragnącego
zdobyć nieco szersze w y k ształce
nie - od dwujęzycznej, tzw. utrakwistycznej, polsko-niemieckiej szkoły lu
dow ej po n iem ieckie sem inarium
nauczycielskie, gdyż innych szkół w tej
części Śląska Cieszyńskiego wówczas
nie było. Uczył w utrakwistycznych
szkołach ludowych w Strumieniu i Międzyświeciu koło Skoczowa. W 1909 r.
stanął na czele Śląskiej Partii Ludowej,
wydającej gazetę „Ślązak” oraz został
posłem Sejmu Krajowego w Opawie.
Choć swój w ybór na posła zawdzięczał
chęci dotarcia przez Niemców, dominu
jących do tej poiy politycznie w regio
nie jedynie w miastach, także na cieszyń
ską prowincję, gdzie sukcesy odnosił
polski ruch narodowy, i ich pom ocy fi
nansowej, a także niesnaskom wyznanio
wym w polskim katolicko-ewangelickim
obozie narodowym, to jednak zwycię
stwo nad kandydatem Polaków ks. Jó
zefem L ondzinem m iało w ów czas
ogromne propagandowe znaczenie.

„Śląsk dla Ślązaków”

swoich poglądach Kożdoń za
negował to, na czym rozwijający
się od Wiosny Ludów 1848 r. polski ruch
narodowy na Śląsku Cieszyńskim budo
wał swoją ideologię: czynnik obiektyw
KRZYSZTOF NOWAK
ny a więc język macierzysty jest punk
tem wyjścia dla tworzenia się tożsamej
19 X 1918 roku w D om u N arodow ym przy cieszyńskim rynku pow stała z nim świadomości narodowej. Głosił
Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, pierw szy w 1918 r. niezależny or odrębność „ p lem ien n ą” Ś lązaków
gan polskiej w ładzy na ziem ach zam ieszkiw anych przez Polaków i przez od „Poloków”, zwłaszcza z pobliskiej
następne trzy miesiące symbol ich samostanowienia ną Śląsku Cieszyńskim. Galicji, między którymi miało być wię
30 X Rada uroczyście proklam ow ała przynależność Śląska C ieszyńskiego cej różnic niż podobieństw, a te pierw
do Polski. Także jed nak 19 X 1918 dw ieście m etrów dalej, w cieszyńskim sze wynikały głównie ze sfery kulturo
D om u N iem ieckim na zebraniu Śląskiej Partii Ludowej pod w odzą Józe wej. Związki historyczne Śląska z Polską
fa K ożdonia zebrani delegaci opow iedzieli się za poparciem idei niezawi były zbyt krótkie i mgliste, aby było ina
słego Śląska, sfederow anego z kilkom a innym i członam i Przedlitaw ii czyli czej. Emocjonalnych więzi z polskością,
austriackiej części m onarchii H absburgów , pod ich cesarskim w ładaniem . jego zdaniem, nie było żadnych a sam
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nem a Bielskiem, mimo iż to ewangeli
cy byli prekursorami polskiego ruchu narodow ego n a Śląsku C ieszyńskim .
Faktyczne wpływy polityczne ewange
lickiego obozu polskiego, tzw. michejdowców wśród cieszyńskiego chłopstwa
obejmowały wówczas jednak głównie
obszar na południe od Cieszyna w sądo
w ym pow. Jabłonków. Także sporo ka
tolików ze wschodniej części regionu
sprzyjało Kożdoniowi, nie licząc Niem
ców w miastach. Z kolei na obszarach
przemysłowych w Trzyńcu i Zagłębiu
Ostrawsko-Karwińskim ruch Kożdonia
nie posiadał większego zaplecza, zaś
w przylepionym do Moraw politycznym
pow. frydeckim dom inow ali Czesi.
Niem cy starający się, podobnie jak
w przypadku Śląska pruskiego, utrzy
mać Śląsk Cieszyński w orbicie swo
ich politycznych i kulturalnych wpły
wów zyskali w ruchu kożdoniowskich
„deutschfreundlichów” prawdziwych
wybawców i po 1909 r. nie odsyłali już
„za stodołę” złożonych z jego zwolen
ników chórów i zespołów tanecznych.

Między Austrią
a neutralizacją
0
prawny, który gwarantował
U L c Ł L lk o ż d o n io w i
szerzenie
1wcielanie w życie swoich ideałów skoń
czył się jesienią 1918 r., gdy w ciągu kil
ku tygodni nad ŚPL załamał się niemiec
ki p araso l ochronny. W ydany 16
paździenika przez cesarza Karola I ma
nifest zapowiadający stworzenie unii per
sonalnej związku niezależnych państw
i dający podstawę do tworzenia lokal
nych samorządów narodowych na w ie
lu austriackich pograniczach oddał
m iejsco w y m N iem com praw dziw ą
,niedźwiedzią przysługę”. W Cieszynie
lokalne władze nie m ogły już interwe
niować w majestacie prawa przeciwko
utworzeniu RNKC, choć w przypadku
powstania tego akurat organu decyzja za
padła jeszcze przed cesarskim manife
stem . Z am iast ratow ać m onarchię,
dokument umożliwił bowiem przejmo
wanie w ładzy przez grupy dotąd poli
tycznie i narodowo upośledzone, które
odrzucały idee federacyjne na rzecz
dominujących wówczas, haseł tworze
nia państw narodowych. Przez pewien
czas Niemcy cieszyńscy spoglądali więc
na siebie i na tworzone przez Polaków
fakty dokonane trupio bladzi, nie mogąc
zrozum ieć zaistniałej dosłownie z dnia
na dzień sytuacji. N a sąsiednim Śląsku
pruskim państwo niemieckie, choć osła
bione, nadal jednak istniało, podczas gdy
na Śląsku Cieszyńskim i Opawskim Au
stria zniknęła dosłownie w przeciągu jed
nego tygodnia. Także partia Kożdonia
b yła początkow o zdezorientow ana.
W „Ślązaku” pojawiły się nawet oskar

żenia pod adresem Niemców, którzy
traktując butnie i nie po partnersku tak
że członków ŚPL, ponosić mieli teraz te
go smutne konsekwencje w postaci ro
snącej popularności haseł przyłączenia
Śląska Cieszyńskiego do Polski. N a za
dawane przez swoich zwolenników py
tanie: -co z nami będzie? - Kożdoń zna
lazł jednak szybko odpowiedź- idziemy
tam, gdzie Niemcy.
A nadzieje pozbawionych nagle wła
dzy centralnej Niemców co do przyszło
ści Śląska Austriackiego związane by
ły wówczas z, nawiązującą zarówno
do manifestu cesarskiego, jak i do mod
nego wówczas hasła prawa narodów
do samostanowienia, separatystyczną
koncepcją utw orzenia połączonego
z północnymi M orawami Niemieckie
go Śląska w ramach sfederalizowanej
N iem ieckiej A ustrii. K iedy jed n ak
w Wiedniu proklamowano 21 paździer
nika Republikę Austriacką i okazało się,
że planami tymi zainteresowany był je 
dynie dwór cesarski oraz Niemcy poza
etniczną Austrią, zaczęto myśleć o pro
tektoracie Berlina. Za austriackim pań
stwem związkowym obejmującym Śląsk
Cieszyński opowiadała się także ŚPL,
której liderzy wezwali swoich zwolen
ników do niewykonywania zarządzeń sa
mozwańczej - w ich przekonaniu - pol
skiej Rady Narodowej. Kiedy jednak
na ulicach Berlina wybuchła rewolucja
a na Śląsku pruskim pojawiły się hasła
separatystyczne, plany te upadły. Niem
cy opawscy postawili więc na stworze
nie autonom icznego Sudetendlandu,
obejmującego Opawskie i skrawki pół
nocnych M oraw a Niemcy cieszyńscy
i ostrawscy na neutralne państewko
obejmujące w przybliżeniu obszar Ślą
ska Cieszyńskiego, galicyjskiego okrę
gu Białej, Morawskiej Ostrawy i moraw
skiego M istka. Protektorat nad tym
buforem między Polską, Czechosło
wacją a Niemcami objęłaby Ententa, lub
tworzyłby on swoiste polsko-czechosłowacko-niemieckie kondominium. Z ra
cji uprzemysłowienia i bogactw natural
nych tak zachow anego organizm u,
skorzystać na jego niepodzielności mieli
wszyscy bliżsi i dalsi sąsiedzi. Niepo
dzielność Śląska Cieszyńskiego, lecz
nie w granicach Polski stała się kamie
niem węgielnym polityki J. Kożdonia.
Koncepcje te budziły zainteresowanie
również między Opolem, Rybnikiem
a Katowicami, gdzie pojawiły się su
gestie współpracy z ŚPL w tej dziedzi
nie i koordynowania tendencji do pro
klam ow an ia „W olnego państw a
Górny Śląsk”. Jednak główny rozgry
wający w tej części Europy, czyli Fran
cja, nie była zainteresowana takim roz
wiązaniem, tym bardziej że miała pewne
zobowiązania wobec Pragi i Warsza
wy - swoich najważniejszych sojuszni
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język, którego polskości - także w sy
tuacji, gdy chodziło faktycznie o gwarę- Kożdoń nie negował, nie przesą
dzał - jego przekonaniu o rozw oju
polskości ideologicznej. Nie przeciwsta
wiał się także nazywaniu podobnych so
bie Ślązaków „polskimi Ślązakami”. Za
łożył nawet „Komitet dla utrzymania
czystości dialektu śląskiego” i występo
wał w obronie polskiego języka literac
kiego we własnej prasie partyjnej i szko
łach utrakwistycznych. Głosił jednak
hasło „Śląsk dla Ślązaków”. Sprzeci
wiał się napływowi „obcych”, czyli
głównie Galicjan na Śląsk Cieszyński.
Jego zdaniem pociągało to za sobą
wprowadzanie do miejscowych urzę
dów literackiego języka polskiego,
a temu starał się przeciwstawić. Prze
ciwstawiał się również funkcjonowa
niu polskiego, nieutrakwistycznego,
szkolnictw a a zw łaszcza polskich
szkól średnich - kuźni polskiej inte
ligencji, gdyż groziło to dalszym sze
rzeniem „wszechpolskich” idei. Podob
nie myślał zresztą o napływowej ludności
czeskiej. Przeciwstawiał także uzna
waną przez siebie za bardziej prozachod
nią, a więc bardziej cywilizowaną, na
turalnie zbliżoną do niemieckiej, kulturę
śląską polskiej „szlachetczyźnie”. Kry
tykował związki polityczne i kulturalne
Ślązaków z Galicją i innymi ziemiami
polskimi pod zaborami jako niebezpiecz
ne dla śląskiej tożsamości i trwałości Au
strii. K rytykow ał w ięc prow adzony
w 1914 r. na Śląsku Cieszyńskim legal
ny zaciąg do legionów polskich, który,
jak słusznie wskazywał, miał służyć fak
tycznie nie obronie Austrii a odbudowie
Polski. Zwolenników propolskiego ru
chu narodowego nazywał „wszechpolakami”. Swojego ruchu nie uważał za odszczepieńczy, lecz za p atriotyczny
a za zdrajców ojczystej Austrii i śląskości uznawał polskich „narodowców”, re
prezentowanych przez talach liderów jak
ks. Londzin, czy senior propolskiego
obozu ewangelickiego pastor Franciszek
Michejda.
Ruch kożdoniowski i propolski sta
ły się dla siebie śmiertelnymi politycz
nymi wrogami. W zajemnie oskarża
ły się o zdradę interesów Ślązaków.
„Narodowcy” nazywali prześmiewczo
członków ŚPL „ślązakowcami” - od ty
tułu ich organu prasowego i uważali kożdoniowców za renegatów, osoby oszu
kane lub narodowo nieuświadomione,
gorsze od Niemców i Czechów. Faktem
pozostaje jednak, że w chwili rozpadu
Austro-Węgier partia Kożdonia wraz
z formalnie apolitycznym Związkiem
Ślązaków p o lity czn ie dom inow ała
w większości rolniczych gmin politycz
nego pow. bielskiego i cieszyńskiego. J.
Kożdoń miał poparcie zdecydowanej
większości ewangelików między Cieszy

ka, ju ż na drugim posiedzeniu RNKC
zadecydowano o oddaniu Czechom
zdom inowanego przez nich liczebnie
politycznego pow. fiydeckiego.
Po 5 X I 1918 r., kiedy RNKC doko
nała wraz z ZNV tymczasowego po
działu regionu na część polską i cze
ską w ed łu g kryteriów enicznych
ą więc przejęła rządy na 2/3 obszaru
Śląska Cieszyńskiego, ruch Kożdonia
stanął w obliczu największego dla
siebie zagrożenia - podziału regionu
oraz włączenia w granice Polski, gdyż
W stronę Pragi
ŚPL nie działała w strefie czeskiej. Je
l~ ] X 1918 r., w dniu, kiedy zebranie śli włączenie do Czechosłowacji pow.
Z * / delegatów ŚPL pow. bielskiego fiydeckiego Kożdoń m ógł ostatecznie
opowiedziało się za programem związ przełknąć, to druga sytuacja nie wcho
ku państw austriackich, zwołany przez dziła dla niego absolutnie w rachubę.
RN K C w iec na cieszyńskim rynku Podjął więc przeciwko tem u agitację,
uznał „bezwarunkową” przynależność w wyniku czego 30 listopada został
aresztowany na rozkaz polskich władz
Śląska C ieszy ń sk ieg o do Polski.
W punkcie szóstym wiecowej rezolucji w ojskow ych i osadzony w cieszyń
stwierdzano: „Ponieważ w chwili, kie skim więzieniu, skąd 16 grudnia prze
dy Księstwo Cieszyńskie z woli swej lud wieziono go do Krakowa. W następnych
ności polskiej i na podstawie praw a sa dniach na wierność Radzie Narodowej
mostanowienia narodu łączy się z Polską, przysięgały, mniej lub bardziej chętnie,
Śląska Partia Ludowa podszywająca się kożdoniowskie i niem ieckie władze
gminne. Do wydziałów gminnych zdo
po d płaszczyk bezbarwności narodowej,
prowadzi dalej konszachty z Niemcami minowanych przez „ślązakowców” ko
w celu wydziedziczenia ludności polskiej optowano propolskich radnych, co od
z praw narodowo-państwowych, przeto byw ało się rów nież pod w pływ em
zebrana na wiecu cieszyńskim ludność oddolnych nacisków mieszkańców. R e
polska Księstwa Cieszyńskiego wzywa dakcję „Ślązaka” nękały rewizje, cenzu
publicznie wszystkich tych członków ra i konfiskaty a aktywnych członków
Śląskiej Partii Ludwej, którzy jeszcze nie ŚPL poddano policyjnej inwigilacji.
są, lub którzy nie chcą być zdrajcami Bez swojego przywódcy i przy wycze
swego ludu, by bezzwłocznie z partią tą kującej postawie N iem ców ŚPL traciła
zerwali wszystkie stosunki. Przywódców impet, w ielu jej członków było zdezo
zaś Śląskiej Partii Ludowej, Niemców, rientowanych, popadało w obojętność,
wysługujących się nimi, przestrzega się godziło się z losem, dopasowywało się
bardzo stanowczo p rzed skutkami tego do nowej sytuacji, optowało za tym, kto
rodzaju prowokacyjnej, obłudnej i p o d  da więcej. Pewną rolę w tych zachowa
niach odegrały jednak i głosy członków
stępnej polityki
Doświadczenia lat poprzednich oraz RNKC o konieczności tymczasowego
cele stawiane sobie przez polski ruch na zachowania stanu prawnego w regionie
rodowy w 1918 r. nie pozostawiały Koż- z czasów austriackich, przyznania Ślą
doniowi złudzeń co do kierunku dzia skowi autonomii, sfederalizowania Pol
łań RNKC. Kożdoniow cy i lokalna ski ze śląskim kantonem w jej granicach.
społeczność niemiecka, która po upad Poza tym, emocje i nadzieje związane
ku Austrii z dnia na dzień przestawała z przejmowniem władzy przez Polaków
być elementem politycznie panującym mogły wpływać również na polaryzację
z punktu widzenia powstających władz labilnych dotąd postaw narodowych.
21 X I I 1918 r. n a łam ach „Ślązaka”
polskich były traktowane jako elem en
ty odśrodkowe i antypaństwowe, wyma ukazał się artykuł zapow iadający no
gające bardziej policyjnego dozoru niż we jakościow o koncepcje ŚPL w spra
wytężania sił w rywalizacji politycznej. w ie cieszyńskiej - skierow anie się
Głównego przeciwnika polski organ w kierunku Czechów. A utor artyku
widział bowiem w powstającym pań łu - nie był nim oczyw iście w ięziony
stwie czechosłowackim i czeskim ru w Krakowie Kożdoń - poszedł w swo
chu narodowym na terenie Zagłębia ich rozważaniach dość daleko, sugeru
O stra w sk o -K a rw iń sk ieg o , gd zie jąc bliskie związki kulturalne i języko
od początku X X wieku ogniskowała we Ślązaków z Czechami i Morawami,
się polsko-czeska rywalizacja o wpły choć nie opowiedział się wprost za kry
wy. 29 października powstał w Opawie tykowaną przez obóz polski, obiektyw
czeski odpowiednik RNKC: Narodni nie fałszywą, tezą czeskich środowisk
vybor pro Slezsko a dzień później narodowych, iż ludność polskojęzycz
w Polskiej Ostrawie Zem sky vybor n a na Śląsku C ieszyńskim to daw ni
pro Slezsko. Wcześniej, 26 październi M orawcy, spolszczeni w X IX w ieku

ków na wschodnich rubieżach pokona
nych Niemiec. Wkroczenie wojsk czeskich do O pawy 18 X I I 1918 r. położy
ło kres marzeniom o Sudetenlandzie
a agresja czeska na strefę zarządzaną
pr/ez RNKC 2 3 1 1919 r. przeniosła spra
wę przyszłości Śląska Cieszyńskiego
na płaszczyznę rywalizacji polsko-cze
chosłowackiej, której podstawą był za
kres podziału regionu, a więc sprawa naj
mniej przez Kożdonia pożądana.

przez galicyjskich nauczycieli i księ
ży. W tym czasie trwały j u ż naciski
Niemców cieszyńskich, kleru ewange
lickiego oraz ZN Y na uw olnienie
Kożdonia. Prezydenci RNKC ks. Londzin i Jan Michejda, próbując wówczas
przeciągnąć go na swoją stronę, m. in.
poprzez w pisanie jego nazw iska jako
kandydata do Sejmu U staw odaw cze
go poparli w ięc uwolnienie K ożdonia
od zarzutów, dzięki czemu 28 grudnia
wrócił on do Skoczowa. Jego żonę na
dal przetrzymywano w Dąbiu. Trzy dni
później przeniósł się, z w iecznym już
urazem do poczynań w ładz polskich,
do strefy czeskiej i z M oraw skiej
Ostrawy wydał oświadczenie odrzuca
jące kandydow anie do polskiego sej
mu. O dtąd związał swoje polityczne
n a d z ie je z P ra g ą , od p o czą tk u
do końca skutecznie w raz z nią
szkodząc interesom RNKC i Warsza
wy, zaś rozm ach jeg o działań pozw a
la zgodzić się z opiniami, iż nie mogąc
przeciągnąć lidera ŚPL na swoja stro
nę, Polacy powinni byli go raczej cał
kow icie w yelim inow ać, niż biernie
obserwować jeg o przejście do obozu
czeskiego.
Wyjazd Kożdonia nad Ostrawicę nie
oznaczał u niego nagłego przypływu mi
łości do Czechów. N ie odrzucił bo
wiem jeszcze nadziei na niepodległość
i niepodzielność Śląska. W M oraw
skiej Ostrawie korzystał początkowo
z pomocy miejscowych Niemców, któ
rych przekonywał do śląskiego państew
ka, potem przeszedł na utrzym anie
władz czechosłowackich. Pod czeskim
parasolem wydawał również „Ślązaka”,
objętego z czasem zakazem druku i po
zbawionego prasowego debitu w strefie
polskiej, dokąd był zza kordonu przemy
cany W strefie polskiej nie mogła dzia
łać też ŚPL, stąd jej członkowie byli ak
tywni w formalnie apolitycznym (co
oczywiście nie było zgodne z rzeczywi
stością) Związku Ślązaków.

Po czeskiej napaści
rozpoczętym 23 I 1919 r. ataku
w ojsk czeskich na polską strefę,
którego najważniejszym celem było
nie tyle uniemożliwienie Polakom w y
borów do sejmu warszawskiego, lecz za
pewnienie Pradze lepszej pozycji wyj
ściow ej przed p o djęciem spraw y
cieszyńskiej na forum paiyskiej konfe
rencji pokojowej, a zwłaszcza zajęcie ca
łego Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego
i całego odcinka łączącej Czechy ze Słow acją kolei koszycko-bogumińskiej.
Podczas czeskiej okupacji Kożdoń po
wrócił w rodzinne strony. 7 II 1919 r.
w okupowanym przez Czechów Cieszy
nie delegaci SPL na czele z Kożdoniem
uchwalili memoriał, który trzy dni póź-
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mej przekazali przybyłej tam
Międzysojuszniczej Komisji
K ontrolującej. Po krytyce
polskiego obozu narodowego
i prezentacji faktów m ają
cych przemawiać za nieprzy
stającą do Polaków śląską
odrębno ścią,
doku m en t
stwierdzał: Najraczej widzie
libyśmy w m yśl hasła nasze
go, Śląsk dla Ślązaków !’’ by
kraj nasz tworzył samodziel
ną republikę p o d ochrona
Związku narodów. W przy
padku, gdyby konferencja
pokojow a nie m ogła tego
planu urzeczywistnić proszo
no o wcielenie do Czechosło
wacji, „do świata zachodu
i do kultury zachodniej ”’. Za
strzegano jednak, że Ślązak
powinien pozostać „ czem jest,
niech wolno mu będzie wy
znaw ać sw oje cre d o ” bez
ucisku. Stosunki narodowo
ściowe na czechosłowackim
Śląsku Cieszyńskim miały
być regulowane według „zu
pełnej autonomii narodowo
ściowej, która sięgać ma aż Ks. Józef Londzin, przywódca Związku Śląskich Katolików
do uszanowania pojedynczego indywiduum W końcowych frag- dziwym skarbem. Początkiem lutementach stwierdzano: „Podszczególną go 1919 r. Praga rekomendowała go
opiekęprzyszłej władzy stawia się: pie- przebywającemu w Paryżu szefowi
lęgnowanie i zachowanie wszystkich swojej dyplom acji Edvardowi Beobjawów odrębnej krajowi i ludności nesowi jako reprezentanta „80 000
właściwej kultury. A tak niech narzecze mieszkańców prawego brzegu Wisły”,
ludności pozostanie w uszanowaniu, który był za przyłączeniem do Czechoniech obyczaje i zwyczaje ludu naszego Słowacji. Choć przywódca ŚPL byl
t ę będą naruszane, niech władza zacho- pewien poparcia jedynie 1/3 polskowaniu charakterystycznego stroju ludu języcznych mieszkańców Śląska Ciewiejskiego, ja k i innych zabytków i ob- szyńskiego, tłumaczący się w Paryżu
jaw ów historycznego rozwoju Śląza- z napaści na strefę polską Benes nie waków udzieli swej gorliwej opieki ”. Koż- hał się więc przedstawiać go Francuzom
doń przed ło ży ł ró w n ież alian to m jako w yraziciela woli całej polskiej
petycję 60 wójtów cieszyńskich gmin społeczności w regionie.
o podobnej treści. Gośćmi Komisji byW m arcu 1919 r. na łam ach „Ślązało również dalszych 16 wójtów oraz de- ka” ukazyw ały się artykuły, w których
legacje Niemców, które - według rela- Ś ląsk C ieszy ń sk i p rzy ró w n y w an o
cji czeskich - wywarły na niej spore do Szwajcarii, publikowano kolejne
wrażenie, korzystne dla Pragi. Przeby- odezw y i m em oriały ŚPL oraz N iem wający w Cieszynie alianci zaczęli uwa- ców domagające się samodzielności pożać „ślązakowców” za czwartą narodo- litycznej „Republiki Śląskiej”, bądź
wość w regionie. Strona polska takich neutralności. K ożdoń lawirował. N ie
spotkań z Komisją odbywać jeszcze nie porzucał dawnych ideii a związek pomogła. Gdy wojsko polskie 27 lutego po- lityczny z Czechosłowacj ą, zam ieszwróciło do Cieszyna, Kożdoń ponownie kalą przez ponad 3 m iliony bliskich
przeniósł się do M orawskiej Ostrawy, mu N iem ców - potencjalnych poliBał się - i chyba słusznie - o swoje ży- tycznych sojuszników w państwie
cie. Wyznaczono linię demarkacyjną bardziej „zachodnim ” niż „wschódmniej korzystną dla Polski niż um ow a nim ”, traktow ał instrum entalnie,
z 5 X I 1918 r.
G dyby sondowanie opinii m ocarstw
Dla Pragi, borykającej się z etnogra- na temat niepodległości Śląska dało poficznym udokumentowaniem swoich zytywne rezultaty opuściłby swoich
racji do spornego obszaru, J. Kożdoń czeskich opiekunów, oczywiście wraz
z nastawionymi antypolsko polskoję- z cieszyńskimi Niemcami, którzy w tym
zycznym i m ieszkańcami Śląska Cie- okresie bardziej go potrzebowali jako
szyńskiego był w tym momencie praw- politycznego partnera niż przed 1918 r.

Już jednak w następnym
miesiącu zaczęły zbierać się
ciem n e chm ury naw et
nad planam i przyłączenia
całego Śląska Cieszyńskiego
do CSR. Po ostatecznym
odrzuceniu w Paryżu planów
neutralizacji regionu, 1 4 IV
1919 r. R ada N ajw yższa
K o n fe ren cji P okojow ej
otrzymała bowiem od komisji ds. czechosłow ackich
i polskich dwa projekty roz
strzygnięcia sporu, zakłada
jące podział regionu. Pierw
szy przyznawał Polsce tylko
polityczny pow. bielski i był
zg o d n y z plan o w an y m
w Pradze zakresem ustępstw,
drugi przyznaw ał jej pow.
bielski, wchodnią część pow.
cieszyńskiego a także Bogum in, F rysztat i Trzyniec,
a więc i ważny bogumiński
w ęzeł kolejowy, 2 0 % ko
palń, hutę trzyniecką. Po
dobne do drugiego projektu
propozycje wyszły od wło
sk iego czło n k a kom isji
alianckiej w Cieszynie płk.
Tissiego. N ie bez znaczenia
dla takiego obrotu sprawy były klęski
w ojsk czeskich w walkach z Węgrami
na Słowacji i polskie sukcesy militarne w Galicji wschodniej. Takie postawienie kwestii granicznych było dla
Pragi i K ożdonia katastrofą. 29 kwietnia prezydent ĆSR Tomas G. Masaryk
podczas rozmowy z polskim dyploma
tą Zygm untem Lasockim określił linię
rzeki Olzy jak o „m inim alne” żądanie
Czechosłowacji. Z kolei dla Polski
podstawą pretensji granicznych była nadal linia z 5 XI 1918 r.
Prezydent Masaryk poinstruował swoich dyplomatów, aby w Paryżu przedstawiali odtąd spór cieszyński n ie ja k o
kwestię narodowościową, ale ekonomiczno-strategiczną i czym prędzej wysłał lidera ŚPL do Paryża. Odtąd wciąż
jeszcze lawirujący między neutralizacją
a przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego
do ĆSR lider ŚPL zaczął przekonywać
czechosłowacką dyplomację do plebiscytu, gwarantując już na wstępie poparcie
co najmniej 60 tys. polskojęzycznych Ślążaków i większości cieszyńskich Niemców. Także Warszawa zaczęła coraz
głośniej domagać się takiego rozstrzygnięcia konfliktu, również na pograniczu
ze Słowacją. Jednak podczas polsko-czechosłowackich rozmów w Krakowie
w dniach 21 -29 V I I 1919 r. polska pro- ___.
pozycja przeprowadzenia głosowania
jedynie w politycznym pow. cieszyńskim
i frysztackim - gdyż tylko ten obszar Polacy uważali za spomy - nie została przez u A t
Pragę zaakceptowana. Chociaż dla dy-

plomacji ĆSR prioiytetem w tym okre
sie był karwiński rewir węglowy w pow.
frysztackim oraz cały cieszyński odcinek
kolei koszycko-bogumińskiej, to jednak
żądania całego Śląska Cieszyńskiego
a więc także terenów rolniczych między
C ieszynem a B ielskiem pozw alały
na osłabianie pozycji Polaków, silnych
politycznie przede wszystkim na zachód
od linii Olzy. Takie stawianie sprawy dla
czeskich polityków było jedynie takty
ką, o czym, rzecz jasna, „ślązakowców” nie informowali. Kiedy latem
1919 r. kolejne propozycje aliantów
przyznaw ały Polsce część Zagłębia
Ostrawsko-Karwińskiego i linii komu
nikacyjnych, Beneś zaakceptował plebi
scyt jako zło konieczne gdyż na obsza
rach, na których Czechom najbardziej
zależało, dominowały wpływy polskie.
Ostateczną decyzję podjął po perswazjach
Kożdonia, który ponownie obiecał mu
poparcie Niemców oraz swoich zwolen
ników we wschodniej części regionu, mi
mo iż dla wielu z nich był to wybór
mniejszego zła. Niemcy swoje poparcie
obwarowali warunkiem autonomii naro
dowościowej, klucza narodowościowe
go przy obsadzie stanowisk w administracji, zach o w an ia p raw a rodziców
do wybom szkoły dla swych dzieci. Gło
sować miano bowiem jedynie za Polską
lub Czechosłowacją, gdyż postulowane
przez obóz kożdoniowski głosowanie
za neutralnością odrzucono. W rozm o
wach z Romanem Dmowskim Benes
przeforsował więc postulat głosowania
na całym obszarze, co później wielu Po
laków temu pierwszemu wytykało. M i
mo niesmaku, jaki w praskich i za
chodnich kręgach dyplom atycznych
budziła współpraca ĆSR z Niemcami
i uważanymi za proniemieckich etnicz
nie polskimi kożdoniowcami przeciwko
Polsce, Beneś, chcąc zachować szanse
na korzystny wynik, nie miał jednak wyj
ścia. 2 7 I X 1919 r. Rada Najwyższa Kon
ferencji Pokojowej zatwierdziła więc
przeprowadzenie plebiscytu na całym
Śląsku Cieszyńskim oraz w części Spi
szą i Orawy. Wynik głosowania miał
mieć charakter informacyjny i na jego
podstawie miała zapaść decyzja o osta
tecznym podziale spornych terenów.
N a w ięk szości obszaru Śląska
Cieszyńskiego pracujące na rzecz
Czechosłowacji lokalne komitety ple
biscytowe były prowadzone przez
kożdoniowców, agitujących po polsku
(często gwarą) i po niemiecku. Stronie
polskiej udało się przeciągnąć na swoją stronę jednego z liderów SPL Ada^
ma Sikorę z Goleszowa, który opcję
czeską Kożdonia uznał za zdradę ślą■^2 skich interesów i poparł propagowa
ne już wtedy przez Polaków plany po
łączen ia Śląsk a C ieszyń sk iego
i p rusk iego. 23 w rześn ia R N K C

na swoim posiedzeniu wysunęła hasło
„Śląsk dla Śląska” i uchwaliła rezolu
cję, iż będzie dążyć do zjednoczenia
w ram ach państwa polskiego obu
Śląsków , Z agłębia D ąbrow skiego
i okręgu chrzanowskiego w jedną ad
ministracyjną całość przy uwzględnie
niu od ręb n ości d zieln icow ych .
Chodziło o alternatywę dla programu se
paratystów. Kożdoń ją krytykował, gdyż
Polacy nie obstawali przy niepodzielno
ści Śląska. Za oddaniem głosów na Pol
skę opowiedziała się część socjalde
mokratów niemieckich oraz grupa mniej
lub bardziej zdezorientowanych bądź za
straszonych kożdoniowców z okolic
Skoczowa. Także wielu Niemców biel
skich z przyczyn gospodarczych zaczę
ło częściej spoglądać w stronę Warsza
w y niż Pragi. Z kolei kilku byłych
członków RNKC na czele z Emanuelem
Chobotem oddzieliło się od Polskiej
Partii Socjalistycznej i stając na gruncie
wybitnie klasowym utworzyło Polską
Partię Socjalno-Demokratyczna, opowia
dając się za przyłączeniem do ĆSR. Kożdoniowi udało się również w porozumie
niu z czeskim socjaldem okratram i
utworzyć Śląską Partię Socjaldemokra
tyczną, choć oba nowe stronnictwa nie
przeważyły wpływów PPS. Lider ŚPL
spodziewał się 61% głosów za Czecho
słowacją, w tym 90% głosów polskoję
zycznych ewangelików. Jedynie w pow.
sądowym Frysztat i Jabłonków liczył się
z przegraną, a więc w strategicznych dla
Pragi okolicach. Z kolei liderzy polscy
oceniali jego głosy na 1/3 w skali całe
go regionu. Potencjalną przewagą opcji
proczeskiej między Cieszynem a Biel
skiem mniej się przejmowali, zdając so
bie sprawę, że sprawują tam rządy i li
cząc, że po sw oim spodziew anym
zwycięstwie na zachodnim brzegu Olzy
alianci i tak będą się skłaniać do przyzna
nia Polsce także i wschodniej części re
gionu.
Podczas w alki plebiscytowej nie
przebierano w środkach, zwłaszcza
w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim.
Dochodziło do przymusowych wysie
dleń, pobić, podpaleń, padały strza
ły, wybuchały granaty. Byli ranni i za
b ici. O d czasów czeskiej agresji
zbrojnej ze strefy czeskiej zbiegło lub
zostało wyrugow anych ponad 2 tys.
osób. Część zam ieszkała w barakach
w Oświęcimiu. W odwecie bojówki
polskie, głównie z Trzyńca, atakow a
ły aktywnych w strefie polskiej kożdo
niowców. N iektórzy z nich uciekli
do strefy czeskiej. Walczono również
środkam i ekonom icznym i, w czym
lepsi okazyw ali się w spom agający
kożdoniow ców Czesi. Pogarszająca
się sytuacja w Zagłębiu oraz postaw a
Międzysojuszniczej Komisji Plebiscy
towej spowodowała, że od marca 1920

r. strona polska zaczęła powątpiewać
w możliwość bezstronnego przeprowa
dzenia głosowania a od połowy m aja
zaczęła bojkotow ać związane z nim
przygotowania. W czerwcu Warszawa
i Praga rozpatrywały propozycję arbi
trażu króla belgijskiego. W pierwszym
tygodniu lipca władze czechosłowac
kie, do których docierały głosy o w a
haniach części kożdoniowców i Niem
ców bielskich zaczęły powątpiewać
w w ygraną we wschodniej części Ślą
ska Cieszyńskiego, a tylko na ich suk
cesie Praga opierała swoje terytorialne
apetyty. Jednak 10 lipca obiekcje te by
ły już nieaktualne, gdyż oba państwa
(P o lsk a z b o lsz ew ick im n ożem
na gardle) zgodziły się w belgijskim
Spa na przekazanie sprawy granic
do rozstrzygnięcia przez Konferen
cję (Radę) Ambasadorów. Ona też
na sw oim paryskim posiedzeniu
w dniu 28 V II 1920 r. przyznała
C zechosłow acji obszar na zachód
od Olzy, pozostawiając Polsce tylko
pow. bielski i część cieszyńskiego,
a w ięc po lin ii m a k sym aln ych
ustępstw w ładz ĆSR.

Kożdoniowskie bezdroża
ecyzja z 28 VII 1920 r. była dla
strony polskiej porażką, gdyż
maksimum czechosłowackich ustępstw
w kwestii cieszyńskiej nie stanowiło na
wet minimum polskich żądań. Polacy
stracili a Czesi zyskali obszar, na któ
rym im najbardziej zależało. Po stro
nie czeskiej znalazła się najbardziej
propolsko uświadomiona ludność oraz
cały przemysł ciężki i najważniejsze
połączenia komunikacyjne regionu,
z kolei na obszarze przyznanym Pol
sce najsilniejsi politycznie byli kożdoniowcy i Niemcy.
_ J. Kożdoń dowiedział się od władz
ĆSR o postanowieniach ze Spa a więc
0 porzuceniu ideii plebiscytu i zgodzie
P ragi na p o d ział reg ionu jesz cze
przed werdyktem Konferencji Ambasa
dorów. Był załamany, choć miał jeszcze
nadzieję, że granicą będzie przynaj
mniej linia W isły ze Skoczowem jako
miastem granicznym, tym bardziej że
dysponował nowymi danymi, które po
twierdzały zwycięstwo Czechosłowacji
w głosowaniu, za wyjątkiem okręgów
Frysztatu i Jabłonkowa. Niezależnie
od faktu, iż były one sporządzone przez
jego współpracowników i miały optymi
stycznie nastawić stronę czeską, Praga
1tak nie miałaby pewności co do wyni
ku plebiscytu w najbardziej newral
gicznych dla siebie punktach.
Podobnie ja k RNKC, także więc
kożdoniowcy protestowali przeciwko
dokonanem u podziałowi. M ieli pre
tensje do Pragi, że nie dotrzym ała
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obietnicy niezrzekania się swego prawa
do całego regionu. Decyzję paryską na
zwali „aktem niesłychanej i wiecznej
krzyw dy”. W Polsce znalazło się 4/5
zwolenników Kożdonia. Praga, która
od 1919 r. tylko dzięki Kożdoniowi mo
gła prowadzić m isterną grę dyplom a
tyczną o Śląsk Cieszyński, była z zaist
niałej sytuacji w zasadzie zadowolona.
Przywódca „ślązakowców” traktujący
związek z Czecham i instrumentalnie,
w podobny sposób był przez nich po
traktowany. Popieranie separatyzmów
na pograniczach było zresztą typowym
zabiegiem politycznym, stosowanym nie
tylko przez Niemców (później także hi
tlerowców) i Czechów, ale i np. władze
polskie wobec Łem ków i Hucułów
w celu osłabienia w śród nich politycz
nych sympatii proukraińskich. „Murzyn
zrobił swoje...
Józef Kożdoń (1873-1949), rówieśnik
Wojciecha Korfantego, był niewątpliwie
postacią nietuzinkową, która, podobnie
jak Korfanty, w yw arła wyraźne piętno
na X X wiecznej historii Śląska. Chciał
iść jednak inną, trzecią drogą. W w ie
lu swoich sądach na tem at relacji m ię
dzy językiem a narodow ością m iał
rację, zwłaszcza w odniesieniu do ślą
skiego pogranicza. W brew nadziejom
części swoich sympatyków nie zam ie
rzał jednak tworzyć nowej narodow o
ści. Jego zasadniczym celem było
utrzymanie odrębności kulturalnej i po
litycznej Śląska Cieszyńskiego, gwarantującej położenie tam y kon tak to m
z sąsiednią Galicją, której sytuację w e
wnętrzną, widzianą wyłącznie negatyw
nie, przenosił na cechy ogólnopolskie.
W odróżnieniu od działaczy narodo
wych, nie uważał niem ieckości za za
grożenie, bronił prawa Słowian do po
siadania dobrego zdania o Niemcach.
Za podstawę trw ania przy regionalnej
swojskości i podstawę siły swojego ru
chu uznawał jednak anachroniczne pra
wodawstwo regionalne, z kurialnymi
wyborami do Sejmu Krajowego w Opa
wie i utrakwistycznym szkolnictwem
a więc kwestiami, które stały się treścią
sporów narodowościowych w krajach
koronnych Przedlitawii. Dom agał się,
co prawda, wprowadzenia języka pol
skiego do szkół elementarnych - przez
co N iemcy nazwali go naw et polskim
szowinistą - ale zwalczał polskie szkol
nictwo średnie jako kuźnię rzekomo
obcej duchowo Ślązakom polskiej inte
ligencji.
Ruch Kożdonia nie zdominował poli
tycznie środowisk polskojęzycznych
autochtonów, wśród któiych wcześniej
zapuścił korzenie polski ruch narodowy,
także o ponadregionalnym znaczeniu, ja
ko konsekwenc ja procesów zapoczątko
wanych przez Wiosnę Ludów, a nie tyl
ko przez ideologiczny import z Galicji.

Nie wypełnił też żadnej próżni politycz
nej , gdyż był konsekwencj ą postaw lan
sowanych w cieszyńskim regionie już
wcześniej. Wyszedł naprzeciw przede
wszystkim elitom niemieckim (i przez nie
był faktycznie powołany), podbudowu
jąc tezę o przynależności Śląska Cieszyń
skiego do niemieckiej sfery kulturowej
i akceptacji przez jego słowiańskich
mieszkańców drogi rozwoju narodo
wego poprzez stopniowe ideologiczne
utożsamianie się z niemieckością. Ruch
Kożdonia poza negacją stosunków gali
cyjskich tak naprawdę utrwalał, zwłasz
cza poprzez źle pojęty konserwatyzm,
obecne u części Ślązaków kompleksy
kulturowe wobec Niemców, podczas
gdy mniej lub bardziej nacjonalistyczny
ruch propolski starał się je likwidować.
Podobnie ja k ruch kożdoniowski, także
propolski ru ch narodow y zaw ierał
w swoim programie aspekty regionalne
(przykład pisma „Zaranie Śląskie”), któ
re stały się wysoko cenioną wartością.
Propagowanie polskości nie było sprzecz
ne z prohabsburskim lojalizmem. Akcep
tacja kontaktów z Galicją nie oznacza
ła przejm o w ania tam tejszych cech
kulturowych. Element, który napłynął
z Galicji na Śląsk Cieszyński, lokował się
zresztą głównie na uprzemysłowionym
pograniczu śląsko-morawskim, gdzie za
sięg śląsko-polskiego etnikum był ogra
niczony, a nie w okolicach Skoczowa, czy
Cieszyna. Nie zagrażał więc śląskości re
gionu, tym bardziej że w większości re
prezentował niski poziom intelektualny
i szybko się czechizował. Z kolei ci, któ
rzy osiedlali się na obszarach zdomino
wanych przez Ślązaków, wtapiali się
w miejscowe społeczeństwo. Sami zresz
tą polscy „narodowcy” i ich zwolenni
cy w kontaktach z Galicjanami często nie
uznawali siebie za „Poloków”, czuli
swoją odrębność regionalną i nie wsty
dzili się swojej gwary. Dawali to także
odczuć przybyłym z zewnątrz polskim
elitom, które, chcąc być akceptowane,
musiały same zaakceptować tę śląską od
mienność. W odróżnieniu od Kożdonia,
ta grupa Ślązaków cieszyńskich swoją
śląskość uznawała za trwały składnik kul
tury ogólnopolskiej, potrafiła przekuć ją
na swój atut. Stąd wydaje się, że nie dą
żąc programowo do wytworzenia naro
dowości śląskiej, ruch Kożdonia był
nie tyle prośląski, ile antypolski lub ra
czej antypolonizacyjny. Poza tym, poza
odżegnywaniem się od jednoznacznie
brzmiących deklaracji kreujących naro
dowość śląską, Kożdoń za warunek
rozwoju społecznego swoich ziomków
uważał trzymanie się Niemców, którzy
jednak nie traktowali ich za równorzęd
nych partnerów („lud tu cichy spokojny,
lgnący ku niemczyźnie”). Pozostawiając
ostateczny kształt świadomości narodo
wej subiektywnemu wyborowi jednost

ki, wykluczał jednak drogę ku polskości,
której nienawidził. Jeśli Ślązacy pragnęli
wyemancypować się ze swojego zaścian
ka za najlepsze wyjście uznawał drogę
ku ideologicznej niemieckości, choć
sam nigdy nie powiedział o sobie, że jest
Niemcem. Polakiem być nie chciał. Ja
ko polskojęzyczny Ślązak, programowo
nie tworzący narodu śląskiego, schodził
raczej na bezdroża. Nawołując do tole
rancji i równouprawnienia jednocze
śnie odmawiał go tym autochtonom, któ
rzy skłaniali się, lub byli Polakami,
starając się sztucznie powstrzymywać za
chodzące w regionie procesy. Stawiał
więc faktycznie na to co dzieli a nie łą
czy Ślązaków. W latach 1918-1920
Kożdoń chciał zatrzymać czas, walczył
o przetrwanie Austrii, marzył o budowie
Szwajcarii, wreszcie domagał się niepo
dzielności swojego regionu, co w warun
kach wojujących nacjonalizmów i zwy
cięstw a ideii państw narodow ych
w Europie środkowo-wschodniej było
niemożliwe do zrealizowania. Tę rundę
wygrali Czesi zręcznie posługując się, po
dobnie jak wcześniej Niemcy, kożdoniowskim instrumentem. Potem były ko
lejne rundy i bezdroża.
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lipcu 1920 r. J. Kożdoń pozostał

_L O n a Zaolziu. W latach 19231938 pełnił funkcję burmistrza Czeskie
go Cieszyna. W 1928 r., gdy władze zli
kwidowały odrębność administracyjną
czeskiego Śląska, wycofał się z aktyw
nej polityki partyjnej. Z kolei w Polsce
ŚPL nie m ogła działać. Gdy w ładze
polskie przejmowały Zaolzie 2 X 1938
w ojew oda śląski M ichał Grażyński
ośw iadczył, że Polacy nie tolerują
„typów pośrednich” i odmówił przyję
cia od Kożdonia symbolicznych kluczy
do miasta. Kożdoń przeniósł się w gra
n ice III R zeszy, z k tó rą p o w ró cił
do Cieszyna 1 IX 1939 r. Nie pełnił jed
nak żadnej znaczącej funkcji poli
tycznej i po pierw szym okresie entu
zjazm u odsunął się w cień. Choć
w ielu jego zw olenników współpraco
wało z hitlerow cam i przeciwko Pola
kom , sam K ożdoń nie był nazistą ani
antysem itą i naw et pom agał osobom
za g ro ż o n y m b ąd ź areszto w an y m
w opuszczeniu Śląska Cieszyńskiego.
Traktujący polskojęzycznych Ślązaków
ja k „mięso arm atnie” hitlerowcy pró
bow ali jednak zm ieniać swój w izeru
nek i w 1943 r. odznaczyli K ożdonia
z okazji jego 70. urodzin. Po zakończe
niu wojny pozostał w Czeskim Cieszynie, lecz po próbie jego uprowadzenia
do Polski przeniósł się do Opawy,
gdzie zm arł 7 VII 1949 r.
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yta m nie je d e n z m ieszkańców
O polszczyzny, dlaczego nazw a
rzeczna M ała P anew to dw a oddziel
ne wyrazy, huta natom iast w O zim ku
i kluby sportow e - w tym że O zim ku
i K uczow ie - to M ałapanew ze scalo
nym i z sobą graficznie słowam i.
Pisow nia tego typu połączeń byw a
w ariantyw na: obok N ow ych czy Sta
rych Wsi np. m am y w Polsce postacie
Nowawieś, Staraw ieś - tak ja k zrosty
typu Wielkanoc, Białystok, Krasnystaw
czy R zeczpospolita to kontynuanty
pierw otnych syntagm Wielka Noc,
Biały Stok, Krasny Staw, Rzecz Pospo
lita. Tradycja łącznego traktow ania
przym iotnika i rzeczow nika m usi być
w O zim ku i okolicy silnie utrw alona,
skoro takie zapisy m ają nazw y huty
i klubu, a i niem iecki odpow iednik
(substytut) był pisany łącznie M alapane.
N ie lekcew ażąc bynajm niej tego
ortograficznego problem u, w yznam ^
jednak, że o w iele ciekaw sza w ydaje
m i się e ty m o lo g ia M a le j P a n w i.
O tóż b y ła to n a jp ie rw M a ła P ą dew - na pew no z typow ą na O polsz
czyźnie w ym ow ą Pandew, czyli „rze
ka o m ałym pędzie, w olno płynąca” .*
Tak o niej pisał śląski hutnik i poeta
W alenty R oździeński (1560-1622),
autor słynnego poem atu o życiu i pra
cy hutników śląskich „O fficina ferraria”, wydanego w Krakowie w r. 1612:
„Z tejże ziem ie M yszyńskiej n a M alp a d w i rzece, która w ziąw szy od gra
nic polskich w O drę ciecze, te kuźni
ce M ałpadw ią z przodku nazyw ane
od M ałopadw ie, iż j ą zb udow ano
przy niej, zaczym tych czasów te
w szystkie k uźnice M a łp a d ew skim i
zow ą, co są na tej rzece” .
A mój w rocław ski profesor Stani
sław R ospond (1906-1982) w sw ym
„S ło w n ik u e ty m o lo g iczn y m m iast
i gm in P R L ” z r. 1984 p isał tak:
„W śród rozległych obszarów leśnych
przez w ykorzystanie surow ca drzew 
nego niezbędnego dla huty i też dzię
ki nadw odnem u położeniu pow stała
kuźnica, którą tak sam o nazyw ano
ja k rz e k ę : M a ł(a ) p ą d e w , p o te m
M ałpadew (stąd niem . M alapane).
W 1784 r. je st notatka: ,.M ala p a n e,
poln. O zim ek”. O zim ek było to nazwi
sko w łaściciela m łyna i z czasem , za
po m n iaw szy o p ierw o tn ej nazw ie
Małpadew, potem M ała Panew, tak na
zyw ano to osiedle przem ysłow e. Z a
w sze nazw iska w ystępujące w posta
ci b e z p rz y ro stk o w e j ja k o n a z w y
m iejscow e (huta Ozimka - potem h u 
ta Ozimek) należą do całkiem now ego
m odelu nazew niczego” (str. 278).
Dopowiedzmy, że nazwisko Ozimek
nawiązuje do nierejestrowanego przez
współczesne leksykony wyrazu pospolitego ozimek/Zoziemek, który „Słow *^
nik języ k a polskiego” w ydany przez
62 M aurycego O rgelbranda w roku 1861
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ta Cołonny 1797. O statecznie utrw a
la się postać Kolonowskie - od przy
miotnika kolonowski w rodzaju grama
tycznym nijakim.
B udow y jednej z C ollonow skich
hut podjął się w roku 1790 inż. Arnold
H einrich Voss (1753-1838). Jego na
zwisko dało początek osadzie Vossowska, dziś znanej jako Fosowskie (to tak
że duży w ęzeł kolejowy).
W reszcie Zaw adzkie - ze słynnym
Technikum H utniczym . I ono jest na
zw ą pam iątkow ą, odnazw iskow ą, też
pow stałą jako huta, którą w roku 1845
założył Franciszek Zawadzki, pocho
dzący z Zaw ady koło Raciborza (za /
wada w znaczeniu topograficznym
oznaczała jakąś naturalną przeszkodę,
zaporę itp.).
Odmieniają się Kolonowskie, Fosow
skie i Zaw adzkie przym iotnikow o:
K olonow skiego, F osow skiego, Za34 wadzkiego —ja k Zakopanego, Bystre
go. A le tak ja k m iewają rodacy kłopo
ty z piątym i szóstym przypadkiem
ostatnich dwóch nazw, tworząc często
postacie Zakopanym, Bystrym - za
m ia st Z a k o p a n e m , B y stre m , tak
i na Śląsku praw ie w ogóle się nie sły
szy zgodnych z norm ą brzm ień Kolon o w skiem , F o so w sk iem , Z a w a d zkiem - w pow szechnym użyciu jest
narzędnikow o-m iej scow nikow a seria
Kolonowskim, Fosówskim, Zawadzkim
(oczyw iście, np. w dw utom ow ym
kom pendium B ogdana Tuszyńskiego
„Polscy olimpijczycy XX wieku” czy
tam , że b y ły re k o rd z is ta P o lsk i
JAN MIODEK
w pchnięciu kulą Alfred Sosgómik uro
dził się 16 sierpnia 1933 r. w Zawadz
kie nr, m iejscow nik z końców ką -em
odpow iada tutaj normie).
N a koniec zaś w rócę do fragm entu
z pierwszej części dzisiejszego odcin
ka, w której pow iedziałem o typowej
na Opolszczyźnie w ym ow ie Pandew.
O tóż w X IV w ieku na całym polskim
obszarze językow ym nie było dw u co
do barwy samogłosek nosowych: e no
sow ego i o nosowego, lecz tylko je d 
no nosow e a. Z niego - długo w ym a
w ian e g o - zro b iło się n a po w ró t
nosow e o, a z w ym aw ianego krót
ko - nosow e e. G w ary Śląska O pol
w W iln ie d e fin iu je ja k o „z a g o n ” skiego natomiast przechowują tę typo
(z kwalifikatorem regionalności i kon w ą dla X IV stu lecia nosów kę aż
kretnym w skazaniem : w Płockiem ), do dziś: ganś, gansi, zamb, zam by (na
K azim ierz Rym ut natom iast w swych w et urzędow o obow iązujące Żędowi„N azw iskach Polaków ” z roku 1991 ce koło Zaw adzkiego w ym aw iane są
- ja k o „m ło d e zw ie rzę u ro d z o n e pow szechnie Żandowice). N ie może
z a te m d z iw ić ow ą P a n d e w ! A le
przed zim ą” .
K iedy od O zim ka jedzie się w stro i w ogóle na całym Śląsku utrzym ało
nę Tarnow skich Gór, m ija się po dro się też bardzo w iele nazw isk z owym
dze serię nazw m iejscow ych, struktu a nosowym: Pandzioch, Kampa, Kanralnie identycznych, też urobionych dzia, Panchyrz, G ansiniec, Kansy,
od nazwisk. Oto hrabia Filip Colonna, Damboń, Dambiec, Bambynek. Odpo
w łaściciel m ajątku strzeleckiego, zle wiadają im w innych regionach Polski
cał budow y hut i dom ów dla robotni form y typu Pędziach, Kępa, Kędzia,
ków. Tak w XVIII wieku powstaje osa Pęcherz, Gęsiniec, Kęsy, Dęboń, D ę
da K olonow ska (od w yrażenia huta biec, Bębenek.
Kolonowska): Collonowska 1780, Hu-

Śląska ojczyzna
polszczyzna

Ozimek
i Mała
Panew

- Jak zaczęło się pana spotkanie z foto
grafią?
- Poważnie zacząłem myśleć o fotografii
dopiero na studiach. Moje wcześniejsze
„spotkania” z nią kończyły się mamie, po
nieważ bardzo trudno było w tamtych cza
sach uzyskać informacje na temat jej techno
logii. W związku z tym, moje dobre chęci nie
wystarczały i pierwsze zdjęcia były nieuda
ne. Sam się dziwię, że nie zabrakło mi cier
pliwości, aby uparcie te próby kontynu
ować. W końcu udało mi się uzyskać na tyle
dobrą jakość zdjęć, aby moc je przedstawić
na uczelni profesorowi Tomaszowi Jurze.
Aprobata i zachęta profesora do dalszych eks
perymentów bardzo mnie zmotywowała,
zacząłem więc poświęcać fotografii coraz
więcej czasu.
- Jakie były pierwsze pana prace wyko
nane na uczelni?
- To były akty o wyraźnej strukturze ziar
na fotograficznego. Dawało to bardzo graficz
ny efekt wizualny - zajmowałem się wtedy
również grafiką, głównie sitodrukiem, dlate
go poszukiwałem podobnego sposobu obra
zowania. Ta graficzna strona fotografii fascy
nowała mnie i tak zresztą jest do dzisiaj struktura ziarna fotograficznego, nawet sta
rej, przeterminowanej kliszy czy struktura matówki aparatu, są ważnym elementem „budu
jącym” moje prace.
- A jak pan uzyskiwał efekt tak wyraź
nego ziarna?
- Powiększałem tylko mały fragment ne
gatywu, powiedzmy jedną dziesiątą - do wiel
kości metrowych zdjęć, co było prawie
na ówczesne warunki niewykonalne. Wiele
zawdzięczam w moich zmaganiach z „mate
rią” pomocy, nieżyjącego już niestety, moje
go mistrza Piotra Szymona, który prowadził
wtedy w ASP zajęcia z fotografii. Mimo że
uznał mój pomysł za szalony, bardzo wspie
rał mnie w tych działaniach i po pewnym cza
sie udało się uzyskać zamierzony efekt. Je
mu także w dużym stopniu zawdzięczam to,
że prowadzę dziś Pracownię Fotografii. Wra
cając do tych dyplomowych fotografii, darzę
je dużym sentymentem, wydają mi się dziś
nieco archaiczne, ale były bardzo sensualne
i zmysłowe, biła z nich duża energia i erotyzm.
- Od dłuższego czasu zajmuje się pan cy
klem fotograficznym „Vanitas” - skąd
pomysł na te zdjęcia?
- Te prace powstały na przekór dzisiejsze
mu zagonionemu światu, jego problemom
i nawet na przekór współczesnej sztuce, któ
ra z tymi problemami w dużej mierze jest toż
sama. Wbrew temu wszystkiemu zrobiłem
coś, co jest spokojne, wyciszone, klasyczne,
mało współczesne, ale tak to wyszło...
(,śmiech)
- Co się na to złożyło?
- Tak jak każdy z nas, myślę o czasie
i związanym z nim przemijaniem rzeczy. Szu
kałem pewnego obrazowego ekwiwalentu od
czuwania tego stanu. Wiąże się to z emocja
mi i dialogiem wewnętrznym, który prowadzę
z czasem, a może raczej z „bezczasowością”.
Na fotografiach powołuję do „życia” przed
mioty z mojego najbliższego otoczenia.
Stwarzam symboliczną relację z tego, co dzie
je się w moim życiu. W moich obrazach są
one „bytami”, a czasem „niebytami”, zapa
dają się w mroku lub lśnią w świetle, które
sam aranżuję. Nazywam je ironicznie „escha
tologicznymi manowcami”. Na pomysł na
prowadziły mnie doświadczenia z wywoły
waniem mocno przeterminowanych klisz,
takich, które mają po 40,50 lat. Po raz pierw
szy wywołałem taki film, kiedy kupiłem
przedwojenny aparat „Rolleiflex” (często
robię nim zdjęcia) i w nim znalazłem nie na
świetlony film, który miał pewnie z 50 lat. Za

Z PIOTREM MUSCHALIKIEM, wybitnym fotografem,
adiunktem i kierownikiem Pracowni Fotografii katowickiej ASP,
rozmawia MICHALINA WAWRZYCZEK-KLASIK

Ciągle mam tutaj
coś do zrobienia...
cząłem naświetlać na nim zdjęcia. Po wywo
łaniu, okazało się, że jego emulsja była już tak
zniszczona, że na kliszy powstała struktura,
która w połączeniu z wykonanym przeze mnie
zdjęciem, dała podwójny, niezwykły obraz.
Tak jakby czas zostawił na tej starej kliszy
swoje piętno w postaci plamek, rys i pęknięć.
Drugi powód, dosyć zabawny, wziął się
z codziennego życia. A mianowicie, aby
polepszyć swój „standard żywieniowy”, ku
puję od czasu do czasu owoce. Tylko potem
o nich zapominam. Kiedy miałem je już wy
rzucić, okazało się, że zmieniły swój wygląd.

Stały się później głównymi bohaterami mo
ich zdjęć.
Zarówno rośliny jak i owoce mają wspól
ną, ważną dla mnie cechę - czas objawia się
w nich, w porównaniu z ludzkim życiem,
w formie prawie natychmiastowej.
- Chciałabym na chwilę wrócić do cza- __■■
su sprzed studiów - wiem, że pana droga artystyczna na początku była dosyć
kręta...
— -i
- To były smutne czasy początku lat 80., ^
chociaż ja starałem sobie w tej rzeczywisto
ści jakoś radzić. Jeździłem wtedy na wszyst- 63

kie ważniejsze wystawy i koncerty, jakie od
bywały się w Polsce. Dawało mi to poczucie
obcowania z czymś, co było ponad tą po
wszechną beznadziejnością.
- Pracował pan w kopalni...
- Tak, kilka lat pracowałem w kopalni, naj
pierw byłem górnikiem, potem sztygarem, to
wiązało się z dużymi obowiązkami i odpo
wiedzialnością. Może dobrze, że był to tyl
ko epizod w moim życiu, bo mimo wszyst
ko miałem głowę gdzieś w chmurach, a tam
raczej nie jest to wskazane...
- Ale to jest dla mnie naprawdę niesa
mowite - świat kopalni bardzo różni się
od świata ASP, a jednak pan ciągle żył
sztuką...
- To ciekawy kontrast instytucji. Łączy je
chyba tylko to, że zarówno przy rysowaniu
jak i fedrowaniu, można pobrudzić się węglem
(śmiech). Na kopalni trzeba było umieć po
radzić sobie w każdej kryzysowej sytuacji, co
bardzo przydaje się w Akademii.
- Było wtedy chyba dużo trudniej same
mu „dotrzeć” do takiej instytucji jak Aka
demia Sztuk Pięknych i do jej „świata”?
- Zdecydowanie trudniej. Nie było wtedy
żadnych kursów przygotowawczych na Aka
demię, nie było także łatwo dostępnych
książek na temat sztuki. Jednak wszystkie mo
je zarobki przeznaczałem na kupowanie al
bumów i książek o tej tematyce. Najczęściej
to były, zresztą bardzo dobre, wydawnictwa
Aurory (ZSRR) w tzw. Księgarniach Między
narodowych. Co najmniej raz w tygodniu ro
biłem objazd przez Gliwice, Zabrze, Katowi
ce - odwiedzając te księgarnie. Próbowałem
też sam uczyć się malować i rysować.
- A j ak pan trafił w końcu do Akademii?
- Szukałem kogoś, kto mógłby zobaczyć
i skomentować moje prace. Usłyszałem kie
dyś o Marianie Oslislo, wiedziałem, że taki
ktoś mieszka w moim mieście i jest artystą.
Pomyślałem, że mógłby mi doradzić i dać ja
kieś wskazówki. Było to dosyć skompliko
wane, zanim udało mi się do niego dotrzeć
i porozmawiać, ale w końcu pokazałem mu
moje próby rysunkowe i malarskie.
- Spodobały się?
- Nie był nimi zachwycony, jednak jego
krytykę wziąłem sobie do serca. Po tygodniu
przyniosłem mu nowe prace. Bardzo się
zdziwił, że w tak krótkim czasie zrobiłem tak
duże postępy. Spotkanie z Marianem dużo mi
dało i właściwie od tego momentu było tyl
ko lepiej. Ale niestety nie na tyle dobrze, że
by zdać na Akademię - dopiero za trzecim ra
zem udało mi się zostać studentem.
W Akademii już mnie wtedy znali, wiedzie
li, że jestem sztygarem. Nawet mi to pomo
gło w egzaminie...
- W jaki sposób?
- Na egzaminie teoretycznym, na skutek
tąpnięcia zatrząsł się budynek uczelni. Wy
łożyłem więc zaciekawionym profesorom
na czym polegają ruchy górotworu (śmiech).
Ale nie wiem czy to naprawdę pomogło, konkurencja była duża, przyjmowano tylko 1 0
osób, a kandydatów było wielu...
- Czy ta przeszłość, dorastanie na Ślą
sku, praca w kopalni, miały i mają wpływ
na to, co pan robi?
- To, co robię w fotografii dzielę na kilka
płaszczyzn - jedna to ta, w której się wypo
wiadam jako artysta, druga to ta, gdzie jestem
dokumentalistą. Śląsk w taki bezpośredni spo
sób obecnyjest właśnie w mojej fotografii do■__-• kumentalnej. Jest też jeszcze jeden rodzaj mojej fotograficznej działalności, która plasuje
się pomiędzy - to fotografie dokumentujące
moje życie, to, co się wokół mnie dzieje, Te
fotografie na razie pieczołowicie chowam
do szuflady...
- Dlaczego nie chce ich pan pokazać?

- Myślę, że uda mi się kiedyś z tych zdjęć
zrobić bardzo osobisty projekt, może to na
stąpi już niedługo. Jednak, aby ten cykl był
naprawdę „pełny” i dojrzały, nie da się go
skompletować w pośpiechu, tym bardziej że
fotografie powstają bardzo spontanicznie
i intuicyjnie...
- Kika słów o najnowszej wystawie
„Iluminacje” w Gliwicach - czy prace pre
zentowane na niej są kontynuacją cyklu
„Vanitas”?
- Tak, chciałem pokazać cykl prac dopeł
niających „Vanitas”. Zawsze fascynowała
mnie rzeczywistość widziana przez aparat fo
tograficzny, szczególnie taki na ławie optycz
nej, który może „zaginać” i wykorzystywać
wszystkie prawa optyki. Zacząłem fotogra
fować to, co „widzi” aparat. A ponieważ mia
łem przed sobą te owoce różnej świeżości,
znów stały się one tematem moich zdjęć. Te
prace są ładne w sensie takiej estetycznej ko
kieterii - mają kolorowe, lśniące plany, pro
mieniujące światła, ogromną ilość kolory
stycznych detali. Nie zawsze trzeba wszystko
tłumaczyć, opisywać, obraz musi posiadać
swoją energię, która zawiedzie widza w miej
sca mentalne, w których on chce się znaleźć.
Artysta jest po to, żeby przywoływał nam coś,
z czego sami jeszcze nie zdajemy sobie
sprawy. W nowych pracach nawiązuję do teo
rii „aparatu” sformułowanej przez filozofa zaj
mującego się teorią fotografii, Vilma Flussera. W swej książce„Ku filozofii fotografii”, 50
lat temu, antycypował on pewne zjawisko,
z którym mamy do czynienia dzisiaj. To
w pełni zautomatyzowane aparaty fotograficz
ne wykonują zdjęcia. Człowiek jest już tyl
ko „funkcjonariuszem” tego urządzenia.
Moje prace są więc dyskusją na temat „wi
dzenia fotograficznego”. Zapomnieliśmy już
na czym polega fotografia, jak widzi aparat.
Zdajemy się już tylko na program tematycz
ny naszego cyfrowego cacka. Fotografia za
traciła swój romantyzm.
- Te prace, tak j ak poprzednie, wykona
ne są analogowo?
- Te są wykonane aparatem cyfrowym,
a dokładnie fotografuję aparatem cyfrowym
to, co „widzą” stare przedwojenne aparaty. Że
by było śmieszniej, to robię więcej zdjęć, a po
tem „każę” je składać w panoramy kompu
terowi. Komputery bywają kapryśne, więc nie
składają tych zdjęć często w jeden obraz, cza
sem coś im się pomyli, a ja wtedy pokazuję
to, co one „wypluły”- skoro to jest maszyna,
to niech ona jest odpowiedzialna za to, co zro
biła (śmiech).
- Czyli fotografia analogowa nie jest
jednak dla pana jedynym sposobem wy
powiedzi...
- Mam mentalność grafika - zdjęcia cyfro
we często, jeżeli są nieumiejętnie wykonane,
pokazywane na nieciekawym nośniku, trącą
plastikiem - są pozbawione wirtuozerii pla
stycznej. W prawdziwej fotografii obraz jest
natomiast metalicznym srebrem, papier jest
specjalnie do tej techniki dostosowany, sam
w sobie ten materiał jest szlachetny. Nikt nie
robi grafiki - litografii, wklęsłodruku na by
le jakim papierze, prawda?
- Chciałabym jeszcze zapytać o pa
na współpracę z Lechem Majewskim - jak
ona się zaczęła?
- Lech Majewski do mnie dotarł, pewnie
ktoś mu mnie polecił. Dla mnie to było pierw
sze spotkanie z tak poważnym planem filmo
wym. Świat, który on buduje, jest mi bardzo
bliski. Zarówno on jak i ja czerpiemy z kla
syki. Dlatego świat, który on generował
przy scenach filmowych był dla mnie tak cie
kawy i dzięki temu mogłem go po swojemu
fotograficznie interpretować. Te zdjęcia sta
ły się dopełnieniem filmu, bynajmniej nie są

„fotosami”, to nie jest zwykła dokumentacja
z planu filmowego. To autonomiczne obra
zy, inspirowane scenami, które Majewski
komponował. I to, z tego co wiem, bardzo do
brze zostało przyjęte, bo zdjęcia jeżdżą
po świecie razem z jego filmami. Było to dla
mnie duże wyzwanie, również ze względu
na ogrom pracy - monumentalny, jak na tak
krótki okres czasu.
-Wszystko wykonywane i wywoływane
w tradycyjnej fotografii-widziałam mię
dzy innymi genialne portrety Rutgera
Hauera...
- Tak, jemu także zrobiłem kilka, myślę,
że udanych portretów.
- Jak długo trwa ta współpraca?
- Ona dotyczy dwóch ostatnich filmów
Majewskiego „Krew poety” i „Młyn i krzyż”.
- 1 pytanie, które staram się zawsze za
dać - czy nie myślał pan czasem o tym, że
by kiedyś stąd wyjechać? Majewskiemu się
„udało”...
- Ciągle mam tutaj coś do zrobienia. Mo
że bym nawet chciał pojechać gdzieś daleko,
o czym często marzę, ale pewnie bym tutaj
wrócił. Poza tym dla mnie jest bardzo waż
ny kontakt z przyjaciółmi, studentami. Tutaj
mam już zbudowaną platformę, na której się
realizuję. Co ciekawe, w latach 80. wyjecha
łem za granicę, miałem tam nawet mieszkać,
ale po miesiącu wróciłem.
- Dlaczego?
- Przyjechałem do Polski na chwilę, po
tem już zostałem. Czuję się bardzo wolny,
a równocześnie jestem związany z miejscem
poprzez relacje z ludźmi. To oni są dla
mnie ważni.
- Jaki Śląsk uwidacznia pan na swoich
fotografiach?
- Urodziłem się na Śląsku, często go foto
grafuję, lecz uważam, że jest to bardzo trud
ne. Mieszkając tutaj trudno o dystans do rze
czywistości, w której tkwimy. Łatwiej
dokumentować miejsca, w którychjest się tyl
ko przejazdem, gościem. Ja mam mnóstwo
takich zdjęć, które odpowiadająjakoś moje
mu spojrzeniu na Śląsk, ale jest ich nadal
za mało.
- Więc jaki jest ten pana Śląsk, jak pan
go widzi?
- Jako taką mieszankę melancholii i bru
talności.
-Sm utno...
- Smutno niestety, chociaż widzę też
zmiany i trochę nowej dobrej energii, która
zaczyna się tutaj pojawiać.
- W takim razie, czego życzy pan sobie
dla tego regionu, szczególnie jeżeli chodzi
o kulturę?
-Najważniejsze moim zdaniem są szkoły.
Edukacja od najmłodszych lat. Niepokojące jest
to, że w szkołach mało uczy się - plastyki, mu
zyki i innych przedmiotów, które pobudzają
wrażliwość. Jeżeli nie będziemy o to dbać, to
będziemy mieć społeczeństwo „goniących
się szczurów”. Jeśli natomiast wrażliwość zo
stanie kształtowana poprzez odpowiednią
edukację, to inne dziedziny życia na tym sko
rzystają, ponieważ człowiek wrażliwy ma du
żo szersze horyzonty. Oczywiście nie wszy
scy mogą zostać artystami, ale nie wyobrażam
sobie lekarza, prawnika czy inżyniera który nie
interesuje się sztuką, banalizuje ją, stara się
od niej odgrodzić. Jest to problem naszego spo
łeczeństwa. Niestety wiele osób, mimo swo
jego wysokiego wykształcenia, ma bardzo ma
łe potrzeby kulturalne. Trudno zmienić
mentalność ludzi dojrzałych, którzy dotąd nie
interesowali się kulturą, ale na pewno warto
krzewić zainteresowanie kulturą wśród naj
młodszych. Potem już opery, galerie, szkoły
artystyczne zapełnią się same...

PIOTR MUSCHALIK
malarstwo

„G w oździem ” słynnego ołtarza z Isenheim M atiasa Grunewalda w M uzeum w Colm arze je s t ukryta p od wspaniałym m alarstwem rzeźbio
na postać św . Antoniego patrona zakonu Antonitów.

Herma św iętej Ka
tarzyny ze Skrzyszo
wa, rok ok. 1500.
Sposób uobecnienia
p o sta ci w yw odzący
się z antycznej trady
cji. Hermy, czyli p o 
p ie rsia zaw ierające
relikwie w p ełni czy
niły zadość potrzebie
uobecnienia.

Foto. Piotr Kłosek/Muzeum

Zamkowe w Pszczynie

„W każdą niedzielę
m ie szkań cy
u b ogiej
G rzaw y p o d Pszczyną
m og li p o d czas m szy
św iętej spoglądać w nie
bo". Centralna część go 
tyckiej szafy ołtarzow ej
„K o ro n a cja M atki B o 
s k ie j” za ku p io n e j ok.
1470 roku w Krakow ie
dla kościoła parafialne
go w Grzawie. Obecnie
w zbiorach sztuki gotyc
kiej Muzeum Archidiece
zjalnego w Katowicach.

W sali balowej zam ku pszczyńskiego w m iejscu dawnego kredensu dzisiaj ogląda się busty dawnych w łaścicieli zamku. Przekąska dla
sm akoszy historii G órnego Śląska.

Łacińska, a może włoska - armaria, lub almarya, na Śląsku pięknie i me
lodyjnie nazywa się olmaryją. Mowa o skrzyni, szafie czyli sprzęcie domowym
służącym do składania i przechowywania; najczęściej zamykanym na klucz.

Gotycka olmaryja
Foto. H. Pyka

KS. HENRYK PYKA

Apsyda romańskiego kościół św. Jana i Katarzyny Aleksandiyjskiej z X III wieku w Świerzawie (Dol
ny Śląsk), z widocznym ściennym armariolum dla przechowywania Eucharystii i świętych olejów na
maszczenia.

\ J a Opolszczyźniezowiąją„maryjką”.
IN ClTak oto w skrócie wygląda histo
ria przemian językowych jednego z wie
lu słownych zapożyczeń, które na Śląsku
zostały przyswojone w rodzimym brzmie
niu, na domowy użytek. Na Węgrzech
„Almarium” to marka luksusowych loka
li, hoteli, to kredens zastawiony delicja
mi. W tym kraju kultura włoska zostawi
ła piękne ślady, obecne chociażby
w pozostałościach pałacu wyszehradzkiego, w którym według tradycji urodziła się
św. Jadwiga Andegaweńska. Na Górnym
Śląsku almarie, czyli kredensy zastawne
mogły pojawić się wraz z przybyłymi tu
z Węgier Turzonami i rodziną Donnersmarcków. Ta bankierska rodzina poży
czek udzielała Habsburgom. Za niespła
cone długi Rudolfa II weszła w posiadanie
państwa bytomskiego, tarnogórskiego
i bohumińskiego. Konkurowały te rody
z fortuną Fuggierów. Na Śląsk z bogate
go Spiszą ściągnęli tu ze swoimi nabytka
mi; pałace pobudowali i almariami je wy
posażyli. Służyły do przechowywania
broni, cennych przedmiotów, kosztowno
ści, leków, dokumentów.
Olmaryja zadomowiona w śląskim domu,
służyła do przechowywania „specyjałów”
kuchennych. Odzież przechowywano
w „szranku”. Był to więc rodzaj kredensu.
Pamiętam. Kiedy zbliżały się co dziesięć lat
wielkie jubileusze mojej babci zawczasu
składała w olmaryi szlachetne nalewki
i inne delikatesy, które wcześniej swoim ko

rintschriftem spisywała tak, by nie brakło
niczego na jubileuszowym stole. Ten skrzęt
ny zapis, był rodzajem klucza, który dawał
jej kontrolę nad przechowywanymi zaso
bami.
Pospolitość śląskiej olmaryi wyni
kała z pospolitości użytków w niej
przechowywanych. W brzmieniu za
chowała jednak pierwiastek swego szla
chetnego rodowodu. Był to rodowód
antyczny, rzymski. Armarie służyły
do przechowywania oręża. W domu
dobrze urodzonego rzymianina były to
także schowki, nisze w murze zabudo
wy, w których umieszczano rzeźbione
w kamieniu lub odlewane w brązie po
piersia czyli busty, wizerunki postaci,
statuetki. Zdawano sobie widać sprawę
z tego, że na potęgę i siłę rodu składa
ją się także jego antenaci. Jesteśmy
w tym miejscu bliscy galeriom portre
towym. Ta tradycja nie jest aż tak w y
obcowana z naszej współczesności.
W kurii metropolitalnej w Katowicach
utworzono niedawno galerię portretów
biskupów katowickich, bo siłą Kościo
ła jest jego tradycja. Ta galeria dokumen
tuje przekazywaną z biskupa na bisku
pa sukcesję apostolską W sali balowej
zamku pszczyńskiego w miejscu daw
nego kredensu, gdzie kiedyś dla balują
cych par przekąski stawiano, dzisiaj
ogląda się busty Anhaltów i Hochbergów. Przekąska dla smakoszów historii
Górnego Śląska.

ościół, który w swoje zwyczaje włą
czył wiele urządzeń życia publiczne
go i domowego starożytnych rzymian,
przejął też z całym dobrodziejstwem tej
kultury antyczne armarium. Nazwa ta
od starożytności chrześcijańskiej miała
liczne zastosowania, istota jednak użycia
tego słowa sprowadzała się do tego cze
mu skrzynia i szafa służy. Jednak nie sza
fą, lub skrzynią lecz właśnie armarium na
zywano urządzenia, które chroniły to, co
z racji swej szczególnej wartości należa
ło zabezpieczać i udostępniać tylko po
wołanym. Armaria były zatem niszami
cmentarnymi, w których chrześcijanie
pierwszych wieków składali ciała męczen
ników. Stąd już blisko do zwyczaju, któ
ry po IV soborze lateraneńskim w ro
ku 1215 upowszechnił się w Kościele
w postaci umieszczania Ciała Pańskiego
w niszach ściennych, po lewej stronie
absydy.
Po cieszyńskiej rotundzie zamkowej,
najstarszym m urowanym kościołem
kasztelanii cieszyńskiej jest kościół św.
Stanisława w Starym Bielsku. W prezbi
terium tego kościoła, za ołtarzem znaj
duje się nisza ścienna, zwana sanktu
arium. Powstała być może w związku
z rozbudową kościoła w r. 1230 i służy
ła do przechowywania komunikantów.
Chodziło o lepsze zabezpieczenie Eucha
rystii, którą wcześniej przechowywano
zawieszoną nad ołtarzem w naczyniu
zwanym columba eucharistica. Zespo
lonym z architekturą kościoła armariom strzegącym Eucharystii dawano
różne nazwy. Były więc cyboria, kusto
die, reposita, sacraria, tabernakula. Wy
różniały się w kościele rozmiarami i bo
gactwem formy. Trwało to przez dwa
wieki, ale także i później, zanim nie
wprowadzono tabernakulów w nastawę
ołtarzową.
W ściennym annariolum, osobno, prze
chowywano także święte oleje namaszcze
nia. Bacz więc, abyś nie uważał za zwy
kły i pospolity owego oleju; jest on święty,
bo jest darem Chrystusa i Ducha święte
go, uczył w IV wieku swoich katechume
nów święty Cyryl Jerozolimski. Armariolum, miejsca wyróżnionego w kościele dla
przechowywania daru Ducha Świętego,
oznaczonego napisem: „Sanctum Oleum”
nie znajdziemy we współczesnych kościo
łach, a nawet katedrach, gdzie oleje te się
święci. Widocznie coś zostało „wypłuka
ne” z naszej świadomości.
Także zakrystię, nazwę pochodną od sacrarium, jako osobne pomieszczenie,
okratowane, dobrze strzeżone nazywano
armarium. Było czego strzec. Andrzej Sapkowski na kanwie zdziczenia i zaniku po
czucia sacrum jakie niosły ze sobą na Ślą
sku wojny husyckie opisuje zawartość
takiego skarbca, rozbitego przez bandę
unoszącą srebra i tkaniny traktem wieluń
skim, drogą na Kłobuck.
Drzwi do armarium puściły pod ciosa
mi toporów ...wdarli się do środka,
po chwilijęli wyrzucać zdobycze. Polecia
ły na podłogę wyszywane złotem ornaty,
srebrne hermy relikwiarzowe, kielichy
mszalne i pateny, cyboria, łódki kadzidła- . —j-;
ne, akwamaniłe, nawet kropidła (A. Sapkowski, Lux perpetua). Stało to wszyst
ko dotychczas na półkach, w niszach
ściennych pod zamknięciem.
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Zakrystyjne armarium z kościoła św. Krzyża w Przyszowicach (obecnie na Kubalonce), czyli skrzy
nia w jednym pniu wykonana, okratowana. Liczne zamki strzegły cennej zawartości.

elikwii jednak, podobnie jak Eucha
rystii nie należało zamykać w sejfach,
lecz udostępniać wiernym do adoracji. Im
więcej ich było, tym lepiej, tym większa
była sława kościoła przyciągająca piel
grzymów. W dawnych kościołach moż
na odszukać kaplicę, w bocznej nawie, lub
architektonicznie wyodrębnioną, dobrze
okratowaną. Spoza kraty dostrzega się
wielką nastawę w kształcie szafy. Artysta
umieścił u jej podstawy postać świętego
patriarchy, z którego wnętrzności wyrasta
pień drzewa wijącego się meandrami
i wypełniającego swoją wicią całą prze
strzeń wielkiej skrzyni. W wielu miejscach
tego ornamentu artysta umieścił puzdra
na relikwie. Zwisają jak owoce z gałęzi
drzewa. Wiele tych puzder. To niezwykłe
armarium. Strzeże nie tylko dzieła sztu
ki, ale i chroni niewymierną wartość ja 
ką są pozostałości owego vas spirituale.
Są to relikwie, szczątki ludzkiego ciała,
które było narzędziem Dobra.
Stopniując osobliwe wcielenia szafy, któ
rej olmaryja jest zaledwie daleką krewną,
dochodzimy w końcu do takiego jej użyt
ku, jaki się przyśnił Alicji Lewisa S. Carolla, kiedy spróbowała spojrzeć za drugą
stronę lustra. Dzieci tego samego autora,
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mieszkańcy Nami: Lucy, Susan, Edmund,
Peter, aby przejrzeć się w innej niezwykłej
rzeczywistości, przechodzą przez szafę.
Gotycka nastawa ołtarzowa, czyli sza
fa dla przechowywania i demonstrowania
sacrum, osiągnęła formę monumentalną
i wyrafinowaną u schyłku gotyku. Gotyc
kie „olmaryje”. Zaliczymy do nich kra
kowski ołtarz mariacki Wita Stwosza, nie
zwykle złożony w swojej budowie, słynny
malowidłami Matiasa Griinewalda poliptyk z Isenheim, ale i prostą skrzynię ołta
rzową z Przyszowic. Służyły temu same
mu celowi co importowane w XII wieku
do Polski aż z Limoges, misterną robotą
emalierską wykonane relikwiarze skrzyn
kowe. Przechowywano w nich dokumen
ty sacrum. I te monumentalne szafy, i te
cyzelowane ręką złotnika skrzynki miały
w nazewnictwie ten sam źródłosłów.
W Niemczech wielkie „metafizyczne”
szafy nazywano Altarschrein, małe skrzyn
ki relikwiarzowe to Reliąuienschrein.
Słowo po słowie. Prosta stąd droga do zna
czenia jakie Anglicy nadają słowu „shirne”. W okolicach tego słowa równie bli
sko do skrzyni, jak i do sanktuarium,
sacrarium, miejsca przechowywania i ob
jawiania się świętości, do której wielu piel

grzymuje. „Shime” to coś więcej jak
„Church”.
Byłoby najlepiej, gdyby w takiej skrzy
ni stał żywy święty, mieszkał w niej jak
pustelnik i od czasu do czasu skrzydła tej
szafy otwierał, byśmy mogli na niego po
patrzeć i posłuchać go. Relikwie czyniły
i tak zadość tej potrzebie, a jeżeli relikwii
nie było, musiała wystarczyć rzeźbiona,
najczęściej w żywym drewnie postać.
Rzeźba czyniła zadość uobecnieniu lepiej
niż malarstwo. I było tak dopóty malar
stwo nie osiągnęło realistycznej perfekcji
w przedstawianiu postaci. Ale nawet
i wtedy rzeźba była kluczem do Tajemni
cy. Po otwarciu wszystkich skrzydeł ołta
rza z Isenheim, przechowywanego obec
nie w muzeum w Colmarze i po obejrzeniu
kolejnych poruszających wizji malar
skich Griinewalda, odkrywa się w końcu
„clou” tego ołtarza.
Tym „gwoździem” jest rzeźbiona postać
św. Antoniego. Siedząc na tronie między
Augustynem i Hieronimem ukryty jest
pod malarstwem, jak zarzucony stertą pa
pierowych spraw pilnie poszukiwany do
kument. Antoni, ojciec pustyni i patron antonitów, zgromadzenia opiekującego się
chorymi dotkniętymi ignis plaga - ogniem
świętego Antoniego. Objawiał się tym
cierpiącym, którzy docierali do niego
kontemplując „po drodze” kolejne wizję
malarskie, w których odkrywali i własne
choroby. Turyści przyjeżdżający do Colmaru chcą oglądać skrzydła ołtarzowe
Griinewalda. Dla fundatorów ołtarza one
jedynie przegradzały swoją wstrząsającą
narracją dostęp do największej świętości
zakonu dostępnej dzięki rzeźbie patriar
chy życia monastycznego.
ogańskie to przyzwyczajenie, czcić
bałwany. Kościół bał się rzeźbionych
przedstawień z obawy przed bałwochwal
stwem. Ale nie mógł przecież walczyć
z ludzką tęsknotą za niebem i potrzebą do
tknięcia kogoś bliskiego, którego się ko
cha. Włosi głaszczą świętych, których
kochają. A święci są jedynie drogą, pro
wadzącą do największej Tajemnicy. Jest
nią Niebo, skarb największy jaki arma
rium, zwane na Śląsku olmaryją zdołało
pomieścić w swojej gotyckiej formie.
Po rozwarciu skrzydeł gotyckiego ołtarza,
które Niemcy nazwali Sonntagsseite,
w każdą niedzielę i święta mieszkańcy
ubogiej Grzawy pod Pszczyną mogli
podczas mszy świętej spoglądać w niebo.
Gotycka szafa, chroniona dzisiaj w mu
zeum, niegdyś w każdą niedzielę otwie
rała swoje podwoje. Po roku 1470 kupio
no w Krakowie dla małego drewnianego
kościółka w Grzawie tryptyk, czyli skrzy
nię malowaną, zamykaną dwoma skrzy
dłami. Po jej otwarciu na tle wyzłocone
go horyzontu ukazywała się wiernym
chwila doniosła: oto sam Bóg w swoich
trzech Osobach koronuje Maryję po jej
ziemskim życiu. „Finis coronat opus”.
Końcem ludzkiego życia nie jest śmierć,
lecz chwała niebieska szeptał ludzkiej du
szy obraz lśniący złotem w blasku wosko
wych świec. Ludzie wracali na swój
ugór. I tak bogatsi o tę malarską wizję,
po całym trudzie tygodnia wracali tu po
nownie, czekając na ten moment, który
podnosi wzwyż każde serce, kiedy odsła
nia się cudowny wizerunek.
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M iędzy niew olą
a niepodległością

w K atow icach zam ieszkał w kw iet
niu 1919 r. M iał 33 lata. Jako praski
urzędnik, został służbowo przeniesio
ny na stanowisko m agistrackiego rad
cy. Był szatynem o dużych oczach, do
b ro tliw ie sp o g lą d a ją c y c h sp o d
krzaczastych brwi. N osił modny, krót

ko przystrzyżony wąsik. 1 0 m aja 1919
ro k u sta n ą ł n a ślu b n y m k o b ie rc u
obok 22-letniej Dolnoślązaczki, Elżbie
ty z domu Ludwig, córki kłodzkiego ju 
b ile ra . W ro k p ó ź n ie j p rz y sz e d ł
na św iat ich syn Rudolf. U rządzili się
w k a m ien icy p rzy D iirerstrasse 1
(obecnie: W ita Stwosza). Tutaj wycho
w yw ał się ich pierworodny, po latach
absolw ent gim nazjum M ickiewicza.
W tym domu, Rudi i jego mama, rodo
w ita N iem ka, uczyli się polskiej m o
wy. Ich sąsiadam i byli dr Józef Resz
ka, polski adwokat, dr Ernst Tichomer
niem iecki notariusz i prof. Feliks B o
cheński, prezes sądu apelacyjnego.
Tutaj Alfons mieszkał do ostatnich dni
życia.
W pam iętnych dniach w iosny 1919
r. dr Górnik, po raz pierw szy w szedł
do gabinetu burmistrza Edmunda Leua,
który scharakteryzował jego służbowe
obowiązki. Przedstawił sytuację w mie
ście, a potem zapoznał z kolegami zza
m agistrackich biurek. Przeglądając je 
go życiorys zw rócił uw agę, że pocho
dzi z polskiej rodziny, jest katolikiem
i członkiem Ostm arkvereine. U niósł
lekko brw i, ale natychm iast ukrył
zdziwienie. W spomniał tylko, że w zo
row i N iem cy z tej organizacji, w yso
ko cenionej przez państwo, skupiają się
wokół prof. Hoffmanna, dyrektora ka
towickiego gimnazjum, że jej przewod
niczącym je st m ecenas Hugo Sachs,

zięć Richarda Holtzego, a wspierają go
inspektor szkolny Rzezniczek i nauczy
ciel Knótel. Zastrzegł, że nie jest pe
wien czy jeszcze pozostają w mieście,
bo w obawie przed Polakami zamierza
li się ewakuować.
W rok później dr Górnik znalazł się
w sam ym środku areny na której roz
strzygały się losy polskości K ato
w ic. W ojciech K orfanty, kom isarz
k ierujący plebiscytem na G órnym
Śląsku, m ianow ał go pełnom ocni
kiem m iejscow ych Polaków. Został
polskim doradcą technicznym kontro
lera pow iatow ego płk. Blancharda,
który jak o przedstaw iciel M iędzyso
juszniczej K om isji Rządzącej i Plebi
scytow ej nadzorow ał pracę niem iec
k ie g o sa m o rz ą d u i n ie m ie c k ic h
urzędników m agistratu. Biuro puł
kow nika m iało stw orzyć warunki dla
praw idłow ego przeprow adzenia refe
rendum .
Od m aja 1920 r. dr Górnik, z ram ie
nia w ydziału adm inistracyjnego Pol
skiego K om isariatu Plebiscytowego,
m ając na uwadze ochronę interesów
ludności polskiej, przeprow adzał in
spekcje, kontrolow ał dokumenty a dla
potrzeb swoich m ocodaw ców sporzą
dzał raporty charakteryzujące sytuację
społeczno- polityczną na terenie m ia
sta Katowice.
Po zakończeniu III pow stania w rejencji opolskiej zapanow ały tygodnie
militarnej ciszy. N iebaw em rozpoczę
ła działalność Naczelna Rada Ludowa.
Jednym z jej 12 członków został dr
Górnik. Nowej instytucji przew odni
czył Józef Rymer. Pod kon iec grudnia
jej siedzibę z hotelu „Lom nitz” w By
tomiu przeniesiono do hotelu DeutschesH aus przy obecnej Plebiscytow ej
w Katowicach.
R ada szkicow ała zarysy now ego
polskiego województwa śląskiego i je 
go w ładz. D la kom isji finansow ej
na biurku dr. G órnika pow staw ały
projekty, harm onogram y i pragmatyki
przyszłego wydziału skarbowego. Pra
cow ał rów nież w zespole K om isji
Śledczej, badającej nadużycia popełnio
ne w czasie pow stań śląskich i szacu
jącej w yrządzone w tedy szkody.
Po konsultacjach w najbliższym
gronie i zasięgnięciu opinii w e w łaści
w y ch w y d z ia ła c h , p re z e s R ym er
w ystąpił z oficjalnym w nioskiem , ty
pującym kolegę na stanowisko prezy
denta katow ickiego m agistratu. Był
Ślązakiem znającym dobrze m ental
ność Polaków i Niemców. Praktyka
w m agistracie katow ickim um ożliw i
ła m u poznanie ludzi. W ydawało się,
że taki kandydat pow inien zadowolić
w szystkich. W ybór dokonany przez
„Radę Dwunastu”, uznano za politycz
ny majstersztyk, obiecujący powszech
ną zgodę i współdziałanie zwaśnionych
obywateli.
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W czasach Polski Odrodzonej Katowice miały dwu prezyden
tów - dr. Alfonsa Górnika w latach 1922-1928 i dr. Adama Kocura w la
tach 1928-1939. Pierwszy od drugiego był starszy o 8 lat. Obydwaj uro
dzili się w Kuźni Raciborskiej. Pochodzili z polskich rodzin a gimnazjalne
matury zdobywali pod kierunkiem niemieckich profesorów. Ich bio
grafie zaczynają się różnicować w okresie nauki szkolnej i studiów aka
demickich. Inaczej układają się ich losy podczas Weltkrieg. Innymi dro
gami przybywają do miejskiego ratusza. Różnią się temperamentem
i zainteresowaniami. Katowice były im bliskie i jednakowo ważne. Każ
dy z nich ofiarował miastu najpiękniejsze lata swego życia. Położyli zrę
by na których budowały kolejne pokolenia. Zasługują na wspomnie
nie z okazji podwójnego jubileuszu stolicy województwa i polskiej
państwowości na Śląsku.

Polacy z rady m iasta poparli kandy
daturę dr. Górnika. Podczas wyborów 6
lutego 1922 r. inicjatyw a Rym era zo
stała uwieńczona sukcesem. Zdecydo
w aną w iększością głosów w ybrano
Alfonsa Górnika. Wybór zyskał też ofi
cjalną, państwową akceptację; 29 m ar
ca 1922 r. zatw ierdziła go pruska rada
ministrów, a w 9 dni później - K om i
sja M iędzysojusznicza.
U rzędow e przekazanie K atow ic we
władanie Polaków nastąpiło w ponie
działek 19 czerw ca 1922 r. Odbywało
się w siedzibie D ow ództw a W ojsk
Koalicyjnych. W obecności m.in. Kor
fantego i Rymera, podpisano oficjalny
protokół. Z upoważnienia aliantów, ja 
ko przekazujący agendy m iasta K ato
w ice w ystąpił kontroler koalicyjny
m ajor Saleron a jako przejm ujący pre
zydent dr Górnik. N azajutrz, W ojsko
Polskie w itali katow iczanie, personel
magistratu, landratury, Rada M iasta in
corpore i jej przew odniczący dr M ax
R eichel. Do g łów nodow odzącego,
gen. Stanisław a M arii Szeptyckiego
zw rócił się dr Górnik. Jego krótki
speach w yrażał tęsknotę do uprag
nionego ładu i spokoju publicznego.
Niem iecki personel magistratu dale
ki był jeszcze od zaakceptow ania no
wej rzeczywistości. D r Górnik, w w ie
lu przedsięw zięciach m usiał liczyć
sam na siebie. Jego podwładni nie zna
li języka polskiego. Dopiero w 1923 r.,
zostali zobow iązani do kontaktu z p e
tentem w jego ojczystym języku. Jed
nak jeszcze w 1926 r. spośród 558
urzędników tej instytucji tylko 312 po
prawnie m ówiło po polsku, a pozosta
li w zaledw ie stopniu dostatecznym .
W spom nienie tam tych okoliczności
brzm i ja k anegdota. Prezydent popro
szony o sporządzenie listy osób szcze
gólnie zaangażow anych w techniczne
przygotow anie w yborów sam orządo
wych na terenie m iasta, stwierdził, że
będąc jedynym etatow ym pracow ni
kiem m agistratu p o sługującym się
języ k iem -polskim , m usiał też być
jedynym, który zrealizował całe przed
sięwzięcie i nie znajduje nikogo, kto za
służył na premię.
Miasto - bastion niemczyzny, nie by
ło tak piękne ja k na propagandow o-laurkow ych pocztów kach i p laka
tach . D r G ó rn ik m ia ł trz e ź w e
spojrzenie i uzupełniał to czego nie zro
bili jego poprzednicy. Jezdnie w ybru
kow ano kam ienną kostką a pobocza
otrzym ały m iejskie trotuary. O p od
w yższeniu standardu życia w m ieście
zadecydowały dobrze doinwestowane
i lepiej fu n k cjo n u jące w o d o ciąg i,
spraw niejsza sieć kanalizacyjna i gazow a. System atycznie regulow ana
*c~^- i oczyszczana była rzeka Raw a, wtedy właśnie uw ięziona w betonow ych
^
kory tach p rzy k ry ty ch k am iennym i
68 sklepieniam i. To były priorytety w y

znaczane przez prezydenta Górnika,
który w 1923 r. zainicjował powołanie
Z w iązku G m in W ojew ództw a Ślą
skiego, integrującego zrzeszonych
i popraw iającego ich kondycję finan
sową. K oledzy burm istrzow ie pow ie
rz y li m u p re z e su rę i d esy g n o w ali
do prac w Radzie N aczelnej Polskie
go Z je d n o c z e n ia G o sp o d a rc ze g o ,
a także w zarządzie Związku Miast Pol
skich.
W rok później G órnik i jego zw o
lennicy w radzie miasta przeforsowa
li w niosek o inkorporacji gm in pod
miejskich w granice Katowic. To było
przełom owe w ydarzenie. To, co kie
dyś, w brew w oli sołtysa Skiby, ode
rw ano od ówczesnej gm iny w iej
skiej, teraz znów w róciło na swoje
m iejsce. W tedy dr H oltze, ubijał
polityczny interes. Elim inując pery
feryjne osady, odsuwał od władzy sa
morządowej m ieszkających tam Po
laków. W ykraw ał „separatkę” dla
ferajny pruskich kolonizatorów. Do
piero za rządów prezydenta Górni
ka, po 60 latach, Katowice odzyska
ły naturalne dla nich terytorium
i skład etniczny. W 1924 r. skończy
ła się epoka sztucznie w ym anipulowanej przew agi żyw iołu niem iec
k ieg o n ad p o lsk im . Z y sk a ły
przydomek „Wielkie”. Stały się 2 ra
zy liczniejszą w spólnotą o której lo
sach m ogła decydow ać sam orządo
w a w iększość Polaków.
C zarne chm ury nad m iastem za
częły się kłębić w roku 1926. Przewrót
m ajow y w W arszawie, uruchom ił la
w inę politycznych w ydarzeń i zm ian
personalnych. N a Śląsku zm ienił się
wojewoda i obsada kluczowych stano
w isk a w ślad za tym innych urzędni
czych stołków. W zrosło społeczne
napięcie spotęgow ane kryzysem eko
nom icznym . To była w oda n a m łyn
rewizjonistycznie usposobionych N ie
mców z DVB. Radzie miasta przewod
niczyły takie autorytety ja k dyrektor
Jan Piechulek, nestor wśród deputowa
nych i jego zastępca mecenas Stanisław
K obyliński, przyw ódca C hrześcijań
skiej D em okracji - ale volksbundow cy wciąż wiedli prym w zgromadzeniu.
N a jeg o forum toczyły się polityczne
batalie pom iędzy Polakami a N iem ca
mi. N a innej linii frontu ścierali się ze
sobą radykalni sanatorzy z zacho
w aw czym i chadekam i. W ferw orze
w alki, bezpodstaw nie zaatakow ano
B o g u duch a w in n eg o prezy d en ta.
Zgiełk oręża nie sprzyjał pracy ani kon
dycji A lfonsa Górnika. W lutym 1928
r. poprosił o urlop zdrowotny, a gdy mu
odm ów iono, złożył w ypow iedzenie.
Zostało przyjęte. Zachow ał się z god
nością. Jako urzędnik państw ow y zo
stał przeniesiony w stan spoczynku. To
była jego ostatnia - szósta w iosna
na prezydenckim fotelu. Teraz zajął się

własną osobą. Przez pewien czas leczył
dolegliw ości w dolnośląskim Salzbrun - Szczawnie Zdroju. N ie podej
m ow ał pracy. W ycofał się z życia
publicznego. W 1939 r., ju ż po w kro
czeniu hitlerowców do Katowic, po ko
lejnym ataku kam icy żółciowej trafił
do szpitala m iejskiego przy ulicy R a
ciborskiej. Zmarł w grudniu. Został po
chow any na katolickim cm entarzu
przy ulicy Sienkiewicza. Po jego prze
kopanej m ogile nie ma dziś śladu.
N a fasadzie kam ienicy, w której
spędził znaczną część życia, w ciąż
b rak u je ta b licy upam iętniającej
p ierw szego p rezyd en ta P olskich
K atow ic.
Najw iększa jego zasługa polegała
na tym, że jako kapitan miejskiej na
w y dryfującej pomiędzy walczącymi
ze sobą żyw iołam i, przeprowadził
K atow ice na terytorialne wody pol
skiej państw ow ości.

B eniam inek
doktora R ostka

ADAM KOCUR
często gościł doktorostw a Rostków,
u schyłku życia mieszkających w K a
to w ic a c h , n a p ię trz e k a m ien icy
przy placu M ikołow skim 2. N a każde
im ieniny i znaczniejsze rodzinne uro
czystości przychodził z bukietem pięk
nych kwiatów. Z panem Józefem i je 
go m ałżonką L udw iką w spom inali
daw ne raciborskie czasy. Oni pam ię
tali A dasia jak o chłopca - jednego
z najm łodszych - wkraczającego w te
dy w progi tamtejszego gimnazjum. On
był wdzięczny doktorowi za opiekę, ga
w ędy o Polsce i w skazów ki w w ybo
rze drogi życiowej. Jeszcze po latach
nie m ógł się nachw alić pysznych ser
ników w ypiekanych przez panią dok
torową.

W lipcu 1928 r. został zaprzysiężo
ny na stanowisku prezydenta W ielkich
Katowic. Od 4 lat stolica województwa
była ponad stutysięcznym ośrodkiem.
W pełni zasługiw ała na m ajoryzujący
przydom ek i stawiała w ysokie w ym a
gania przed jej w łodarzem .
M iał 34 lata. N ie brakow ało m u
pom ysłów i stanowczości. Chciał „by
Katowice stały się w jak najbliższym
czasie ogniskiem polskiego życia
kulturalnego, m ającego znaczenie
nie tylko dla sam ego m iasta, ale od
działującego na całość Śląska” .
Zabiegał o powołanie w Katowicach
politechniki, Wyższej Szkoły Pedago
gicznej, K onserw atorium M uzyczne
go, Akadem ii M alarstwa, m uzeum re
gionalnego i Śląskich Technicznych
Z akładów N aukow ych. Protegow ał
Towarzystwo Przyjaciół N auk na Ślą
sku oraz Towarzystwo W ystaw i P ro
pagandy Gospodarczej lansujące Śląsk
w kraju i na świecie.
B ył patronem w szystkich m iesz
kańców a m ecenasem dla malarzy,
m uzyków , literatów i architektów .
W znosząc domy mieszkalne i gmachy
użyteczności publicznej dbał o aleje,
skwery i planty, gustow ne urządzenie
parków i obiektów sportowych. Znacz
ne sum y asygnow ał na racjonalną
opiekę społeczną i pom oc najbiedniej
szym. D bał o stypendia dla nieza
możnej młodzieży.
Subsydiował malarzy śląskich: Ada
ma Bunscha, Czesława Kuryattę, Paw
ła Stellera i innych. Pod jego auspicja
mi, w roku 70. rocznicy narodzin miasta,
L udw ik M u sio ł w ydał „M ateriały
do dziejów Wielkich Katowic”, a Jan
Skarbek-Malczewski, nakręcił film do
kumentalny pt. „Stolica Śląska - Kato
wice”. Osobiście zapraszał i gościł Juliu
sza Osterwę. Do pracy i zamieszkania
w Katowicach zachęcił młodziutką Ire
nę Kwiatkowską. W przeddzień Wszyst
kich Świętych 1936 r. w swoim gabine
cie udzielił ślubu cywilnego Janowi
Kiepurze i Marcie Eggerth. Pod ratuszem
tłum wielbicieli skandował: Marta Eg
gerth i Kiepura połączeni przez Kocura.
Słynny tenor zaśpiewał „Ninon, ach,
uśmiechnij się”. Ogrodem Muz goszczą
cym śmietankę artystyczną ówczesnych
Katowic był dawny pałacyk biskupi
przy ulicy Stalmacha. Jego gospodarz
Adam Kocur miał tutaj kolekcję pięk
nych obrazów, mebli i porcelany. Jako
wielki miłośnik przyrody sadził drzewa
i krzewy przed domem. Najbliżsi porów
nywali go z florenckim Medyceuszem
Wawrzyńcem W spaniałym, m ecena
sem Michała Anioła i plejady innych mi
strzów epoki Odrodzenia. Mówili o nim
„II Magnifico”.
B yl ch aryzm atyczn ym liderem
i urodzonym hum anistą. Często za
bierał głos na forum sejmowym i ra
dy m iasta, podczas obrad Związku

Pow stańców Śląskich, na otwartych
w iecach politycznych a także w roz
m ow ach ze strajkującym i górnika
m i i hutnikam i. U m iał rozm awiać
z ludźm i, przekonyw ać i zdobyw ać
ich zaufanie.
K ocur m iał swego feblika - kolek
cjonow anie historycznych pam iątek
po daw nych górnośląskich w łościa
nach. W 1938 r. przeprow adził, z po
zoru bezsensow ną transakcję. M iastu
zafundow ał p onad 400 lat liczący
drew niany kościółek, którego pozby
wali się katolicy z Syryni koło Racibo
rza. Należność wypłacono z magistrac
kiej kasy. O kazało się, że b y ł to
wyjątkowo udany zakup. W 20 lat póź
niej, ju ż w Polsce Ludowej zaczął
pełnić funkcję parafialnej fary. Dziś, te
go klejnotu zazdroszczą nam w kraju
i w Europie. Jest tylko o 4 w iosny
m łodszy od bazyliki św. Piotra na Wa
tykanie i pozostaje wyjątkow ej rzad
kości pamiątką po drewnianej architek
turze późnego gotyku. N a tym miejscu,
przed dziesiątkam i lat nazyw anym
Kamionką Katowską, a potem parkiem
K ościuszki, K ocur zaczął aranżować
skansen grom adzący zabytkow e bu
dow le wsi G órnośląskiej. Plany po
krzyżow ała hitlerow ska okupacja.
Po drugiej stronie granicy państw o
wej niem ieccy politycy i urbaniści
projektowali budowę śląskiego trójmia
sta: Beuthen, Gleiwitz, Hindenburg. To
było w yzw anie pod adresem Pola
ków. A by godnie na nie odpow ie
d zieć n a le ż a ło stw o rzy ć o śro d e k
o zdecydow anie polskim w izerunku
a jednocześnie nowoczesny, odpowia
dający najw yższym m iędzynarodo
w ym standardom tamtej epoki. Jego
wizje pojaw iały się w snach i na jaw ie
m łodego prezydenta. Były zaw ieszo
ne pomiędzy widokiem miast-republik
Italii doby O drodzenia a pejzażem
wielkomiejskich centrów Chicago i in
nych gigantycznych aglom eracji. Po
dobnie myśleli katowiccy architekci in
spirowani przez wojewodę dr. Michała
G rażyńskiego, dla którego światowa
prezencja m iasta i kom fort życia jego
mieszkańców, rów nież były spraw ą
o pierw szorzędnym znaczeniu. P a
m iątką po tamtych wielomiesięcznych
dyskusjach i marzeniach pozostały: klasycystyczno-staropolski gm ach U rzę
du W ojewódzkiego, ąuasi am erykań
ski drapacz chm ur i szereg obiektów
do dziś stanow iących chlubę polskie
go funkcjonalizm u..
K atow iczanie byli w tedy zapatrze
ni w A m erykę. Chcieli m ieć m iasto
z now oczesnym , praw dziw ie w ielko
m iejskim city. Te em ocje idealnie
wpisywały się w klimat polskiej świa
domości i propagandy tamtych czasów.
Polacy odreagowywali poniżenia wie
kowej niewoli pod rozbiorami. M arzy
ło im się państwo od m orza do morza.

Prezydent Mościcki i jego ministrowie
n ie m a l k a ż d e g o ty g o d n ia snuli
przed rodakam i w izję Polski w ielko
mocarstwowej. N a europejskim forum
nie byli w tym odosobnieni. Głowy
państw ościennych m arzyły o tym
sam ym , tylko w odniesieniu do w ła
snych narodów . E uropa zm ierzała
do kolejnej konfrontacji jaką przyniósł
rok 1939.
D r K ocur cieszył się sym patią Ślą
zaków . M iał oddanych p rzy jació ł
w śród elit m iasta i robotników, w ku
rii biskupiej i na forum sejmowym.
Najbardziej nie podobał się prusofilom
9 raz ultrapraw icow ym chadekom ze
Śląskiego parlam entu. Jego neuraste
nicznym i przeciw nikam i zaw sze by
li K orfantow cy a jaw nym i wrogam i
N iem cy zrzeszeni w Volksbundzie,
w latach 30. ulegający stopniowej hitleryzacji. Powstańcza przeszłość i nie
chęć katow ickiego prezydenta do na
zizm u, ju ż przed w ybuchem II w ojny
spowodowała umieszczenie jego oso
by na gestapow skiej liście proskryp
cyjnej. Jeszcze w 20 lat po jego śmier
ci, H elm ut K ostorz i Sigm und Karski
w ziom kow skim album ie „Kattowitz
seine Geschichte Und Gegenwart”, nie
umieli mu wybaczyć, że jako były stu
dent niem ieckiego uniw ersytetu i ofi
cer Reichswehry, nie dochow ał w ier
ności niemczyźnie, dopuścił się zdrady
i sprzym ierzył z Polakam i.
W czasie okupacji, jako oficer alian
cki przebywał we Francji i Anglii. Wal
czył z N iem cam i a potem podjął stu
dia podyplom ow e na w ydziale prawa
uniwersytetu w Edynburgu. W 1949 r.
na rzymskim Uniwersytecie Gregorianum, kontynuował studia teologiczne,
ponad 30 lat wcześniej rozpoczęte we
Wrocławiu. Uwieńczył je dyplomem li
cencjata i św ięceniam i kapłańskim i
w bazylice św. Jana na Lateranie.
Ostatnie lata życia, jako kapłan spę
dził w N iem czech pośw ięcając się
p ra c y w śró d ta m tejsz ej P o lonii.
W 1957 r., w ładze kościelne pow oła
ły ks. K ocura na stanowisko notariu
sza i zastępcy wikariusza generalnego
Kurii Biskupiej dla Polaków we Fran
kfurcie nad M enem. W 1964 r. został
kanonikiem honorowym . N om inację
uzyskał z rąk ks. abp. Józefa Gawliny,
kapelana Polaków na uchodźctwie,
przyjaciela z okresu studiów wrocław
skich, pow stań i prezydentury w K a
towicach. To był jeden z tych dawnych
kolegów, tak ja k Karol Grzesik, Janek
Wyglenda czy Alek Zgrzebniok, wciąż
wiernych ideałom i przysiędze „zetowskiego” braterstw a. Przyjaźnili się
w czasie w ojny o Śląsk, podczas ple
biscytu i w ów czas gdy budow ali zrę
by polskiej państwowości w odradza -S32
jącej się ojczyźnie.

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Po pożarze tego lasu, na spalonej
po horyzont ziemi, najbardziej poraża
jąca była cisza. Razem z nim umilkł
śpiew ptaków, szum drzew, znajome od
głosy zwierząt. I umierała nadzieja, że
można sobie poradzić z tak niewyobra
żalną katastrofą przyrody.
Zdarzyła się ona dwadzieścia lat temu
w rozciągającym się po obu stronach
Odry Nadleśnictwie Rudy Raciborskie.
Dokładnie 26 sierpnia 1992 roku, w ko
lejny dzień suchego, upalnego lata iskry
przejeżdżającego pociągu zapaliły
wzdłuż torowiska suche trawy. Ogień
błyskawicznie objął pobliską ścianę la
su. Tak rozpoczął się jeden z najwięk
szych pożarów leśnych powojennej Eu
ropy. Po jego wygaszeniu rozpoczęła się,
równie mordercza jak zm aganie
z ogniem, walka o trudny powrót lasu
na swoje dawne siedlisko.
ącznie w trzech nadleśnictwach spło
nęło 9062 hektary lasu. Najwięcej,
aż 4480 hektarów w Nadleśnictwie Rudy
Raciborskie, 2352 hektary w Nadleśnictwie
Rudziniec i 2230 hektarów w Nadleśnic
twie Kędzierzyn. W szczytowym, okresie
pożaru obwód obszaru objętego ogniem li
czył sobie 1 2 0 kilometrów!
Ten pożar, ze względu na niezwykle go
rące lato i wielotygodniowy brak opadów
wydawał się nie do ugaszenia. Sytuacja by
ła niezwykle groźna. Dodatkowo pogarsza
ła ją bliskość ośrodków przemysłowych,
sąsiadujących z lasami rudzkimi i są
siedztwo wielu wsi, posadowionych wśród
nich od czasów historycznych.
W powietrzu „wisiała” wielka kata
strofa ekologiczna. Osłabiany przez lata za
nieczyszczeniami przemysłowymi rudzki
las dawno utracił swoją naturalną odpor
ność. Widać to było po runie leśnym, zdo
minowanym przez trawy, trzcinnik piasko
wy i paproć. To najbardziej łatwopalny,
obok suchego igliwia sosnowego lasu, ma
teriał. Na dodatek las rósł w pobliżu po
tężnego leja depresyjnego kopalni piasku
„Kotlamia”, z którego bezustannie wypom
powywano wodę, obniżając jej poziom
w gruncie miejscami nawet o kilka metrów.
Suchy płonął jak zapałki. Ogień przesuwał
się z prędkością ponad czterech kilometrów

Ł

20 lat wcześniej...

Spłonął las,
powrócił las...
na godzinę. Gdyby „dopadł” pobliskie za
kłady chemiczne w Kędzierzynie Koźlu
czy w Blachowni, ze skażeniem tego re
jonu trudno byłoby sobie poradzić przez
długie lata. Nie doszło do tego dzięki naj
większej w powojennej historii naszego
kraju akcji gaśniczej, która trwała 26 dni.
Z a ja k ą cenę?
akcji uczestniczyło 1 1 tysięcy pra
cowników służb mundurowych.
W najtrudniejszym okresie pożaru z żywio
łem walczyło 859 sekcji Państwowej Stra
ży Pożarnej oraz ponad 400 sekcji Ochot
niczych Straży Pożarnych. W sumie kilka
tysięcy strażaków. Wspomagali ich li
czeni w tysiącach i setkach osób żołnierze,
policjanci, członkowie Obrony Cywilnej
z całego kraju oraz specjaliści i pracow
nicy leśni z 35 nadleśnictw Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowi
cach, na której terenie wybuchł pożar. Nie
ocenioną okazała się pomoc i współpraca
lokalnych społeczności.
Po niemal miesiącu morderczej walki
z żywiołem i w pierwszym deszczu, pożar
udało się ugasić! Za ogromną cenę.
Zaskoczeni siłą i nieprzewidywalnością
ognia w pierwszych godzinach akcji zginęli
dwaj strażacy: kapitan Andrzej Kaczyna
i druh Andrzej Malinowski. Ich symbolicz
ne groby, wpisane w leśny pejzaż, to nie je
dyne, wciąż żywe ślady po tej tragedii.
W pobliżu miejsca, gdzie spalił się wóz stra
żacki, ziemia do dziś naszpikowana jest
grudkami roztopionego w pożarze alumi
nium.
Sama akcja kosztowała (licząc po deno
minacji) kilkadziesiąt milionów złotych.
Na kolejne kilkaset milionów oszacowano
straty finansowe w drzewostanach, ponie
sione na skutek utraty i przedwczesnego
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Dostrzegalnia leśna

wyrębu opalonych drzew. Do nich trzeba
doliczyć straty w infrastrukturze leśnej. Naj
trudniej wycenić przeżycia ludzi, którzy ze
tknęli się z pożarem i jego skutkami.
Dla wielu leśników to wydarzenie sta
ło się bolesną lekcją, trudnym doświadcze
niem i traumą na długie lata. Wpisało się
na stale w ich zawodowe i ludzkie życio
rysy. Wchodząc na czarne, porażająco
ciche pożarzysko z osmalonymi kikutami
spalonych drzew pytali sami siebie: jak do
glądać las, którego nie ma? Jak chronić
młodniki rosnące z trudem bez żadnej osło
ny na wyjałowionej, pozbawionej życio
dajnych składników glebie?
Las nie jest zwykłym zbiorowiskiem
drzew. Takich, które sadzi się w parkach,
ogrodach czy przy drogach. Jest doskona
łym tworem przyrody, który swoje trwa
nie zawdzięcza doskonałemu ekosystemo
wi, życiowej wspólnocie roślin i zwierząt.
Rośnie na glebie kształtowanej tysiące, set
ki lat. W zdrowym lesie pod okapami sta
rych drzew wzrastają młode. Gdy te
pierwsze przewrócą się ze starości, zmur
szeją, zaczynają żywić cały leśny orga
nizm, wzbogacając go w nieograniczone
bogactwo bioróżnorodności. Pożar rudz
kiego lasu brutalnie Zniszczył jego, moc
no osłabiony cywilizacją, ekosystem.
P o p oża rze
ugaszeniu ognia leśnicy zastana
wiali się i nad tym, czy podejmować
trud odtwarzania leśnych siedlisk na tak
wielkim obszarze, wspomina dr inż. Kazi
mierz Szabla, dyrektor RDLP w Katowi
cach. (W czasie pożaru nadleśniczy Nad
leśnictwa Rudy Raciborskie). Były pomysły,
by pożarzysko oddać we władanie samej na
turze, chociaż jej scenariuszy człowiek
nie jest w stanie przewidzieć. Nigdy jednak
nie zwątpiliśmy w sens naszej pracy. By
liśmy zdeterminowani. Podjęliśmy ryzyko.
We współpracy z wybitnymi naukowcami
leśnictwa zdecydowaliśmy się na odbudo
wę spalonego lasu, zdając sobie sprawę, że
to niezwykle nudne i nieprzewidywalne
przedsięwzięcie. Zaplanowane na długie
dziesiątki lat. Nie uniknęliśmy błędów,
ale po dwudziestu latach nie mamy wątpli
wości. Była to dobra decyzja. Pokonaliśmy

Akwen przeciwpożarowy w lasach rudzkich

pierwszy, najtrudniejszy etap. Zadbaliśmy
o większe bezpieczeństwo lasu, stworzyli
śmy lepsze warunki dla wzrostu drzewosta
nów. Nasze działania w większości były
słuszne. Tylko w niektórych przypadkach
dziś postępowalibyśmy inaczej. Dalej więc
z pokorą podpatrujemy naturę, uczymy się
od niej. Dobrze się stało, że przed laty po
zostawiliśmy fragmenty pożarzyska bez na
szej ingerencji. Tam przyroda rządzi się sa
ma i radzi sobie. Porównujemy jej i nasze
dokonania. Ale o kondycji i trwaniu nowe
go lasu decydować będą kolejne etapy
przywracania go przyrodzie, dodaje dyrek
tor Kazimierz Szabla.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raci
borskie Zenon Pietras, pasjonat historii tej
ziemi, zna swoje gospodarstwo najle
piej. I przed pożarem (pełnił wówczas
funkcję zastępcy nadleśniczego) i po nim
każdego dnia penetruje leśne zakątki, ob
serwuje zachodzące zmiany. Zaraz po po
żarze martwił się, kiedy na runo leśne i wy
paloną glebę, pozbawioną organicznej
materii, pierwszy wkroczył łatwopalny
trzcinnik piaskowy, wkrótce po nim wrzos.
Były to nieomylne wskaźniki złego stanu
leśnego środowiska. Gdy pod naturalnie
wyrastającymi brzózkami pojawiały się
modrzewia i sosenki, kiełkujące ze spalo
nych nie do końca szyszek, troski zastępo
wała radość.
Tej wiosny Zenon Pietras, nieco spokoj
niejszy o przyszłość odbudowywanego la
su, chętnie prowadził dziennikarzy i po cy
sterskich śladach jego historii, a przede
wszystkim dzielił się dobrą wiadomością
o powrocie do niego borówki na wielohek
tarowych połaciach. W tym przypadku
przyroda pokazała swoją moc.
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Dziś najlepiej z góry widać jak odzyska
ny, lecz kruchy jeszcze las, zieleni się po ho
ryzont. O minionej tragedii przypominają już
tylko pojedyncze, opalone, na pół obumar
łe stare dęby. Ogromne pożarzysko pokry
wają kilkumetrowej wysokości młodniki,
w wieku od trzynastu do dziewiętnastu lat.
W osiemdziesięciu procentach pochodzą one
ze sztucznego sadzenia, pozostałe zalesienia
to samosiejki. Zmienił się też jego skład ga
tunkowy. Nadal przeważa sosna, ale sadzo
na w towarzystwie brzozy, pełniącej także
funkcję ochronną przed pożarem i modrze
wia. To, co widać, cieszy. Dotąd na pożarzy
sko trafiło ponad 60 milionów sztuk sadzo
nek leśnych. W samym tylko Nadleśnictwie
Rudy Raciborskie wysadza się ich co roku
prawie milion. Są to sadzonki nowej gene
racji, inne od tradycyjnych.
Pochodzą z nowoczesnej szkółki konte
nerowej w Nędzy, położonej na terenie po
szkodowanego pożarem nadleśnictwa. Po
wstała ona w połowie lat 90. ubiegłego
wieku w efekcie przyśpieszonych poszuki
wań odporniejszych sadzonek niż z grun
tu. Nie radziły sobie one w wypalonej
głęboko glebie, pozbawionej materii orga
nicznej. Badania wykazały, że ich systemy
korzeniowe pozbawione były naturalnych
symbiotycznych grzybów mikoryzowych,
które w zdrowym lesie karmią drzewa, two
rząc potrzebną mu gąbczastą grzybnię.
Z niej korzenie drzew pobierają leśne an
tybiotyki, fitohormony i chronią las
przed rozmaitymi patogenami, wirusami,
bakteriami czy owadzimi szkodnikami..
By pomóc odradzającym się lasom za
stosowano nowoczesną technologię pro
dukcji sadzonek z zakrytym systemem ko
rzeniowym i mikoryzowym grzybkiem.
Takie znacznie lepiej radzą sobie z nieko
rzystnym wpływem skażonego środowiska.
Wkrótce też w najnowocześniejszym
w kraju laboratorium rozpoczęła się pro
dukcja biopreparatu, wykorzystywanego
do mikoryzacji sadzonek, przeznaczonych
do zalesień i rekultywacji w całym kraju.
P o ży tk i z... k a tastrofy
ożar w Rudach Raciborskich był też
P
impulsem do utworzenia optymalnego
zintegrowanego systemu ochrony przeciw
pożarowej nie tylko w Lasach Państwo

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

wych, ale i w całym kraju. Wszędzie
tam, gdzie zaistnieją klęski żywiołowe.
Nowe, przeciwpożarowe rozwiązania,
wpisane w zieloną przestrzeń pożarzyska
widać najlepiej zza szyb lecącego helikop
tera. Młody las podzielonyjest regularnie
na mniejsze, wielohektarowe fragmenty. Ich
granicę stanowią pasy przeciwpożarowe
0 szerokości do stu pięćdziesięciu metrów,
z utwardzonymi pośrodku drogami. Po obu
stronach dróg pasmami rosną krzewy
1drzewa liściaste z domieszką modrzewia.
Za nimi zielenią się łąki i pozostawione
ugory. Dopiero dalej pojawiają się liścia
ste młodniki, za nimi sosenki.
Z wysoka dobrze też widać bezgranicz
ną zieleń, poprzecinaną siecią dróg. Pośród
lasu wielkie lądowisko dla samolotów,
punkty czerpania wody, oczka i baseny
wodne. Usytuowano je tak, by z każdego
zagrożonego pożarem miejsca lasu nie trze
ba było pokonywać drogi po wodę, dłuż
szej niż trzy kilometry. Znakiem szczegól
nym tej przestrzeni są wysokie wieże - tzw.
przeciwpożarowe dostrzegalnie.
Rozwiązania te służą na co dzień przede
wszystkim profilaktyce. W Polsce lasy pło
ną 10 tysięcy razy w roku. W ostatnich la
tach na terenach leśnych administrowanych
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Pań
stwowych w Katowicach wybuchało śred
nio ponad 610 pożarów. W tym roku
ogień w lasach dawał o sobie znać po wie
lokroć. Las nie zapala się sam. Na 10 po
żarów aż 9 powodują ludzie. Nikt jednak
lasu przed nimi nie zamyka. Odwrotnie.
Ich wrota są dla społeczeństwa szeroko
otwarte. Zakazy wstępu do lasu, chyba że
konieczne ze względu na niebezpiecznie
suchą ściółkę leśną, nie są dobrym rozwią
zaniem.
Jak zwykł mawiać mgr inż. Bogdan Gieburowski, z-ca dyrektora ds. gospodarki le
śnej w RDLP w Katowicach, nie obawiamy
się leśnych turystów, wycieczek młodzieży
szkolnej, spacerowiczów czy zbieraczyjagód i grzybów. Stwarzamy w lasach coraz
lepsze warunki ich pobytu. To są nasi
sprzymierzeńcy, przyjaciele. Gdy zauważą
czyjeś złe zamiary, zagrożenie infonnują
służby leśne natychmiast. Bo wiedzą, że gdy
płonie las, to j est to strata dla nas wszystkich.
JOLANTA KARMAŃSKA
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akiego doświadczenia z odtwarza
niem lasu na tak ogromnej powierzch
ni, w tak trudnym terenie, nie odnotowy
wała dotąd ani nauka, ani praktyka.
Miejsce pożarzyska na długie jeszcze la
ta pozostanie ogromnym poligonem badań
z wielu dziedzin współczesnego leśnictwa.
Zarówno w kontekście rewitalizacji poża
rzyska jak i urządzania, ochrony i zabez
pieczania lasu w warunkach rosnących za
grożeń cywilizacyjnych.

T

Podczas niebezpiecznej suszy leśny samolot nawilża młody las
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nie wchodzi do teatru bezVV IL IZ jk a m ie - jego umysł, zmysł
i ciało zostają poddane zabiegowi, jak
u dentysty lub chirurga, wieszczył na po
czątku XX wieku Antonin Artaud. Widz,
który wszedł do teatru nie wyjdzie z nie
go wewnętrznie nietknięty! Czy Gabriel
Gietzky realizując Mewę Czechowa na de
skach Teatru Śląskiego sprawił, że widzo
wie zaczęli krzyczeć, jak tego chciał Ar
taud? W ątpliwe. Na pewno Gietzky
w swoim dialogu z Czechowem przypo
mniał dwa ważne pytania: o Człowieka
Pielgrzyma i o Teatr rozdarty między
konwencją a niekonwencjonalnym po
szukiwaniem. Na wstępie trzeba sobie jed
nak jasno powiedzieć, że Gietzky nie for
mułuje żadnych nowych pytań, lecz
prowadzony za rękę przez Czechowa
na swój sposób poszukuje na te pytania od
powiedzi. Taka wędrówka i poszukiwanie
w obszarze dwóch potężnych zagadnień,
jakimi są Człowiek i Teatr wcześniej czy
później prowadzi każdego pielgrzyma
na rozdroże autentyczności i fałszu.
Początek przedstawienia jest sygnałem,
że reżyser wraz z zespołem podejmuje pró
bę przekroczenia niewidzial
nej granicy między sceną a wi
downią. Nim rozpocznie się
spektakl chodzą po pustej sce
nie „komedianci”. Przedsta
wiają się publiczności - infor
mują kim są, a kim staną się
za chwilę. Ten gest w moim od
czuciu to zaproszenie do współ
uczestnictwa. I choć na pozio
mie samego przedstawienia nie
udaje się zespołowi przekroczyć
granicy scenicznej iluzji to jed
nak mimowolnie my - widzo
wie przepracowujemy smutną
kondycję swojej osoby i kon
frontujemy się z ogólnoludzkim _______
poczuciem strachu przed pozna
niem. Czechow stworzył galerię postaci
zniszczonych przez wiarę w fałszywy ob
raz samych siebie. Masza (Ewa Kutynia)
to przygarbiona, skulona w sobie dziewczy
na z papierosem w dłoni, w wełnianym
swetrze, która nosi żałobę po swoim życiu.
Marzenia nigdy nie zrealizowane, tęskno
ta nienazwana, miłość niespełniona stają się
jej obsesją, chorobą. Sorin (Roman Michal
ski) jest sześćdziesięciokilkuletnim męż
czyzną, któremu życie przepłynęło między
palcami. Pozostało mu poczucie pustki
i niespełnienia. Nina (Karina Grabowska)
marzyła o karierze. Zrobiła pierwszy krok,
a potem kolejny i wreszcie zrozumiała, że
„najważniejsze to nie sława, nie blask, nie
to, o czym marzyła, tylko po prostu wytrzy
małość w cierpieniu. Trzeba dźwigać swój
krzyż i wierzyć”. Ona uwierzyła w swoje
powołanie i przestała bać się życia. Kostek
(Bartłomiej Błaszczyński) szukał nowej for
my i w niej się zatracił „błądząc w chaosie
marzeń i wizji”. Problem Człowieka leży
w jego tchórzliwej naturze. Każdy nosi
w sobie konstelację „"wysp szczęśliwych”.
Trzeba tylko podjąć wysiłek, pokonać
Strach i odbyć pielgrzymkę w głąb siebie.
Trud wędrówki wielki, ale zdobyć szczyt
góry oznacza wygrać swoje życie. Zrezy
gnować z poszukiwania i wpisać swoje nie
powtarzalne istnienie w proponowaną od
górnie geometrię świata to pustka,
niespełnienie, żałoba, śmierć. W przedsta-

,,M ew a" Gietzkyego je s t ważnym głosem
w kontekście toczącej się dyskusji dotyczącej kon
dycji i sytuacji współczesnego teatru polskiego.

Rozmowa o teatrze
czyli Czechow
według Gabriela
Gietzkyego
wieniu Gietzkyego scenografia, która swą
plastyką od początku przykuwa uwagę (tu
gromkie brawa dla Marii Kanigowskiej)
skonstruowana jest z licznych elementów
geometrycznych, a zatem form zamknię
tych. Gietzky zamknął swoich aktorów
w ramach pięknych obrazów, które są do
minantą tego przedstawienia, ale zignoro
wał kryterium autentyczności i pozostał
na poziomie powierzchownych form i kon
wencji. Mianował Kostka moderatorem
dyskusji o kondycji teatru, otwierając
przestrzeń dyskursu metateatralnego. Ko
stek szuka nowej formy, bo dawna się wy
czerpała. Konfrontacja jego nieujarzmionej, nieoswojonej, awangardowej wizji
teatru z koncepcją teatru sprzed Wielkiej
Reformy, której przedstawicielką jest jego
matka Irina (Arma Kadulska) przywołuje
ducha rewolucyjnej myśli Artauda. Może
teatr powinien w istocie zerwać z te
atrem? Może trzeba go z powrotem wrzu
cić w życie, bo jest tylko środkiem, a nie
celem? Gietzky mówi o pustych, wyczer
panych formach, o bezsensie ich nowych
konfiguracji, ale sam nie czyni żadnego kro
ku w przód. Zainicjowana przez niego roz
mowa o teatrze w teatrze to tylko słowa,
słowa, słowa. Kostek - Bartłomiej Błasz
czyński czyta fragmenty Hegla, Arystote
lesa, Schopenhauera, Artauda, by ostatecz
nie stwierdzić, że to wszystko bez sensu.
Dlaczego bez sensu? Ponieważ forma - ta

stara, nowa, nowsza, najnowsza to za ma
ło. „Musi pan wiedzieć po co pisze, bo je
śli pan pójdzie tą malowniczą drogą bez
określonego celu, na pewno zbłądzi”, mó
wił Dorn Kostkowi po nieudanej premie
rze jego sztuki. Trzeba odnaleźć swój au
tentyczny, indywidualny sens, powołanie
i w nie uwierzyć. Zarówno w Człowieku,
jak w Teatrze chodzi o proces pozna
n ia - autentyczny, niezafałszowany, szcze
ry, szczególnie wobec siebie. Sztuka jest na
rzędziem poznania. Człowiek i Teatr
potrzebują przestrzeni. Gietzky narzucając
gorzką refleksję o bezsensie pyta o sens,
którego sam nie odnajduje. Mewa w Teatrze
Śląskim uruchamia lawinę wątpliwości,
których sam reżyser nie przepracowuje. Sy
gnalizuje problem i szybko od niego ucie
ka. Jest jednak moment, w którym zespo
łowi Teatru Śląskiego udało się delikatnie
nadszarpnąć linię kwadratu i sprawić, że ta
zamknięta forma na krótki moment się
otworzyła. Ostatni akt, piękna, autentycz
na scena, w której Irina w błyszczącej suk
ni niczym Marilyn Monroe albo właśnie ni
czym Anna Kadulska śpiewa song
z playbacku „teatro italiana”. Tak po pro
stu, szczerze, podejmując po raz
pierwszy grę z formą. Chwilę
potem gdzieś w tle, na drugim
planie ktoś zagrał na rzępolą
cych skrzypcach kolędę Cicha
noc. Płatki śniegu zawirowały
na scenie. Krótki moment prze
świtu prawdy. Znaczący. Decydujący. Zmieniający optykę.
Brawo.
Mewa Gietzkyego jest waż
nym głosem w kontekście to
czącej się dyskusji dotyczącej
kondycji i sytuacji współcze
snego teatru polskiego, w któ
rym zaczyna się dziać coś
bardzo groźnego. Rozmowa
w teatrze o teatrze, o istocie
sztuki w momencie dokonującego się
na naszych oczach przewartościowania
jest szalenie ważna, potrzebna, powiedzia
łabym niezbędna. Niedawno Wrocławski
Urząd Marszałkowski postanowił od
wołać szefów trzech scen - Teatru Pol
skiego, Teatru im. H. Modrzejewskiej
z Legnicy i Opery Wrocławskiej. Na ich
miejsce mają być mianowani menadżero
wie jako dyrektorzy naczelni- mówiła
Monika Strzępka w dyskusji podczas
tegorocznego XIV Festiwalu Sztuki Re
żyserskiej „Interpretacje”. Teatr prze
staje być instytucją, która jest powołana
do tego, żeby tworzyć kulturę. Staje się
firmą, która jest powołana do tego, żeby
przynosić zyski. Strzępka zaapelowała
do całego środowiska, które tworzą wi
dzowie, twórcy, prasa o aktywność, o głos
sprzeciwu. Dlatego przyłączając się
do głosu Strzępki oraz pozostałych twór
ców walczących o teatr niesłużebny ape
luję: Nie zasypiajmy!
ADRIANA ŚWIĄTEK

Mewa w ed łu g A ntoniego C zechow a,
opracowanie tekstu, reżyseria i opracowa
nie m uzyczne G abriel Gietzky, scenogra
fia M aria KanigOwska, ruch sceniczny
W itold Jurewicz. Teatr Śląski, premiera:
20 kwietnia 2012.

Za nami III edycja Międzynarodo
wego Konkursu Wokalistyki Operowej
im. Adama Didura. W tym roku udział,
w jednym z najważniejszych konkur
sów dla młodych śpiewaków, wzię
ło 56 uczestników, reprezentujących
różne kraje.
istoria konkursu sięga tak napraw
dę 1979 roku - wówczas to z inicja
tywy ówczesnego dyrektora Opery Ślą
skiej Napoleona Siessa, kierow nika
literackiego Tadeusza Kijonki oraz pierw
szego dyrektora konkursu Zygmunta
Folgi powołany został do życia I Ogól
nopolski Konkurs Wokalistyki Operowej
im. A Didura. Zasadniczym celem przed
sięwzięcia ustanowionego pod patrona
tem św iatow ej sław y basa A dam a
Didura, było stworzenie płaszczyzny,
umożliwiającej prezentację i promocję
dokonań młodych polskich śpiewaków
specjalizujących się w śpiewie opero
wym. Po czterech pierwszych edycjach,
skierowanych wyłącznie do polskich
wykonawców, do konkursu dopuszczo
no również obcokrajowców związanych
z Polską kontraktem bądź studiami, zaś
skład jury uzupełnili wybitni śpiewacy,
pedagodzy i dyrygenci z różnych krajów
Europy. Owa umiędzynarodowiona for
muła w 2004 roku przekształciła się
wreszcie w pełnoprawny Międzynarodo
wy Konkurs W okalistyki Operowej,
przyciągając jeszcze większą liczbę
uczestników.
Dziś odbywający się na Śląsku konkurs
jest jednym z najbardziej prestiżowych
wydarzeń tego typu w Europie. Jego na
czelną ideą w dalszym ciągu jest promo
wanie młodych śpiewaków, dlatego też
regulamin konkursu dopuszcza do udzia
łu w nim jedynie osoby, które nie prze
kroczyły 30 roku życia.
Tegoroczną edycję, nad którą czuwał
dyrektor konkursu Karol Rafał Bula,
zainaugurowano operą Don Carlos Giu
seppe Verdiego w reżyserii Waldemara
Zawodzińskiego. Warto przypomnieć,
iż spektakl ten, który miał swą premie
rę w maju ubiegłego roku, został nagro
dzony dw iem a Z łotym i M askam i
- za przedstawienie roku oraz reżyserię.
Dla młodych wokalistów udział w kon
kursie to nie lada wyzwanie - przesłucha
nia składają się bowiem z trzech etapów,
w których uczestnicy mierzą się z różno
rodnym repertuarem operowym. Ich
zmagania ocenia międzynarodowe jury,
w składzie którego zasiedli w tym roku:
Wiesław Ochman (przewodniczący),
Gioacchino Gitto, Józef Kański, Euge
niusz Knapik, Ingrid Kremling-Domanski, Ihor Kushpler, Jose Ferreira Lobo,
Maja Schermerhom, Tadeusz Serafin,
Krystyna Szostek-Radkowa oraz Ro
muald Tesarowicz. Jak co roku, wszyst
kie etapy przesłuchań miały charakter
otwarty i odbywały się z udziałem pub
liczności.
Do pierwszego etapu konkursu przy
stąpiło 56 osób - podczas przesłuchań,
które odbyły się w Akademii Muzycz
nej w Katowicach, uczestnicy poprosze
ni zostali o w ykonanie dwóch arii
operowych, pochodzących z dzieł wska-
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I miejsce i Grand Prix otrzymali ex equo: Ju
styna Samborska (na zdjęciu) i Stanislav Kuflyuk.

Zmagania
młodych |
śpiewaków 8
zanych w cześniej kom pozytorów .
Do kolejnego etapu, który odbył się już
w gmachu Opery Śląskiej jury wybrało
34 osoby. Tym razem wokaliści wyko
nali po trzy arie, w tym jedną z repertu
aru W olfganga Am adeusza M ozarta
oraz jedną z dowolnej opery powstałej
w XX wieku. Zarówno przesłuchania
pierwszego, jak i drugiego etapu odby
wały się z akompaniamentem fortepia
nu. Bez wątpienia największym wyzwa
niem dla młodych śpiewaków był jednak
etap trzeci, do którego zakwalifikowa
ło się czternastu uczestników. Etap ten
podzielony został na dwie sesje - w se
sji przedpołudniowej wokaliści wykonać
musieli dwie arie z towarzyszeniem
orkiestry, w sesji popołudniowej jed
ną - za to w kostiumach, ze scenogra
fią i grą sceniczną. Choć już w drugim
etapie przesłuchań dało się wyczuć fa
worytów tegorocznego konkursu, to
jednak dopiero wykonania sceniczne
wyłoniły prawdziwych zwycięzców.
Konkurs zwieńczyła uroczysta gala
wręczenia nagród oraz dwa koncerty
laureatów - w Operze Śląskiej w Byto
miu oraz w Teatrze Śląskim w Katowi
cach. Zarów no podczas finałow ych
przesłuchań, jak i koncertów galowych
orkiestrą Opery Śląskiej dyrygowali
K rzysztof D ziew ięcki oraz Andrzej
Knap.
Podsumowując III Międzynarodowy
Konkurs W okalistyki im. A. Didura
przewodniczący jury Wiesław Ochman

zwrócił uwagę na wyjątkowo wysoki po
ziom tegorocznych przesłuchań, co - jak
przyznał - dodatkowo utrudniło zadanie
jurorom . O statecznie zw ycięzcam i
III edycji konkursu zostali sopranistka Ju
styna Samborska - absolwentka Uniwer
sytetu M uzycznego im. F. Chopina
w Warszawie oraz pochodzący z Ukrai
ny baryton Stanislav Kuflyuk - absol
went Instytutu Sztuki w Iwano-Frankiwsku, zaw odow o zw iązany rów nież
z Operą Śląską. Prócz pierwszej nagro
dy w swojej kategorii wokalnej (32 tys.
zł) oboje otrzymali również Nagrodę
Grand Prix konkursu (16 tys. zł). Do Stanislava Kuflyuka powędrowało dodatko
wo jedno z niezwykle cennych dla
śpiewaków wyróżnień - Nagroda Pub
liczności. Przypomnieć warto, iż w fina
łowym etapie konkursu w wykonaniu Ju
styny Samborskiej usłyszeliśmy arię
Leonory Tacea la notte placida/Di tale
Amor z „Trubadura”-Giuseppe Verdiego,
arię Neali Paria! On Paria z opery
„Paria” Stanisława Moniuszki oraz zna
komite sceniczne wykonanie arii Halki
Ha, Dzieciątko nam umiera/ O mój ma
leńki z opery „Halka” tegoż kompozyto
ra. Stanislav Kuflyuk zaprezentował
natomiast arię Miecznika Kto z mych
dziewek, serce której z opery „Straszny
Dwór” Stanisława Moniuszki, arię Jeleckiego Wy takpieczalny daragaja/Ja was
Ijublju z opery Piotra Czajkowskiego Da
ma pikowa, zachwycając jednak przede
wszystkim jako Figaro w reprezentacyj
nej arii Largo al factotum della citta
z „Cyrulika sewilskiego” Gioacchina
Rossiniego.
Drugą nagrodę w kategorii głosów
żeńskich przyznano Elcaterinie Bakanovej (Rosja), zaś w kategorii głosów mę
skich Piotrowi Halickiemu. Trzecią na
grodę w kategorii głosów żeńskich
otrzymała Liudmyla Ostash (Ukraina),
a w kategorii głosów męskich zdobył ją
Bartosz Araszkiewicz. Jury III Między
narodowego Konkursu Wokalistyki Ope
rowej im. A Didura przyznało również
wyróżnienia oraz nagrody specjalne.
Wśród laureatów znaleźli się: Olesya
Chuprinova, Małgorzata Smolka, Ewa
Wąsik, Piotr Płuska, Rafał Pawnuk, Andrejus Apśega, Marcelina Królicka, Sergiy Sevastyanov oraz Ye Young Solin
(nagroda dla najlepszego sopranu kolo
raturowego). Nagrodę dla najlepszego
akompaniatora konkursu otrzymał Grze
gorz Biegas.
Poprzednie edycje konkursu pokazały,
iż udział w nim, a tym bardziej zdobyte
wyróżnienie, to otwarcie drzwi nie tylko
do najważniejszych scen operowych
w Polsce, ale także na świecie. Potwier
dza to prężnie rozwijająca się kariera lau
reatów wcześniejszych edycji konkur
su - tego samego życzyć pozostaje
tegorocznym zwycięzcom.
MAGDALENA FIGZAŁ
III M iędzynarodowy Konkur W okalisty
ki Operowej im. Adama Didura 15-23 kwiet
nia 2012 r. Opera Śląska w Bytomiu, Akade
m ia M uzyczna im . K. Szym anow skiego
w Katowicach.

iblioteka, w której jestem każdej no
cy, niczym węgielny pylon lewituje ni
ziutko nad planetą nieopodal byłego szy
bu górniczego, pochodzącego z XIX
wieku. W nocy z wieży tej lubię oglądać
niebo. I iluminację miasta, która niczym
żarzące sie węgliki w dogasającym ogni
sku, czy też niczym zastygła surów
ka - które to porównanie w tym miejscu
wydaje się być bardziej zasadne - uświa
damia, że pod zastygłą, martwą po
wierzchnią życie jak w tyglu nieprzerwa
nie buzuje nadal. Co w niebywały sposób
podkreślane jest przez nocną ciszę biblio
teki. Jestem kontent, gdyż - szczerze
mówiąc - lubię pracę strażnika bibliote
ki, bowiem pozwala ona nie tylko na kontemplacje, ale także na przechadzki
po gmachu wiedzy, a dodam od siebie, że
i gmachu niespodzianek, bo tym właśnie
jest biblioteka nocą, w efekcie czego od
bywam podróże nie tylko po światach re
alnie równoległych, a i także tych odwrot
nych, a nawet tych nieistniejących.
Najwcześniej książka w bibliotece po
jawia się w dziale gromadzenia. Często
wpadam tam, gdyż tylko dział gromadze
nia (i opracowania oczywiście też) wabią
niezapomnianym zapachem świeżej książ
ki. Kolorowe, jeszcze nie poniszczone
okładki czarują barwami i tytułami przy
ciągając rozbieganą uwagę. Jedne są bar
dziej krzykliwe niż Moulin Rouge, inne
stateczne, wyważone, pełne smaku i dys
tynkcji. Są jeszcze te szare - w wyrazie.
W większości przez przypadek, rzadko
specjalnie. Jakby ich autorzy podczas
ich tworzenia myśleli o czymś innym. Mo
że o befsztyku czy pierścieniach Saturna.
Niewiadomo. W każdym razie nie o okład
ce. W amerykańskich bibliotekach pro
blem ze swoistym targowiskiem próżno
ści rozwiązano następująco - kupuje się
tam książki z oprawą biblioteczną bezpo
średnio u wydawcy. Charakteryzują się one
podwyższoną trwałością i twardą jedno
litą okładką pozbawioną zdobień. W mo
jej bibliotece taką formę otrzymują dopie
ro pozycje zaczytane, które w racają
od introligatora. Albo te, które nie roku
ją długiego życia bibliotecznego.
Do tej kategorii należy właśnie książ
ka, którą trzymam w ręku. Wydalają Na
rodowa Oficyna Śląska. Okładka jest bez
wyrazu. Szare, sine zdjęcie (prawdopodob
nie ul. J. Lompy w Zabrzu) nie zachęca
do otwarcia kodeksu. I dobrze, gdyż
po otwarciu książki kartki zaczynają wy
padać. Do tego niestaranne przypisy, nie
szczególna korekta i tytuł Czarne wzgó
rza niepotrzebnie kierujący uwagę
czytelniczą w stronę Nory Roberts, autor
ki ponad 150 powieści. Podejrzewam, że
książka wystylizowana jest na „bibułę”
czytaną w ukryciu z namaszczeniem i wy
piekami na twarzy w smutnych latach
osiemdziesiątych XX w. Bo przecież ina
czej nie może być, gdyż przymiotnik
„śląska” w nazwie oficyny powinna na
wiązywać do solidności edytorskiej. Za
tem chyba stylizacja, która niestety wstrzy
mała rękę bibliotekarza, aby oddać ją jak
najszybciej czytelnikom.
Ale przecież nie o tym (chociaż trochę
też).
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KRYSTIAN GAŁUSZKA

Mała
apokalipsa
Andrzej P. Urbas autor Czarnych
wzgórz, którego korzenie tkwią w Sztyrnostym (miejscowa nazwa części za
brzańskiej dzielnicy Zaborze), obecnie
mieszkający w historycznej stolicy Śląska,
opisuje w częściowo fabularyzowanej
formie dzieje kilku rodzin: Nawrotów,
Bauerów, Markowskich i Gruchtolów,
których to mentalną stolicą jest miejsce po

łożone niemalże centralnie w przemysło
wym Górnym Śląsku, niedaleko domu,
którego mieszkańcy zostali opisani przez
Janoscha w jego kultowej powieści o Cholonku (widać ta Poremba i Zaborze w Za
brzu u boku Rudy Śląskiej jest zaiste miej
scem szczególnym).
Powieść Andrzeja P. Urbasa ma formę
przypowieści, czy raczej wykładu histo
rycznego poprzeplatanego losami ludzi
pochodzącymi z Zaborza. Niczym Nał
kowska w Medalionach nie sili się na ar
tyzm stylistyczny. Opisuje historię Gór
nego Śląska i ludzi z nim związanych
prosto i klarow nie, od początku aż
po dzień dzisiejszy, koncentrując się jed
nak przede wszystkim na dwudziestole
ciu międzywojennym (plebiscyt, powsta
nia śląskie, dzieje autonom icznego
województwa śląskiego). Choć stara się
być bezstronny, dostrzegając racje wszyst
kich stron konfliktu, widać, że szczegól
ną estymą darzy Wojciecha Korfantego,
a także Jerzego Ziętka. Opis szczegółów
historycznych i faktów oraz detali z ży
cia codziennego zaświadcza, że autor
solidnie przygotował się do pracy, prze
glądając nie tylko źródła i dokumenty pol
skie, ale także i niemieckie. Pisząc swą po
wieść okrasił ją obficie rodzinnymi
wspomnieniami anegdotycznymi, co po
maga czytelnikowi przebrnąć przez duże
partie opisów historycznych. Siła książ
ki tkwi właśnie w historii. Którą oczywi
ście znamy. Ale na co dzień nie w tak
wielkiej dawce. Zestawienie jest dość ma
kabryczne. Czarny serial dla ludzi miesz
kających na Górnym Śląsku o sympatiach
polskich, niemieckich, czeskich bądź
po prostu śląskichjest potworny. Taka ma
ła apokalipsa. Zeby tylko podsumo
wać XX wiek. Czas pierwszej wojny
światowej - danina krwi górnośląskiej,
plebiscyt - polaryzacja społeczna, nieczę
sto przebiegająca w poprzek rodzin, szy
kany i mordy, powstania śląskie - dani
na krwi, dwudziestolecie - migracje
ludności, prześladowania i mordy, druga
wojna światowa - danina krwi, wyzwo
lenie spod jarzma hitlerowskiego - Arma
gedon, PRL - mordy, więzienia, szykany,
nieprzerwana emigracja osiągająca kurio
zalne rozmiary w latach 80.
Należy książkę przeczytać. I nie inaczej.
Dla przypomnienia faktów. I języka ślą
skiego. Nie wystylizowanego. Topornego
momentami. Ale rzeczywistego. Piękne
go. Ten język to cieplejsza strona książ
ki wrocławskiego autora. Proszę posłuchać
fragmentu powieści:
- To nie może być tak, by my byli ganc
na dole. Muszymy tyż chałpa wybudować.
Tako richtig porządno. Piyrwszy sztok sie
wynajmie, a jak Regina urośnie i się wydo, bydzie dlo jej familii jak znoloz.
Wili popatrzył sceptycznie na żonę.
- Agnes, mosz ty anung, Wiela tako
chałpa bydzie nos kosztować? Som my
w sztandzie tyła piyniyndzy nazbiyrać?
- Już ty mnie to óstow - odparła
Agnes - Bydymy szporować...
Zatem rzeczywiście. Należy przeczytać.
Choć boleć będzie.

Jerzy K listała

M A R TY R O LO G IU M
M IE S Z K A Ń C Ó W Z A O I./1 A
W LATACH
SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
TOM I (A-J)

Jerzy Klistała: Martyrologia Zaolzia tv la
tach 1939-1945. S ło w n ik b io g ra ficzn y ,
tom I (A-J) Cieszyn 2011. Stowarzyszenie
„W szechnica”, s. 446.

i kontaktami autorskimi, by stworzyć moż
liwie kompletną dokumentację. Autor ma
świadomość, że każda nota to konkretna oso
ba, w razie pominięcia skazana na ostatecz
ne zapomnienie: „Ich twarze spoglądają
na mnie ze zdjęć. Ich (...) imiona i nazwi
ska są stale koło mnie (...) jak wielka rodzi
na - są mi bardzo, bardzo bliscy. (...) Oni
na stałe pozostają ze mną i we mnie”.
Aż tak mocne osobiste zaangażowanie wy
nika także z trwalej, duchowej więzi jaką
utrzymuje z pamięcią Ojca, utraconego tak
wcześnie. Bo co osoba - to w odczuciach Kli
stały nie tyle hasło kolejnego biogramu, ale
konkretny człowiek, często pozbawiony już
nawet własnej twarzy utrwalonej na fotogra
fii, skoro większość not jest pozbawiona iko
nografii. To także świadectwo postępujące
go zapomnienia i trudności nie tylko z iden
tyfikacją ofiar hitlerowskiej eksterminacji.
Najnowszy tom I „Martyrologium miesz
kańców Zaolzia” zawierający hasła od liter
A - do J, jest przygotowany nadzwyczaj sta
rannie, także dzięki pomocy szeregu osób słu
artość wielotomowego dzieła Jerzego żących inspiracjami i kontaktami w dotarciu
Klistały trzeba mierzyć liczbą biogra do domowych archiwów, co pozwoliło
mów oraz usytuowaniem ich w przestrzeni na poszerzenie rejestru ofiar. Szczególnie cen
konkretnych miejsc w określonym czasie na była jednak możliwość wglądu do mate
lat 1939-1945. Szczególnie wiele miejsca po riałów doktora Józefa Mazurka (1891-1968),
święcił martyrologii mieszkańców rodzinne zasłużonego zaolziańskiego lekarza, który nie
go Rybnika i ziem sąsiednich - łącznie pięć bacząc na ryzyko zagrożenia życia udzielał
tomów, poza wymienionymi poświęconymi pomocy partyzantom. Jego pasją i dziełem
działaczom ZWZ/AK, wydał również książ życia stało się gromadzenie materiałów
kę zatytułowaną: „Żołnierze rybnickiego do „Ruchu oporu i martyrologii Polaków
ZWZ/AK, POP, PTOP w obozach koncen na Zaolziu”, które zawarł w 26 tomach. Po
tracyjnych... i innych” oraz suplement mocą służyła Jerzemu Klistale także córka dra
do martyrologium mieszkańców Ziemi Ryb Mazurka, dr n. med. Helena Paszkowa, któ
nickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor i Raci ra udostępniła bogate zbiory archiwalne oj
borza. A także suplement do martyrologium ca. Jak wielka to była pomoc potwierdza de
Ziemi Oświęcimskiej, mieszkańców Bielska, dykacja Jerzego Klistały, który przypisał zamieszkańców Żywca oraz szeregu miejsco olziańskie martyrologium „pamięci śp. dr. n.
wości wpisanych w granice tych ziem z ra med. Józefa Mazurka”.
cji powiązań historycznych, gospodarczych
iemia Cieszyńska a szczególnie ta jej
i kulturowych - a to w każdym przypadku
część, która pozostała za Olzą, zapisała
kilkanaście miejscowości. To określa trud
Klistały związany z penetracją badawczą się w historii i ludzkiej pamięci jako wyjąt
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kowy obszar oporu i męstwa oraz rozbudo
wanej antyhitlerowskiej konspiracji. Jed
nak szczególnej hekatombie poddane zosta
ło patriotyczne Zaolzie, gdzie w ruchu opo
ru działało tysiące miejscowych Polaków, zaś
lista ofiar była wyjątkowo rozległa. Po
twierdzają to liczne zbiorowe egzekucje do
konane tu przez hitlerowców: w Karwinie (już
18 września 1939), w Pietwałdzie, Cieszy
nie (głośna egzekucja pod Wałką - zginęły
24 osoby), w Mostach koło Jabłonkowa,
w Nawsiu, w Oldrzychowicach, w Bystrzy
cy nad Olzą, w Łomnej Dolnej, w Suchej
Górnej, w Żywocicach (36 ofiar), w Łąkach
nad Olzą, wWielopolu-Ropicy, w Wędryni,
w Lutyni Górnej i Jabłonkowie (Klistała po
służył się wykazami opracowanymi przez dr
Stanisława Zahradnika).
Zaolzie wręcz poraża liczbą zbiorowych
egzekucji dokonanych na miejscowej ludno
ści. Potwierdza to także tragiczny rejestr udo
kumentowanych ofiar w I tomie „Martyro
logium Zaolzia” zawierający blisko 2000 na
zwisk, w tym szczególnie wielu przedstawi
cieli zaolziańskiej inteligencji narodowości
polskiej, która dominuje w tych tragicznych
biogramach. Dowodzą tego również maso
we aresztowania podejrzanych o działalność
w ruchu oporu Polaków. I tak 9 stycz
nia 1941 roku aresztowano ponad 180 osób.
W opublikowanych wykazach zwraca
uwagę wielu Zaolziaków czynnych w party
zantce. A także obecność całych patriotycz
nych rodów: Adameckich, Bergerów (22 oso
by), Dudów (15 osób), Famików (Leon
Famik został stracony na katowickiej gilo
tynie), Fingerów, Fiodorów, Fołtynów, Guziurów (18 osób), Heczków (22 osoby),
czy Jeżowiczów. Klistała odnotował za dr. Jó
zefem Mazurkiem niezwykły wyczyn Józe
fa Jeżowicza z Koszarzysk, lotnika uczest
niczącego w kampanii wrześniowej, który
po kapitulacji Polski wrócił w rodzinne
strony. Pewnego dnia zauważył lądujący
na miejscowym lotnisku niemiecki samolot.
Gdy załoga opuściła lotnisko, wraz z kole
gami dostał się do samolotu i wystartował.
Szczęśliwie dotarł do Anglii, uhonorowany
odznaczeniem wojskowym oraz awansem
na kapitana. W Anglii walczył jako pilot
w polskim dywizjonie. Zginął 24.10.1941 r.
w walce powietrznej o Londyn. Wiele w za
mieszczonych biogramach jest informacji do
tyczących aktów militarnej odwagi. Zaolziacy byli w tych działaniach przykładami pa
triotyzmu, męstwa, poświęcenia i męczeń
stwa. Toteż jak mało która ziemia Zaolzie
spłynęło krwią tysięcy ofiar Polaków (Oswald
Guziur obliczał ich na 5 tys. osób).
Ten liczący 446 stron I tom „Martyrolo
gium Mieszkańców Zaolzia” zdominowany
jest przez osoby reprezentujące narodo
wość polską (w ponad 90%), jako że Ruch
Oporu był na tych terenach w latach 19391945 z krwi i kości polskim. Dwa kolejne to
my zaolziańskiego martyrologium Klista
ły - każdy zawierać będzie ponad 1900 ha
seł - wymagają jednak finansowego wspar
cia na opracowanie i przygotowanie do dru
ku. Lecz ich autor nie dysponuje środkami
aby wydać dwa kolejne tomy skazany
na siebie i własną zaradność, ponosząc
przecież niemałe koszty. Od wydania I to
mu upłynie wkrótce rok. Jerzy Klistała nie
może niestety liczyć na skuteczne wsparcie
swojej misji, choć wydał już 1 2 tomów mar
tyrologium i to w ciągu 10 lat! Czyjego bez
przykładny a bezinteresowny dorobek nie za
sługuje na materialną pomoc, ale i godne
uhonorowanie.
TADEUSZ KIJONKA
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rT \~ już dwunasty tom tego wyjątkowego
_L O wydawnictwa, dokumentującego
ofiary hitlerowskiego terroru i masowego lu
dobójstwa w szerokich granicach Górnego
Śląska i obszarów wchodzących z nim
w administracyjne związki. Autor Jerzy Klistała używa dwu pojęć: słownik biograficz
ny (bo taki jest charakter tych not zestawio
nych w układzie alfabetycznym) oraz wy
miennie: martyrologium, jako że są to reje
stry ofiar i męczeństwa w hitlerowskich ka
towniach i obozach zagłady. Już samo
zgromadzenie, w większości własnym tru
dem oraz uporządkowanie według przyję
tej zasady w sumie dziesiątków tysięcy bio
gramów jest dokonaniem, które nie znajdu
je przykładu, skoro jest to dzieło jednego
człowieka. Zazwyczaj podjęcie takiego
przedsięwzięcia autorskiego i wydawni
czego wymaga powołania specjalnej insty
tucji z odpowiednim budżetem i zespołem.
Jerzy Klistała jest natomiast skazany w tym
wyłącznie na siebie, bo nie licząc zdawko
wych pochwał i gestów uznania, na żadną
stałą pomoc liczyć nie może.
Co jednak szczególnie zasługuje na pod
kreślenie to fakt, że Jerzy Klistała nie jest za
wodowym historykiem, czy badaczem przy
gotowanym do podobnej działalności. Z za
wodu - technik budowy maszyn, do czasu
przejścia na emeryturę wykonywał wyuczo
ną profesję, by teraz całkowicie poświęcić się
wyznaczonej sobie życiowej misji - objęcia
swoim martyrologium dokumentację ob
szaru całego polskiego, męczeństwa w gra
nicach ziem Górnego Śląska. Już pierwsza
dwutomowa praca o wysokich walorach
poznawczych pt. „Działacze rybnickiego
ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych”
(tom I - ukazał się w roku 2002, tom II
- w 2003) spotkała się z uznaniem i uwagą,
jako że Klistale udało się skorygować pew
ne utrwalone błędy, w tym przypadku także
dzięki powiązaniom rodzinnym. Jego ojciec,
z zawodu maszynista kolejowy, zdetermino
wany działacz ZWZ/AK w Rybniku, w wy
niku zdrady i rozbicia konspiracyjnej siatki
znalazł się w Auschwitz, gdzie zginął roz
strzelany pod ścianą śmierci. W pewnym mo
mencie życia syn Jerzy postanowił poznać
okoliczności wykonania wyroku i przejść ca
łą drogę ojca od obozowego baraku do miej
sca egzekucji. To przeżycie przerodziło się
w postanowienie podjęcia się dokumentacji
biografii ofiar w miarę upływu czasu skaza
nych na nieuchronne zapomnienie. W Au
schwitz bywa odtąd zawsze 1 listopada, by
zatrzymać się w miejscu śmierci ojca pod murem straceń,

iędzypiekle. Pierwszy ruch to po
nad czterystustronicowa powieść,
która wyszła spod siedemnastoletniej
ręki Nikoliny Rudol i zagościła w tym ro
ku w księgarniach. Tytułowe Międzypiekłe to miejsce pomiędzy Piekłem a Czyść
cem, w którym dochodzi do pojedynku
szachowego pomiędzy aniołem Nathanielem i demonem Felixem. Pionkami w ich
grze są ludzie, stający się w ten sposób
głównymi bohaterami książki. I choć nie
jedna osoba łączyłaby to z faustowskim
zakładem o człowieka pomiędzy Bogiem
a Mefistofelesem, w Międzypieklu akcja
nabiera takiego tempa, że skojarzenie to
całkowicie się gubi.
Bohaterami powieści nie są jednak
zwykli ludzie. Jak przystało na literatu
rę fantastyczną w książce trafiam y
do społeczności Skrytobójców (płat
nych zabójców) i Nietykalnych (ród
wrogi Cieniom), koegzystującymi z Cza
rodziejami, jak również z całą gromadą
magicznych stworzeń. Autorka dobrze
zadbała o konstrukcję bohaterów, każdy
z nich jest wyrazisty, charakterystyczny
N ikolina Rudol, Międzypiekle. Pierwszy
ruch. Wydawnictwo Novae Res. Gdynia 2012.
i niejednowymiarowy. Skrytobójca Shaddy jest jednocześnie przezabaw nym
i porządnym chłopakiem, który pomija
jąc to, że morduje ludzi na zlecenie, mu
chy by nie skrzywdził. Samara, będąca
ostatnią żyjąca potomkinią założyciel
skiego Rodu Skrytobójców, jest jedno
cześnie największym z możliwych tchó
rzy. łan - mistrz we władaniu m ie
czem, jeden z potężniejszych N iety
kalnych, stanowi worek treningowy dla
dwójki podrzędnych Szeptów. Nawet
anioł chwilami wydaje się bardziej ludz
ki niż anielski.
Akcja jest żywa, pomimo błędów wy
nikających z młodego wieku autorki, uda
je się jej utrzymać czytelnika w napięciu, kająca z młodego wieku autorki, wada
sprawnie dozuje wrażenia i nie odkrywa której łatw o się w yzbyć, pracując
od razu wszystkich kart. Sama kompo nad swoim warsztatem, obdarzając czy
zycja powieści jest przemyślana, potycz telnika większym zaufaniem i wiarą
ka szachowa paralelnie otwiera i zamy w jego możliwości postrzegania rzeczy.
Fabuła książki, sam pomysł miejsca,
ka akcję. Choć niekiedy pobrzmiewa
w książce młodzieńcza naiwność, bieg jakim jest Międzypiekle i szachowej po
wydarzeń odciąga uwagę od manka tyczki jest zdecydowanie trafiony. Szko
mentów. Fabuła zostaje przerwana, po da jednak, że podczas lektury uważny
zostawiając czytelnika w ciekawości czytelnik czuje się chwilami jak w Hoi niedosycie, który zaowocuje polowa gwarcie. O fascynacji autorki przygoda
mi Harrego Pottera dowiadujemy się za
niem na kolejna część Międzypiekla.
Na uwagę zasługuje również warstwa równo z podziękowań, umieszczonych
językowa powieści. Autorka może po na końcu książki, jak i z wywiadów. Na
chwalić się bogatą, niebanalną metafo leży jednak oddzielić fascynację od kal
ryką i kilkoma udanymi próbami ironii. kowania, które w moim odczuciu docho
Dodatkowo autorka stara się stworzyć dzi w Międzypieklu do punktu krytycz
w książce język charakterystyczny dla nego. Książka ta jest w głównej mierze
bohaterów, żywy slang żyjący w świe- pisana dla młodego pokolenia, a to po
cie powieści, stałe, powtarzające się kolenie bez wątpienia zna serię J. K.
powiedzenia i sformułowania. W książ Rowling i zorientuje się, że karmi się ich
ce występuje jednak syndrom zbyt moc tymi samymi motywami, które w nad
nego wyjaśniania czytelnikowi sytu miarze m ogą doprowadzić do mdło
acji i wydarzeń, głównie w pierwszej po ści. I tak przykładowo w Międzypieklu
łowie powieści. Niekiedy odbywa się to mamy cztery rody Skrytobójców, którym
w narracji, niekiedy w dialogach. Taka odpowiadają cztery domy w szkole dla
nadgorliwość pozbawia czytelnika moż Cieni. W serii o młodym czarodzieju ma
liwości domyślenia się pewnych infor my czterech czarodziei, którzy zakłada
macji, a niekiedy zbędnie zajmuje miej ją szkołę m agii. M am y tu rów nież
sce drażniąc zbyt jaskrawą oczywisto chłopca, który przeżył, sierotę, którego
ścią, lub zwyczajnie nudząc. Jest to ściga zły czarodziej chcący go zabić.
jednak wada (w moim odczuciu), wyni- W Międzypieklu przeżywa dziewczyna,
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Szachy
nie byle
jakie

którą, jak nietrudno się domyślić, ściga
Nietykalny, chcący ją zabić. Dziew
czyna jest znana w społeczności skryto
bójców, budząc poruszenie wszystkich
innych bohaterów. Sama początkowo nie
zdaje sobie sprawy z tego kim jest.
Identycznie sytuacja wygląda w przygo
dach Harrego Pottera, który dowiaduje
się o tym kim jest, jako ostatni w świecie czarodziejów. To tylko najpoważniej
sze z podobieństw. Uważny czytelnik
znajdzie w książce całą masę drobnych
motywów, żywcem wyjętych z powie
ści J. K. Rowling. W mojej opinii jest to
najpoważniejsza wada książki, która
bardzo wiele jej ujmuje. I choć to dobrze,
że autorka mierzy wysoko, nie powin
na jednak zapominać, że J. K. Rowling
w swojej serii o młodym czarodzieju
stworzyła własny, odrębny, całkowicie
oryginalny świat, który odkąd powstał,
będzie kojarzony tylko i wyłącznie
z Harrym Potterem. Nikolina Rudol
chcąc stworzyć taki świat dla polskich
czytelników (do czego ma predyspozy
cje), musi stworzyć powieść kompletnie
odrębną, która nie będzie budziła tak
mocnych skojarzeń z innymi, szczegól
nie tak charakterystycznymi książkami
jak seria J. K. Rowling.
Tym bardziej że te pomysły, które au
torka stworzyła zupełnie samodzielnie,
są niezwykle ciekawe i miałyby duże
szanse powodzenie, gdyby nie tłumiły je
motywy przekalkowane z innych powie
ści. Potrzeba tutaj większej wiary we
własne możliwości, które już w tej
chwili są wysokie, a mogą być jeszcze
wyższe. Tymczasem Międzypiekle jest
powieścią dla młodszych odbiorców, któ
rzy nie są tak wymagający jak starsze po
kolenia. Charakterem bliżej jej rzeczy
wiście do opowieści o Harrym Potterze,
niż do królów literatury z gatunku fan
tasy, takich jak John Tolkien, czy Stephen
King. Należy jednak obiektywnie przy
znać, że wyżej wymienieni wielcy kla
sycy tego gatunku, nie tworzyli swoich
największych dzieł jako nastolatkowie.
Większość z nich pisała książki będąc już
dużo bardziej doświadczonymi życiowo
ludźmi, ze skończoną edukacją i liczny
mi wcześniejszymi próbami twórczymi,
występującymi w formie zwykłych opo
wiadań.
Autorka Międzypiekla bez wątpienia
ma bardzo duży potencjał. Jej młody
wiek stanowi, wbrew pozorom, jej naj
większy atut. Nikolina Rudol jeśli wzbo
gaci swój w arsztat, wypracuje swój
własny styl i uwierzy we własne pomy
sły, będzie interesującą autorką, która
kiedyś, być może, zatrzęsie rynkiem wy
dawniczym w Polsce. Książkę pole
cam szczególnie młodzieży zaczytującej
się w lekkiej literaturze fantastycznej.
Odradzam natomiast tym, którzy są mi
łośnikami poważniejszej fantasy. Dla
mniej wymagających odbiorców Między
piekle to zgrabna opowieść o świecie peł
nym magii, niebezpiecznych przygód
i skomplikowanych relacji międzyludz
kich.
B ARB ARARA NOWICKA

ylemat czytelnika? Jaki dylemat?
Wiadomo, Mrożek, jeden z najwięk
szych dramaturgów epoki, w Polsce
i w świecie, publikuje trzy tomy swoje
go dziennika (dwa się już ukazały, trze
ci w drodze), każdy z nich o gargantu
icznej objętości. Jakież przez ich strony
przewiną się postaci - ot, choćby na li
terę „b”: Błoński Jan, Beckett Samuel,
etc. Jakiż to będzie raj dla miłośników
teatru absurdu - te bon moty, te sytuacyj
ne absurdu systemu i ludzkości, ta zdy
stansowana ironia... A tu facet odważa
się mówić o jakim ś czytelniczym dyle
macie.
„Dziennik” to lektura fascynująca,
ale nie dla każdego. A dodatkowo Tom 1.
spełnia rolę zapory. Ktoś, kogo nie in
teresuje proces twórczy, jego psycholo
gia, fizjologia i wreszcie filozofia, po
legnie już na początku zmagań z tą opa
słą księgą. Znajdzie tam bowiem niewie
le z tego, na co być może liczył. Bon motów nie ma prawie wcale, absurdy ow
szem, ale wymiarze coraz bardziej przy
pominającym tragedię, a w ogóle to tra
fiamy niemal od początku na poważną
dyskusję, moralną i filozoficzno-estetyczną na temat współczesnej sztuki, ja 
ko odbicia kondycji ludzkiej w zimnowojennej rzeczywistości. Argumenty
w tej dyskusji to tasiemcowe cytaty
z dzieł filozoficznych (m.in. Nietsche),
psychologicznych (m.in. Jung) i literac
kich (m.in. Proust) i to przytaczane
w oryginale (następnie dopiero tłuma
czone). Dyskusja ta ma m.in. służyć pod
jęciu istotnej życiowej decyzji, dziś już
nie w tak oczywisty sposób dramatycz
nej i ostatecznej, jak w latach 60.: zostać
w kraju czy w yjechać. Analityczny
umysł Mrożka bez trudu dostrzega sła
bości i mielizny zachodniego świata i nie
ma złudzeń, że zostanie tam przyjęty
z otwartymi ramionami. Liczy się z naj
gorszym i robi rachunek sum ienia,
z którego wynika, że w KC nie jest aż
tak źle postrzegany, by być skazanym
na wegetację na obrzeżach oficjalnego
życia literackiego. Jego akcje, jako to
waru eksportowego, stoją całkiem nie
źle. A jednak ten bilans nie wychodzi
na zero. I to nie z powodu braku ptasie
go mleczka, jak to sugerowali dyżurni
paszkwilanci, po podjęciu przez niego
decyzji o pozostaniu we Włoszech. Po
twierdzeniem słuszności decyzji M roż
ka są wydarzenia 1968 roku. Moralna
ocena systemu wypada zdecydowanie
negatywnie. Z drugiej jednak strony
próżno by szukać u niego entuzjazmu dla
paryskich barykad wzniesionych w tym
samym roku.
I taki jest ten pierwszy tom. Mniej fak
tów i zdarzeń, z wyjątkiem tych o zasad
niczym znaczeniu, a więcej analiz, roz
ważań i dysput, najczęściej z samym so
bą. Świadectwo niepewności i wahań au
tora? Zapewne. I to nawet w odniesie
niu do własnych możliwości literackich,
co dziś moglibyśmy potraktować jak
przejaw minoderii. A jednak nie. Z kart
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Dylemat
czytelnika
tego ciężkiego w lekturze, ale wstrząsa
jącego dokumentu wyziera prawda dość
okrutna - nikt nie jest prorokiem we wła
snym kraju, a w obcym jest to sztuka nie
mal niewykonalna. Mrożkowi to, się jed
nak udało.
Między innymi o tym traktuje Tom 2.
Owszem, udało mu się, ale za jaką ce
nę? Śmierć żony, n.b. katowiczanki,
Marii Obremby, to osobisty dramat,
który kładzie się cieniem na pierwszy
okres jego emigranckiego życia. Odtąd
towarzyszyć dramaturgowi będzie już
przez długie lata poczucie osamotnienia
i życiowej niepewności. Nie boi się przy
znać do licznych krótkotrwałych związ
ków z kobietami i nadużywania alkoho
lu. To człowiek odczuwający ból i żyją
cy wśród rozterek, jak każdy z nas, ale
po wielokroć wrażliwszy i o wiele bar
dziej bezbronny, co można było zauwa
żyć w marcu tego roku w Katowicach
podczas uroczystości nadania pisarzowi
doktoratu honoris causa na Uniwersyte
cie Śląskim.
Ten drugi tom z pewnością jest ła
twiejszy w lekturze. Mniej tu filozoficz
nych dywagacji, więcej relacji o zdarze
niach, nawet banalnych, związanych
z życiem codziennym, takich jak zakup
nowego samochodu, czy przeprowadz
ka. W tamtych czasach M rożek prze
mieszcza się pomiędzy Paryżem, Ber
linem i Niceą, a także, okresowo, Sta
nami Zjednoczonymi, najwyraźniej ma
jąc problem z określeniem swojego
m iejsca na ziemi. Równocześnie po

wstają kluczowe dla jego emigracyjnej
twórczości dramaty i opowiadania. Po
wstają także wybitne ich inscenizacje,
w kraju i zagranicą.
Mrożek staje się w latach siedemdzie
siątych znaczącą postacią dramaturgii już
nie tylko europejskiej, ale także świato
wej i m a świadomość tego faktu. Wyraź
nie drażnią go sukcesy Toma Stopparda, także emigranta, czeskiego Żyda, któ
ry zawładnąwszy scenami brytyjskimi,
wyruszył na dość skuteczny podbój
Hollywood. Recenzje z jego przedsta
wień zamieszczają najpoważniejsze cza
sopisma i to niekoniecznie literackie.
A zatem sukces? W zasadzie tak, ale ...
To „ale” to pesymizm, z jakim Mro
żek spogląda na rozwój cywilizacji.
Nie wie jeszcze, że „imperium zła”
niebawem zadrży w posadach, a potem
runie. Krytycznie patrzy na poczynania
Zachodu i nie widzi jasnej przyszłości
dla Polski. Głównie z dwóch powodów.
Po pierwsze - niekorzystny układ geo
polityczny. W tym wypadku jego spoj
rzenie nie różni się aż tak bardzo od te
go, co widział każdy, kto żył w tamtych
czasach. Ale jest jeszcze drugi powód;
wewnętrzny. M rożka irytuje bardzo
rozpow szechniona w śród Polaków
w kraju i za granicą postawa, którą moż
na by określić jako polaczkowatość. I tu
już zaczynają się problemy i rozdźwięki, które trwają do dziś, jako że na tej polaczkowatości wielu polityków zbija
swój kapitał.
Nie wybiegajmy jednak zbyt daleko
w przyszłość. Są nadal lata 70., a Sławo
mir Mrożek, najwyraźniej w depresji,
snuje rozważania o śmierci, także samo
bójczej. Rozważania poważne i głębo
kie, jak o że w dziedzinie filozofii
i wszelkiej intelektualnej aktywności
M rożek jest niezwykle dogłębny i rze
telny. Kiedy pewien fragment swych roz
ważań kończy dość makabrycznym bon
motem: „Umieranie musi być łatwe
i proste, skoro wszyscy to robią. Nawet
dzieci”, natychmiast się zastanawia,
czy sformułowanie takiego powiedzon
ka nie jest przypadkiem świństwem. Ta
ki mały ukłon w stronę wrażliwszej czę
ści publiczności, przypominający nieco
„Przez okulary Sławomira Mrożka”.
Wróćmy na koniec do początkowego
czytelniczego dylematu: czytać albo
nie czytać? Jeśli miałbym komuś pomóc
go rozsupłać, to powiedziałbym tak: je
śliś polonista, inny literaturoznawca
lub pisarz, czytaj obowiązkowo. Jeśliś
zwykły przechodzień, rób jak uważasz,
ale walkę z Tomem 1. przegrywasz
na własny rachunek. Jeśliś jedynie łow
cą sensacyjek, dowcipów i ludzkich
słabostek - daj sobie spokój. Po tej lek
turze bardziej zaprawieni w bojach z li
teraturą od Ciebie długo nie mogli
przyjść do siebie. A przed nami Tom 3.
Także zadanie niełatwe, ale jak bardzo,
to się dopiero okaże, gdy książka trafi
do księgarń.
WITOLD TURANT

Koncert Moniuszkowski
„Silesii”
nstytucja „Silesia” postanowiła uczcić
przypadającą w tym roku 140. roczni
cę śmierci Stanisława Moniuszki mono
graficznym koncertem, na którym zosta
ły przedstaw ione najpiękniejsze
fragmenty czołowych oper kompozyto
ra: Halki, Flisa, Verbum nobile i Strasz
nego dworu. Uwzględnienie takiego wy
boru dzieł i takiej kolejności ich
prezentacji (według dat powstania oper)
dało uważnemu słuchaczowi okazję
do prześledzenia drogi, którą podążał Mo
niuszko od naiwnych początków, kiedy
realizował właściwie na swoją tylko od
powiedzialność własne, skromne wy
obrażenia o operze i śpiewie operowym,
do etapu dojrzałego, kiedy świadomie
mierzył się ze wschodnio- i zachodnio
europejską konwencją sztuki operowej,
dochodząc do własnego stylu, ulokowa
nego gdzieś na pograniczu francuskiej
opery lirycznej i opery słowiańskiej.
„Gdzieś na pograniczu” - jest to wytrych
stosowany od lat przez badaczy stylu Mo
niuszki, którego źródeł właściwości nikt,
0 zgrozo, do dziś nie opisał. „Jaka jest mu
zyka Moniuszki?” - zapytywał w jednym
z artykułów podsumowujących twór
czość zmarłego w 1872 roku kompozy
tora w ybitny krytyk Jan K leezyński - „Francuska nie jest - odpowiadał
sobie i czytelnikom - włoska też nie. Nie
jest też niemiecka”. Potem chwila namy
słu, retoryczne zawieszenie - i klasycz
ny unik: „jest polska”. Unik dlatego, że
zwyczajowej charakterystyki muzyki
polskiej (jako czerpiącej ze skarbnicy ro
dzimej pieśni i tańca, przemawiającej
do serca swojaka itp. itd.) nie dało się,
1 nadal nie da się odnieść do fachowego
dyskursu na temat właściwości europej
skiej sztuki operowej, tj. jej obszarów te
matycznych, wymagań librettologicznych, konstrukcji dram aturgicznej,
budowy arii oraz sposobu konstruowania
partii wokalnych i instrumentalnych.
Drążąc do dziś nierozwiązaną zagadkę
stylu Moniuszki usiłowano dojść do te
go, na czyjej muzyce się Moniuszko
wzorował, i to jednak okazało się trudne,
0 czym świadczy już sam dobór nazwisk
kompozytorów, których stawiano obok
naszego twórcy: z Francuzów Gounod
1Auber, z Włochów Rossini i Verdi; był
czas, kiedy próbowano nawet zestawiać
Moniuszkę z Wagnerem. Z kolei XIX-wieczni badacze czescy (np. Max Konopasek) wysyłali sygnały, że słyszą w tej
muzyce echa rosyjskie. Choć to ciekawy
i płodny trop, w Polsce został kategorycz
nie odrzucony, bo jakże: „nasz Moniusz
ko” i muzyka wroga?
'Z stć.
Nie rozwijając już dalej tej prowokującej kwestii (już widzę, jak „rzucają się”
‘^ 3 na spoglądającego w stronę Rosji Moniuszkę nałogowo politykujący muzykok t f l lodzy z kręgu anglojęzycznego),
powróćmy do samego koncertu. Wyko

I

nawcami arii i innych fragmentów Mo
niuszkowskich byli pierwszorzędni śpie
wacy, stale występujący na polskich sce
nach operowych: sopranistka Iwona
Socha, mezosopranistka Anna Borucka,
tenor Tomasz Urbaniak, baryton Stani
sław Kufluk i bas Wołodymir Pankiw.
Śpiewakom towarzyszyła na fortepianie
Joanna Steczek. Artyści dołożyli starań,
aby wykonać utwory z emocjonalnym za
angażowaniem i nerwem dramatycz
nym, co udało się przede wszystkim we
fragmentach ze Strasznego dworu. Auten
tyczny ton bohaterski odezwał się w arii
Miecznika zinterpretowanej przez Stani
sława Kufluka, tonem lirycznym za
chwyciły obie solistki w duecie Hanny
i Jadwigi, zaś tonem komediowym (rów
nież w sensie gry aktorskiej) przesycona
była scena Macieja i Skołuby w wykona
niu Stanisława Kufluka i Wołodymira
Pankiwa. W znakomitym wykonaniu
muzyka Moniuszki świetnie się obroni
ła. N iejako polska, francuska czy rosyj
ska, lecz jako naturalna w formie i treści
oraz naznaczona harmonią idei i realiza
cji - zjawiskiem wcale nie tak powszech
nym w sztuce operowej.

Płyniesz O lzo...
1997 roku działa przy parafii
Najświętszej Marii Panny w Pszo
wie chór „Kameralny „Ad libitum”, pro
wadzony przez absolwentkę i pedagoga
cieszyńskiego Wydziału Artystycznego
UŚ Izabelę Zielecką-Panek. W chórze
śpiewają również absolwenci tego wydzia
łu, a więc - fachowcy. Przyjeżdżają
na próby ze swoich, nieraz odległych
miejsc zamieszkania, co świadczy o nie
zwykłym ich zaangażowaniu w tę ama
torską działalność. W bieżącym roku
chór wydał płytę kompaktową, zatytuło
waną „Płyniesz, Olzo”, zawierającą sztan
darowe polskie pieśni ludowe funkcjonu
jące w rejonie nadolziańskim, ukazane
w dwóch wersjach: autentycznej oraz po
danej w artystycznej stylizacji, a ściślej

rzecz ujmując, stylizowanej na ludowy au
tentyk oraz artystycznie opracowanej.
Tak zwana autentyczność ludowych pie
śni z polsko-czeskiego pogranicza to
sprawa dość zawiła. Nie są to przecież za
bytki z epoki prasłowiańskiej, ani przetrwałości karpackich wędrówek ludów,
lecz utwory znacznie świeższej daty,
często przejęte z XVIII- i XIX-wiecznego folkloru miejskiego, albo wprost z mu
zyki użytkowej tamtych czasów. Czescy
badacze pieśni ludowej, zwłaszcza ci
wywodzący się z kręgu niemieckoję
zycznego, słyszą w swoim spokrewnio
nym z naszym, śląskim folklorze np.
Mozarta i nie jest to z punktu widzenia
dzisiejszej świadomości etnomuzykologicznej nic zaskakującego. Z punktu wi
dzenia współczesnej świadomości gene
zy muzycznego folkloru (ujmując rzecz
w kilku słowach, został on ostatnio solid
nie... odmłodzony) może zaskakiwać
chęć podtrzymania utopii „pierwotności”
pieśni ludowych, tym bardziej że leciut
ko kojarzy się ona z forsowaną niegdyś
w kręgu ideologii marksistowskiej tezą
0 przetrwaniu w społeczeństwach Euro
py Środkowo-W schodniej „zdrowej”
kultury ludowej, którą można było prze
ciwstawić „zdegenerowanej” sztuce Za
chodniej Europy (awangarda) i USA
(muzyka popularna).
Porzucając teren naukowy, pozbywa
my się genealogicznych wątpliwości
1 już bez oporu dajemy się wciągnąć
w show, którym jest omawiana płyta.
Każda z pieśni (a są to najbardziej zna
ne pieśni cieszyńskie i beskidzkie, pocho
dzące m.in. ze zbiorów Jana Gawlasa),
została zaprezentow ana dwukrotnie.
Na początku słyszymy ją w „pierwotnej”
interpretacji sławnych beskidzkich śpie
waków ludowych: Józefa Brody i jego
córki Katarzyny Brody-Firli, a następnie
w wykonaniu chóru „Ad libitum”, które
go podstawą jest opracowanie autor
stwa fachowego kompozytora. Broda
z córką zaproponowali odczytanie pieśni
w konwencji „góralskiej”, a więc z zasto
sowaniem białego głosu i różnych „chro
powatości” skali muzycznej i nieregularności rytmicznych, takich, którymi by się
zachwycał Karol Szymanowski. Dołożyli
do śpiewu głosy instrumentów ludo
wych, m.in. wykonanej przez siebie od
miany okaryny, której kształt zewnętrz
ny je s t kopią cieszyńskiej w ieży
piastowskiej. Chór zaprezentował znane
i łubiane opracowania autorstwa Karola
Hławiczki, Jerzego Hadyny i Jana Gaw
lasa. Wykonał pieśni (w pełnym składzie
bądź duetach) z wielką pieczołowitością,
by nie rzec - namaszczeniem, starając się
0 uwypuklenie wszystkich pięknych
zwrotów melodycznych i harmonii. Na
grania zostały zrealizowane w korzyst
nych warunkach akustycznych, umożli
wiających śpiewakom osiągnięcie pełni
1głębi brzmienia. O czystość nagrania za
dbał Krzysztof Gawlas, który jest też au
torem koncepcji graficznej płyty.
MAGDALENA DZIADEK

ANEG D O TY
HENRYK BZDOK

Błazenada
Błazen prawdą
prosto w oczy
władzę każdą
zruga, po czym
padnie
u
podnóżka króla,
zanim król się
z tronu skuła.
Profilaktyka
Przeciw wściekliźnie
zaszczepię żonę,
no bo najlepsze
suki szczepione.

Anna Banana - to jedna z najbardziej na świecie znanych arty
stek uprawiających m.in. mail- art, z którą byłem w latach siedem
dziesiątych w dobrym kontakcie pocztowym.
W roku ’78 otrzymałem wiadomość, że Anna będzie z wizytą
w Katowicach, by zrobić performance, którego fragmentem będzie
jej przejazd przez miasto na wrotkach w stroju specjalnym do ra
tusza i wręczenie prezydentowi jakiejś petycji.
Na ciele pojawiła mi się wysypka kiedy pomyślałem o poczuciu
humoru naszych ówczesnych prominentów i to w spotkaniu z ame
rykańską artystką.
No i przyjechała w towarzystwie Billa Caglione, też artysty.
Na Warszawskiej, w Klubie Pracy Twórczej odbyła się wzmian
kowana impreza, w wąskim gronie plastyków i dużej ilości luksu
sowego ówcześnie papieru toaletowego. Szczęściem miałem zna
jomego na stacji benzynowej, za którego pośrednictwem
nabywałem papier w ilościach wielce hurtowych, to też Anna mo
gła Billa owijać do woli grubą warstwą.
Przez następne dni pobytu w Katowicach, otaczałem ich kolega
mi artystami anglojęzycznymi, by nie tylko konsumować ale i roz
mawiać o sztuce.
Byliśmy także zapraszani do ich domów.
Ja mieszkałem wtedy na 158 metrach powierzchni.
Mieszkania dwu moich przyjaciół, których odwiedziliśmy były
jeszcze większe.
U każdego kolorowy telewizor, zaopatrzony barek, a pod domem
auto. Wymieniając to w swych spisanych i drukowanych wspomnie
niach z Europy, Anna napisała: „Jeśli socjalizm jest taki, jaki pozna
łam w Polsce, to nie jest on taki zły”.
Tak, był ruski telewizor i Polski Fiat.
A barek, hmm... był wzbogacony na okoliczność.
Kiedy tak dziś pomyślę ile zrobiliśmy, by stworzyć ów obraz do
statniego i przyjaznego ustroju, to dziwię się, że on upadł, a zwy
ciężył ich znienawidzony, nieludzki kapitalizm.

Dziupla
Lokum
w bloku.
Modlitwa
Po to się modli
z pokorą mniszek,
bo pragnie zbrodni
w stylu modliszek.
Bogactwo
Mamona
w ramionach.
Jawnogrzesznica
Mario Magdaleno!
Masz ciało na wynos,
a na miejscu duszę
z niebem pełnym wzruszeń.
Moment
Eros
na teroz.
Wspomnienie
Eks
seks.
Partyjniak
Ta postawa to mi
zwisa,
kiedy członek wart
penisa!
Film porno
Wyuzdanie
na ekranie.

PODKOPKI

FRASZKI
JULIUSZ WĄTROBA
Perspektywa
Czas z mysiej dziury
wygląda łyso,
gdy Bóg kocurem,
a człowiek m yszą...
Bluźnierstwo?
Może me myśli
trochę szalone:
jaka jest wódka
z wody święconej?

Miłość bliźniego
Dziel się sercem i ciałem ...
Ja też panią mieć chciałem!
Zdrady
Zamiast skupień
wielodupie.
Striptizerka
Chociaż wszystko
ma na sprzedaż,
to serduszka
za nic nie da.

oczątek bibliotekarstw a
Do biblioteki często zapra
na Żywiecczyźnie związa
szani są autorzy poczytnych
ny jest z założeniem w Żywcu
książek dla dzieci i młodzieży.
w 1892 roku przez inspektora
Dotychczas gościli tu m.in.:
szkolnego Władysława N o
B ib lio tek a Śląska
Barbara Gawryluk, Grzegorz
wotarskiego Koła Towarzy
Kasdepke, Izabela Klebańska,
stwa Szkoły Ludowej im. Ada
Joanna Olech, Anna Onichima Asnyka i pow staniem
mowska i Renata Piątkowska.
biblioteki TSL, która stała się
Książnica uczestniczy rów
zaczątkiem Żywieckiej Biblio
nież w akcji Cała Polska Czy
teki Samorządowej.
ta Dzieciom.
W okresie międzywojennym
Żywiecka Biblioteka Samo
nastąpił gwałtowny rozwój bi
rządowa oferuje czytelnikom
bliotek TSL - od bibliotek
około 90 000 pozycji z różnych
miejskich do skromnych bi
dziedzin wiedzy, książki mó
bliotek wędrownych rozsia
wione, wydawnictwa multi
nych po całej Polsce. W 1935
medialne, a także - w zbiorach
roku książnica w Żywcu zajmo
obcojęzycznych - publikacje
wała V miejsce pod wzglę
wjęzykach: angielskim, fran
dem zasobności wśród placó
cuskim, niemieckim i słowac
wek zachodniej Małopolski.
kim. W Czytelni dostępne są:
W czasie II wojny światowej
encyklopedie, słowniki, litera
wielu członków i działaczy
tura popularnonaukowa, wy
TSL z powiatu żywieckiego
dawnictwa regionalne, prasa
znalazło się w obozach zagła
codzienna, czasopisma oraz
dy. O kupacja niem iecka
dzienniki ustaw. Czytelnicy
Od 2007 roku Żywiecka Biblioteka Samorządowa mieści się w zabytkowym mogą korzystać z bezpłatnego
w brutalny sposób przerwała
budynku
zwanym
„
Siejbą
działalność TSL i żywieckich
dostępu do Internetu oraz kom
bibliotek. Kilka tysięcy tomów
puterowego katalogu książek.
z księgozbioru biblioteki
W Informatorium działa Punkt
TSL przeznaczonych zostało
Informacji o Słowacji.
przez okupantów na makula
Żywiecka Biblioteka Samo
turę.
rządowa w Żywcu jest główną
Po w yzw oleniu Żyw ca
biblioteką publiczną i najstar
w kwietniu 1945 roku przystą
szą instytucją kultury miasta
piono do ponownego urucho
i powiatu. Swoim czytelni
m ienia biblio tek i. Dawne
kom służy już 1 2 0 lat.
działaczki TSL - Halina Grzą
Obchody jubileuszu odbyły
dziel i Helena Bidziuk zorga
się 10 maja 2012 roku w Sali
nizowały wśród m ieszkań
Ratuszowej Urzędu Miejskie
ców miasta zbiórkę ocalałych
go w Żywcu. Podczas uro
z pożogi wojennej książek,
czystości dyrektor Biblioteki
zwłaszcza z biblioteki Towarzystwa
Żywiecka Biblioteka Samorządowa Śląskiej w Katowicach - profesor Jan Ma
Szkoły Ludowej. Stanowiły one księgo służy pomocą instrukcyjno-metodyczną licki wygłosił okolicznościowy wykład,
zbiór tworzonej od podstaw biblioteki i szkoleniową placówkom bibliotecznym dyrektor żywieckiej książnicy - Hele
miejskiej, która swoją działalność roz w powiecie żywieckim. Współpracuje na Kupczak przedstawiła prezentację
poczęła już w maju 1945 roku i prowa z bibliotekami z miast partnerskich Riom multimedialną Ważniejsze wydarzenia
dzona była społecznie. Funkcję spo we Francji i Ćadcy na Słowacji. Wspól w dziejach Żywieckiej Biblioteki Samorzą
łecznego kierownika książnicy w latach nie ze słowacką placówką realizuje pro dowej oraz czytelnictwa na Żywiecczyźnie.
1945-1949 sprawował Antoni Hoło- jekty finansowane ze środków Europej Radny Sejmiku Samorządu Województwa
wiński. W 1946 roku nastąpiło przejęcie skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Śląskiego - Janusz Buzek wręczył dyrek
placówki przez miasto. Rok później
W żywieckiej książnicy organizowane tor Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
Rada Miejska uchwaliła pierwszy statut są różnego typu imprezy popularyzujące Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla
biblioteki.
czytelnictwo: spotkania autorskie, konkur Województwa Śląskiego. Medale Pamiąt
Książnica wielokrotnie zmieniała swo sy literackie i plastyczne. W propozycji dla kowe Miasta Żywca otrzymały długolet
ją siedzibę. Od 2007 roku mieści się najmłodszych znajdują się m.in.: lekcje bi nie pracownice książnicy: Małgorzata
w wyremontowanym, zabytkowym bu blioteczne, zajęcia teatralne, ferie i waka Caputa, Maria Jurasz, Anna Mentel i An
dynku zwanym „Siejbą” przy ulicy Ko cje z książką, Noc Andersena czy obcho na Śleziak.
ściuszki 5.
dy Światowego Dnia Pluszowego Misia.
ANNA MENTEL
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Noc z Andersenem

W bibliotece działa Punkt Informacji o Słowacji

Zdjęcia: z archiwum Żywieckiej Biblioteki Samorządowej

Jubileusz 120-lecia
Żywieckiej Biblioteki
Samorządowej

Foto: Zbigniew Sawicz

Foto: Zbigniew Sawicz
Rektor A M prof. Tadeusz Miczka i dziekan W ydziału Kom pozycji
A M Stanisław Kosz wręczają akt nadania tytułu dhc Stanisławowi
Skrowaczewskiemu.

Laudator prof. Eugeniusz Knapik wręcza Doktorantowi pam iątko
wą statuetkę.

Stanisław Skrowaczewski doktorem honoris causa
Akademii Muzycznej w Katowicach

Foto: Zbigniew Sawicz

Ceremonia nadania Stanisławowi Skrowaczewskiemu tytułu dok
tora honoris causa odbyła się 17 maja 2012 roku w Akademii Mu
zycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Nazwisko Maestra znalazło się obok dotychczasowych laureatów tego tytułu:
kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego, pianisty Krystiana Zimermana i pedagoga - pianisty prof. Andrzeja Jasińskiego.
Jak powiedział w swoim wystąpieniu prof. Tadeusz Miczka, rektor
AM, Stanisław Skrowaczewski jest uosobieniem muzycznej maestrii
i legendą wśród dyrygentów, jest jednym z najbardziej rozpoznawal
nych muzyków na całym świecie, tak bardzo związanych z Polską.
Podczas uroczystości laudację na cześć Stanisława Skrowaczewskiego - dyrygenta i kompozytora, wygłosił prof. Eugeniusz
Knapik. Prezentując dorobek artystyczny Doktoranta podkreślił
wszechstronność i niezwykłą komplementarność reprezentowa
nych przez niego dyscyplin. Skrowaczewski komponuje i dyryguje
jednocześnie, co nie jest częstym zjawiskiem wśród artystów upra

Stanisław Skrowaczewski

wiających te dwie dziedziny sztuki muzycznej. W swoim wystąpie
niu prof. Eugeniusz Knapik przywołał słowa Doktoranta odnoszące
się do muzyki: „(...) Muzyka jest najbardziej tajemniczą ze sztuk.
Spowita jest czymś poważnym, dalekim od rzeczywistości życia.
Jej dusza ukazuje się tylko tym, którzy tego pragną i są skłonni
przejść przez kolejne stopnie wtajemniczenia. Sala koncertowa po
winna być świątynią, gdzie muzyka prowadzi nas stopniowo od świec
kiego życia w świat nadzwyczajności, ku życiu najskrytszemu”.
Uroczystość w katowickiej Akademii Muzycznej uświetniło wyko
nanie utworu St. Skrowaczewskiego pt. Fantasie per sei.
Z okazji nadania tytułu doktora honoris causa AM wydała nume
rowany album poświęcony Doktorantowi.
Stanisław Skrowaczewski urodził się 3 października 1923 roku
we Lwowie. Matka była koncertującą pianistką, ojciec - laryngolog,
był miłośnikiem opery. Obecność muzyki
w domu Skrowaczewskich zaowocowała
nauką gry na fortepianie i pierwszymi kon
certami - także w roli dyrygenta zaledwie
trzynastoletniego Stanisława. Jednocześnie
bywał na zajęciach z filozofii w domu Ro
mana Ingardena. Ukończył Konserwatorium
we Lwowie w zakresie kompozycji i dyry
ZNAKI
gentury. Po opuszczeniu Lwowa rodzina
przeniosła się do Opola. Stanisław Skrowa
I
czewski pozostaje jednak w Krakowie, gdzie
w tutejszym konserwatorium spotkał Wale
TWARZE
riana Bierdiajewa i Romana Palestrę. Na
stępnie został dyrygentem opery i filharmo
MIASTA
nii we Wrocławiu. Był stypendystą rządu
francuskiego na Sorbonie. W Paryżu spo
tkał wielu wybitnych artystów, m.in. kompozytorkę Nadię Boulanger, Igora Strawińskie
go, Pawła Kletzkiego. Po wezwaniu przez
ambasadę do powrotu do Polski w 1949 r.,
jako 26-letni dyrygent przyjeżdża do Kato
wic, by objąć stanowisko dyrygenta arty
stycznego katowickich filharmoników. Ze
społem tym kieruje do 1954 roku. W swojej
karierze artystycznej prowadził Filharmonię
Krakowską i Filharmonię Narodową w War
szawie. W 1957 r. zadebiutował jako dyry
gent w Stanach Zjednoczonych. Dyrygował
najlepszymi orkiestrami świata. W 1960 ro
ku zamieszkał na stałe w USA. W 1998 r.
otrzymał nagrodę Golden Note Award za na
granie 9 Symfonii Brucknera, w latach następnych szereg nagród
za nagrania dzieł Antona Brucknera, Dmitrija Szostakowicza i Jo
hannesa Brahmsa,
Związany jest nadal z Minnesota Orchestra jako conductor laureate oraz piastuje funkcję głównego gościnnego dyrygenta Saarlandischer Rundfunk Orchestra i Narodową Orkiestrą Polskiego
Radia w Katowicach.
(wk)

Foto: J. Stemplewski

Województwo Opolskie
w hołdzie Powstańcom Śląskim

Foto: J. Stemplewski

Wystąpienie Marszalka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty.

Foto: J. Stemplewski

Foto: z archiwum UMWO

Prof. dr hab. Franciszek Marek otrzymuje z rąk Wicewojewody Opolskie
go Antoniego Jastrzembskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W hołdzie Powstańcom Śląskim, 26 maja br. w Górze św. Anny
odbyły się uroczystości upamiętniające 91. rocznicę lii Powstania
Śląskiego oraz zakończenia największej powstańczej bitwy pod Gó
rą św. Anny. W uroczystościach rocznicowych, które wspólnie zor
ganizowali Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta,
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna i Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, uczestniczyli przedstawiciele władz województwa opol
skiego i śląskiego, przedstawiciele środowisk kombatanckich z obu
regonów, żołnierze oraz harcerze.
W trakcie uroczystości wielokrotnie podkreślano bohaterską
i ofiarną walkę powstańców walczących we wszystkich trzech po
wstaniach śląskich. W odczytanym Apelu Pamięci przywołano rów
nież pamięć o Kadetach Lwowskich, którzy pośpieszyli na pomoc
w III Powstaniu Śląskim.
Śląsk to region pogranicza, który został naznaczony dramatyczną
i bolesną historią - mówił marszałek Józef Sebesta do zgromadzo
nych pod Pomnikiem Czynu Powstańczego. - Dziś chcemy tę trud
ną historię przypominać - nie jątrzyć, nie dzielić, tylko próbować coraz
lepiej poznawać tajemnice Śląska i zrozumieć jego skomplikowane
dzieje. Dlatego też składaliśmy tutaj kwiaty 2 maja, w rocznicę wybu
chu III Powstania Śląskiego. Dlatego również 21 maja oddaliśmy hołd
Kadetom Lwowskim, którzy tu, pod Górą Świętej Anny zginęli w wal
kach powstańczych. Dlatego też jesteśmy tutaj i dziś, w rocznicę za
kończenia największej bitwy III Powstania Śląskiego.
D[a uczczenia bohaterskiego zrywu wszystkich obrońców polsko
ści Śląska uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod Pomnikiem
Czynu Powstańczego.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wicewojewoda
Opolski Antoni Jastrzembski uhonorował Krzyżem Oficerskim Orde
ru Odrodzenia Polski prof. dr. hab. Franciszka Marka, syna powstań
ca śląskiego, wieloletniego nauczyciela akademickiego, pierwszego
rektora Uniwersytetu Opolskiego. Natomiast Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego płk Mirosław Karasek wręczył kapitan Wandzie
Nowak, Prezesowi Opolskiego Oddziału Światowego Związku Żoł
nierzy AK akt mianowania do stopnia majora.
Na zakończenie uroczystości z krótkim koncertem wystąpił Aka
demicki Chór Uniwersytetu Opolskiego Dramma per musica oraz Or
kiestra Dęta Górażdże Cement SA.
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Salwa ku czci. wszystkich obrońców polskości Śląska - kompania
honorowa 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.
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Akademicki Chór Uniwersytetu Opolskiego Dramma per musica.

Składanie kwiatów pod Pomnikiem Czynu Powstańczego przez przed
stawicieli Województwa Opolskiego (od prawej Marszałek Województwa
Opolskiego Józef Sebesta, Członek Zarządu Województwa Opolskiego
Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Barbara
Kamińska, Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski) i Województwa
Śląskiego (Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Gajewska-Przydryga, Radny Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik).

Uczestnicy uroczystości pod Pomnikiem Czynu Powstańczego w Górze
św. Anny.

Niezwykłe dzieło
Poeta Harry Duda z Opola, zainspirowany zbli
żającym się drugim millennium chrześcijaństwa
(rok2000), podjął się nie lada wyzwania twórcze
go, przystępując do przygotowania poetyckiej wi
zji czterech Ewangelii. Autor poprzedził pisanie
poematu dokładnymi studiami przedmiotu, sięga
jąc m.in. do literatury historycznej i opisującej re
alia, w jakich żył Jezus Chrystus - w tym do stu
dium Daniela Ropsa „Życie codzienne
w Palestynie za czasów Chrystusa " ■■ a także
do „Synopsy łacińsko-polskiej czterech Ewange
lii ” wybitnego biblisty ks. prof. Eugeniusza Dą
browskiego. Kierując się wymogami szczególnej
staranności w odniesieniu do każdego szczegó
łu oraz wierności dla tekstów kanonicznych,
kontynuował (równolegle w trakcie pisania) stu
dia przedmiotu, czerpał też z licznych opracowań
i encyklopedii biblijnych oraz różnych atlasów
przyrodniczych. Po czterech latach intensywnej
pracy (1983-1987), niekiedy po kilkanaście go
dzin na dobę, powstał imponujący w wymiarze ar
tystycznym i objętościowym poemat „Jezus Chry
stus (Poetycka wizja czterech Ewangelii) ”, Autor,
niczym klasztorny skryba, zachowując daleka idą
cą skromność (a zarazem szacunek wobec Boskie
go Mistrza i świadectwa Ewangelistów) nie za
mieścił na stronach tytułowych wydanego dzieła
(które pierwotnie nazywał zaledwie „ transkryp
cją”) swego imienia i nazwiska. Kompozycja
utworu została oparta na własnym, oryginalnym
układzie chronologicznym - w toku jednej opo
wieści odpierwszej Księgi Zwiastowania po dzie
wiątą Księgę Zmartwychwstania. Poeta wędru
je wierszem od Betlejem po Golgotę, zapisując tę
wędrówkę w ponad 10 tysiącach wersów trzynastozgłoskowca (w oktawach własnego wersyfikacyjnego pomysłu), przy czym żaden zastosowa
ny w poemacie rym się nie powtarza.
Walory artystyczne ijęzykowe poematu H. Du
dy wysoko ocenił śp. Zbyszko Bednorz, który
w przedmowie napisał „(...) język Autora impo
nuje zasobnością leksykalną współczesnej pol
szczyzny, ja k i szacownym bogactwem dawnych
wieków, (...) jego dzieło posiada niezaprzeczo
ny walor sugestywnego przekazu ewangeliczne
go i zarazem urzekającego artystycznego pięk
na”. Natęmiast językoznawca prof. Zdzisław
Kempf podkreślił w „Posłowiu”, że „poemat
H. Dudyjest śmiałym przedsięwzięciem artystycz
nym, zarówno wobec braku wzorówjak i koniecz
ności źródłowych studiów poza bazą materiało
wą czterech Ewangelii”. Wybitny humanista
zwrócił również uwagę na piękno obrazowania
w poemacie, a także na swobodęfrazowania, ory
ginalne metafory i metonimie, ja k też na języko
wą archaizację, którąjako środek artystycznypo
równał z patyną na rzeźbach z metali.
Ks. biskup Adam Dyczkowski w „Słowie wstęp
nym " wyraził podziw dla Autora za dogłębne
wniknięcie w Pismo św. i „mistrzowskie przeka
zanie jego treści w formie poetyckiej”.
Pierwsze bibliofilskie, niskonakładowe, wyda
nie dzieła H. Dudy - dedykowane Janowi Paw
łowi II - ukazało się w 1999 roku. Egzemplarz
z dedykacją Autora wręczyła Ojcu Świętemu
w Watykanie 22 grudnia 1999 r. delegacja opol
ska, której przewodził ks. prałat prof. Zdzisław
A. Jastrzębiec Peszkowski, kapelan Rodzin Ka
tyńskich i Pomordowanych na Wschodzie.
Po latach „Poetycka wizja czterech Ewange
lii" ukazała się ponownie - starannie wydana
w większym nakładzie za sprawą opolskiego Wy
dawnictwa WCM (Wydawnictwo „ Cywilizacja
Miłości ”), które zaprezentowałoją szerszemu krę
gowi czytelników i księgarzy podczas wiosennych
Targów Książki Katolickiej na Zamku Królew
skim w Warszawie. Tekst poematu wzbogacają
świetne barwne ilustracje Bolesława Polnara.
Dzieło Harry'ego Dudy - ja k powiedział
Zbyszko B ednorz-jest dziełem niezwykłym, do
starczającym czytelnikowi głębokich przeżyć
religijnych, duchowych i estetycznych. Niewąt
pliwie poemat „Jezus Chrystus "jest dziełem ży
cia opolskiego poety, dziełem godnym szerszejpo
pularyzacji wśród czytelników poszukujących
w literaturze wartości uniwersalnych, a zarazem
fundamentalnych, które w naszym kręgu kultu
rowym wyrastają z Biblii, a zwłaszcza z Nowe
go Testamentu.

JANUSZ WÓJCIK

Glos Wolnej Europy
W Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego
studenci nauk społecznych: dziennikarstwa, poli
tologii, stosunków międzynarodowych oraz w szy
scy zainteresowani historią polskich mediów m o
gli zobaczyć w ystawę „Głos Wolnej Europy” .
Wystawa, poświęcona historii polskiej sekcji Ra
dia Wolna Europa, przygotowana została przez Ośro
dek KARTA w ramach ogłoszonego przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej - Miesiąca Rozgłośni Pol
skiej Radia Wolna Europa. To właśnie w maju,
60 lat temu, zza żelaznej kurtyny po raz pierwszy
przekazano niezafałszowane informacje i przypo
mniano Polakom o ich niepodległej przeszłości. Ini
cjatorem zaprezentowania wystawy w Opolu był se
n ato r RP A lek san d er Ś w ieykow ski, je d e n
z dziennikarzy monachijskiej rozgłośni. Podczas uro
czystego otwarcia towarzyszyli mu ksiądz Czesław
Nowak, wieloletni duszpasterz środowisk polonij
nych w Monachium, oraz współpracownik RWE,
rektor-elekt UO prof. Stanisław Nicieja i współor
ganizatorka opolskiej prezentacji - dyrektor Insty
tutu Politologii prof. W iesława Piątkowska-Stepaniak. Gościem honorowym Uniwersytetu podczas
tego wydarzenia był Andrzej Krzeczunowicz, wie
loletni pracownik RWE w latach 80. i jej wicedy
rektor, a także pierwszy polski ambasador przy NA
TO i Unii Zachodnioeuropejskiej, który w ramach
Złotej Serii Wykładów Otwartych wygłosił na opol
skiej Alma Mater wykład „Dyplomacja dziś i jutro”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również
towarzyszące jubileuszowej wystawie stanowiska
wyposażone w słuchawki, przez które m ożna by
ło wysłuchać archiwaliów Radia Wolna Europa.
Opolski „M akbet” w Londynie
W Londynie odbył się World Shakespeare Festivał 2012 - Globe to Globe, największy przegląd dra
m atów W iliama Szekspira, podczas którego swo
je spektakle wystawiło 37 zespołów teatralnych
z całego świata. Podczas tego festiwalu Teatr im.
Jana Kochanowskiego z Opola zaprezentował
w Shakespeare’s Globe Theatre „M akbeta” w re
żyserii Mai Kleczewskiej, stając się tym samym
pierwszym w historii teatrem grającym Szekspira
w języku polskim na legendarnej londyńskiej sce
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nie. W ciągu trzech dni obejrzało opolskiego
„M akbeta” około 3000 widzów. Spektakl został
przyjęty owacyjnie i cieszył się ogromnym zainte
resowaniem zarówno wśród publiczności londyń
skiej, jak i gości festiwalu - dziennikarzy, dyrek
torów teatrów i organizatorów międzynarodowych
festiwali teatralnych. „Makbet” już po pierwszej pre
zentacji 8 maja został okrzyknięty jednym z najważ
niejszych wydarzeń festiwalu. „Punkowy narko-M akbet z P olski z czarow nicam i jak o drag
ąueenami rzuca the Globe na kolana! (...) sztuka Mai
Kleczewskiej jest nieustraszona, przezabawna i na
wet nie tyle w złym guście, co zupełnie poza gu
stem. (...) Innymi słowy - znakomity, choć chwi
lami wstrząsający, wieczór w teatrze” - napisał Peter
Culshaw w „The Arts Desk”- redaktor portalu po
święconego brytyjskiej kulturze.
Opolskie w Ołomuńcu
W ramach promocji polsko-czeskiego projektu
„Podróżowanie w czasie” (POW T Cz-Pl) na ryn
ku przed ratuszem w Ołomuńcu Utząd Marszałkow
ski W ojew ództw a O polskiego przygotow ał
prezentację walorów turystyczno-kulturowych wo
jew ództw a opolskiego, na którą złożyła się wysta
w a fotografii Andrzeja Nowaka, ukazująca atrak
cje m uzealne i zabytki’ Opolszczyzny, pokazy
kowalstwa artystycznego Janusza Sawicza - mistrza
kowalstwa - opiekuna kuźni w M uzeum Wsi
Opolskiej i Muzeum Kowalstwa w Prószkowie. Tra
dycyjne rzemiosło opolskie reprezentował również
Paweł Wierzbicki rzemieślnik-ceramik z Marketo
wa, dając wyraz swojego kunsztu podczas pokazów
garncarstwa artystycznego. W drewnianych domkach wystawienniczych dla gości nie zabrakło
przysmaków kuchni śląskiej i kresowej (m.in. żur
ku, pierogów i kołocza), a także pokazów kulinar
nych przygotowanych przez Danutę Majewską z go
spodarstwa agroturystycznego z Lubicza - laureatki
wielu konkursów i licznych nagród za produkty tra
dycyjne. Dosłownie do podróżowania w czasie
na polsko-czeskim pograniczu zachęcała wystawa
rycerskiej zbrojowni i obozowiska, z pokazami walk
rycerskich i konkursami łuczniczymi. Opolskie sto
isko w formie otwartej zagrody regionalnej, uloko
wane obok kolumny św. Trójcy, wpisanej na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, odwiedzali
mieszkańcy Ołomuńca i Kraju Ołomunieckiego oraz
liczni turyści z wielu krajów europejskich, azjatyc
kich oraz USA, dla których przygotowano cieka
we mapy i foldery turystyczne oraz szereg atrakcji,
opolskie stoisko podczas majowego weekendu
odwiedziło blisko 5 tysięcy zwiedzających. Dzię
ki projektowi „Podróżowanie w czasie” powstały:
M uzeum Czasu w Stemberku, wystawa stała o hi
storii Opola w Muzeum Śląska Opolskiego oraz uni
katowa wystawa lamp naftowych w Muzeum Pia
stów Śląskich w Brzegu. W ten sposób wzbogacono
walory turystyczne partnerskich regionów Kraju
Ołomunieckiego i Województwa Opolskiego.

■ Maj był niezwykle bogaty w wydarzenia pa
triotyczne, rocznice i święta państwowe, które za
inaugurowano obchodami Dnia Flagi Rzeczypospo
litej Polskiej - z udziałem władz państwowych
i samorządowych regionu - na placu przed Opol
skim Urzędem Wojewódzkim, gdzie przy dźwiękach
hymnu uroczyście wciągnięto na maszt biało-czer
woną flagę. Drugą część wojewódzkich obchodów
Dnia Flagi, połączoną z cyklem imprez kulturalnych,
zorganizowano w Moszczance (gmina Prudnik).
■ Z okazji 91. rocznicy w ybuchu III Pow sta
nia Śląskiego (2 m aja) p rzedstaw iciele Zarządu
Województwa Opolskiego i wojewoda opolski zło
żyli w ieńce pod Pom nikiem C zynu Pow stańcze
go w G órze św. Anny.
■ U roczyste obch ody Św ięta K onstytucji
3 M aja w O polu rozpoczęła m sza św ięta w K a
tedrze O polskiej, po której tłum uczestników
w raz z wojskiem i historycznymi grupam i rekon
strukcyjnym i przem aszerował pod pom nik „Bo
jow nikom o Polskość Śląska O polskiego”. U ro
czystości za k o ń czo n o n a o sied lu im . A rm ii
K rajow ej, gdzie zorganizow ano p iknik kaw ale
ryjski z prezentacją u m iejętności ułanów.
■ O bchody 68. rocznicy bitw y o M onte C as
sino - połączone ze św iętem Stow arzyszenia
„Pancerny Skorpion” z O pola - zorganizow ano
pod pom nikiem „Bojownikom o Polskość Śląska
O polskiego” w Opolu. U roczystościom tow arzy
szył, podziwiany przez tłum y opolan, V Zlot Woj
skow ych Pojazdów H istorycznych im . ojca gen.
bryg. Adam a Studzińskiego, dominikanina i słyn
nego kapelana biorącego udział w tej bitw ie.

■ Z okazji Dnia K adeta (ustanowionego jesz
cze p rzez J ó zefa P iłsu d sk ieg o ) K resow iacy,
w tym lwowiacy, kom batanci, rodziny Powstań
ców Śląskich, przedstaw iciele władz Opola i w o
jew ództw a opolskiego, żołnierze oraz m łodzież
z opolskich szkół w raz z pocztam i sztandarowy
mi uczestniczyli w uroczystościach upam iętnia
jących K adetów Lw owskich, którzy zginęli pod
czas III Pow stania Śląskiego. N a zakończenie
uroczystości złożono kw iaty przy tablicy Kade
tów Lw ow skich pod pom nikiem „Bojow nikom
0 Polskość Śląska O polskiego” .
■ Podczas tegorocznej VNocy Muzeów szereg
atrakcji dla zw iedzających przygotow ały opol
skie m uzea: M uzeum Śląska O polskiego, M u
zeum W si Opolskiej, Centralne Muzeum Jeńców
W ojennych w Łam binowicach-O polu, M uzeum
Polskiej Piosenki, Muzeum Politechniki Opolskiej
1 Muzeum Diecezjalne. W Galerii WuBePe zapre
zentow ana została publiczności w ystaw a Silesia
Pieta , na której pokazano mapy, grafiki i staro
druki p ochodzące ze zbiorów zabytkowych Bi
blioteki Naukowej w Ołom uńcu i W ojewódzkiej
B iblioteki Publicznej w Opolu.
■ M uzeum Śląska Opolskiego oraz Okręg Ślą
skiego Zjednoczenia K urkow ych Bractw Strze
leck ich R P zorg a n izo w a ły w sp óln ie Pochód

bractw strzeleckich z województwa śląskiego
i opolskiego w Opolu, towarzyszący fmisażowi wy
staw y czasow ej Wjedności siła. Historia i trady
cja bractw strzeleckich z terenu województwa
śląskiego i opolskiego przygotowanej przez M u
zeum w Tarnowskich Górach.

Przy Kościuszki 47,
na pierwszym piętrze
To kolejny już, jakże ważny adres dla
kultury na Śląsku. Muzeum Historii Ka
towic swoje nowe oddziały otwiera w ka
mienicach zamieszkiwanych przez zna
komitych artystów, których obecność
w panoramie sztuki Katowic ma znacze
nie nie do przecenienia. Po niedawnym
otwarciu dla zwiedzających wnętrz mu
zeum w mieszkania wybitnych artystów
Barbary i Stanisława Ptaków przy ulicy
Kopernika, gdzie powstało prawdziwe
sanktuarium tych dwojga artystów - Pra
cownia Teatralno-Filmowa, na mapie
Katowic pojawił się kolejny, rzec można
od dawna oczekiwany adres: Tadeusza
Kościuszki 47. Tu, na pierwszym piętrze
znajdowało się mieszkanie grafika Paw
ia Stellera.
27 kwietnia br. otwarty został we
wnętrzach mieszkania Oddział Grajiki
Muzeum Historii Katowic. Partnerem te
go projektujest Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach. Wnętrze urządzone zosta
ło meblami rodziny Kraemerów i mec.
Władysława Michejdy. Działalność tego
miejsca zainaugurowały dwie wystawy:
jedna historyczna, retrospektywna po
święcona Pawłowi Stellerowi, którego
spuścizna, zgodnie z testamentem i ostat
nią wolą drugiej żony artysty, zmarłej
w 1992 roku, została przekazana do zbio
rów Muzeum Historii Katowic. W ten
sposób powstała Pracownia Grafiki im.
Pawła Stellera. Teraz, przy współpracy
z katowicką ASP, w najlepszym, jakie
można sobie wyobrazić wnętrzu, miesz
kaniu artysty, prezentowane będą nie tyl
ko dokonania dawnego mistrza, ale tak
że młodych adeptów sztuki. W ten sposób
tradycyjna, uznana grafika będzie w cią
głym dialogu z nową sztuką, z innym
spojrzeniem na graficzną materię. Pierw
szą ekspozycją była wystawa grafik
prof. Mariusza Pałki, kierownika Kate
dry Grafiki ASP w Katowicach. Przy Ko
ściuszki 47 można oglądać bogatą kolek
cję grafiki Pawła Stellera, a na otwarcie
przygotowana została wystawa „Paweł
Steller - katowiczanin z wyboru ”.
Aranżację pomieszczeń przygotowała
Dorota Rogoż, która także sprawowała
nadzór naa ekspozycją.
Zarówno ulica Sząfranka z miesz
czańską kamienicą - główną siedzibą
Muzeum Historii Katowic ja k i dwa no
we adresy przy ulicach Kościuszki i Ko
pernika zaczynają tworzyć szlak Wielkich
Katowiczan. Nieco bardziej odległyjest
Nikiszowiec, gdzie przyjednej z przecznic
rynku znajduje się również oddział Mu
zeum Historii Katowic - Muzeum Gru
py Janowskiej z ekspozycją malarstwa
Erwina Sówki. Ale takich adresów jest
znacznie więcej i to w niedalekim sąsiedz
twie Kościuszki i Kopernika. Nazwisk lu
dzi teatru, sztuki, filmu, muzyki nie bra
kuje. Tablice ku ich pamięci - owszem
przypominają, ale nie pokazują dorob
ku, a zwłaszcza klimatu lat, w których
tworzyli, nie emanują ich wrażliwością,
tajemnicą. A to jest najcenniejsze do za
chowania. Warto na takie miejsca wydać
nawet duże pieniądze.
WIESŁAWA KONOPELSKA
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P o d patronatem „ Śląska ’’
V G ala Baletowa w Bytom iu
Piąte już spotkanie tancerzy i sym patyków tań
ca z okazji M iędzynarodow ego D nia Tańca, od
było się 29 kwietnia br. z inicjatywy Ogólnokształ
cącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego
w Bytomiu przy współudziale Opery Śląskiej i we
współpracy z działającym przy Szkole Stowarzy
szeniem Pro - Arte.
Jak co roku, wystąpili tancerze Gliwickiego Te
atru Muzycznego, Teatru Rozrywki w Chorzowie,
Z espołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz zespołu ba
letowego O pery Śląskiej. W ystąpili także zapro
szeni goście: soliści Polskiego Baletu N arodow e
go T eatru W ielk ieg o w W arszaw ie, T eatru
W ielkiego w Poznaniu, Opery Krakowskiej, Ope
ry Wrocławskiej i Opery na Z am ku w Szczecinie.
Gościnnie wystąpił również artysta baletu wiedeń
skiej Staatsoper.
W uroczystym koncercie nie mogło oczywiście
zabraknąć m łodych adeptów sztuki baletowej.
Oprócz najlepszych uczniów Bytom skiej Szkoły
zobaczyć m ożna było w ystęp m łodzieży z John
Cranko Schule w Śtuttgarcie i Konserwatorium
Tańca w Pradze, a także studentów W ydziału Te
atru Tańca krakowskiej PW ST w Bytom iu oraz
dziecięce zespoły folklorystyczne: „M ały Śląsk”
i „M ali G rojcow ianie”.
S łow o w stę p n e w y g ło sił S ła w o m ir P ie 
tras - znawca baletu i wieloletni dyrektor teatrów
operowych w Bytomiu, Wrocławiu, Poznaniu, Ło
dzi i Teatru W iel
kiego w W arsza
w ie. R e ż y se re m
spektaklu, tak ja k
w latach poprzed
nich, był H enryk
K onw iński - w y
b itn y c h o re o g ra f
i re ż y se r, zn a n y
śląskiej publiczno
ści z w ielu znako
m itych spektakli,
odznaczony p o d 
czas zeszłorocznej
G ali
S re b rn y m
M edalem „Z asłu
żony Kulturze Glo
ria A rtis” .
K olejne laury dla „D on Carlosa”
Bytom ska inscenizacja opery G. Verdiego Don
Carlos została nagrodzona Teatralną N agrodą
M uzyczną im. Jana Kiepury w kategorii „Najlep
szy Spektakl” . C erem onia wręczenia nagród od
była się 16 m aja w siedzibie zespołu „M azowsze”
w podwarszawskich Ostrębusach. Nagrody im. Ja
na Kiepury przyznaw ane są od 2007 roku przez
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M azow iecki T eatr M uzyczny w W arszawie.
W śród laureatów 6. edycji znaleźli się także m.
in.: M arta Eggerth i Jadwiga Rom ańska-Gabryś
- za całokształt pracy artystycznej, O lga Pa
siecznik, K atarzyna O leś-B lacha, K atarzyna
Hołysz - w kategorii „Najlepsza śpiewaczka”,
W ojciech G ierlach w kategorii „Najlepszy śpie
w ak” , Gabriel C hm ura - w kategorii „Najlepszy
dyrygent” .
P rem iera „D on Carlosa” odbyła się w Operze
Śląskiej 22 maja 2011 r. Reżyserem i scenografem
spektaklu jest W aldemar Zaw odziński - dyrektor
Teatru W ielkiego w Łodzi, absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi i Wydziału Reżyserii Dra
m atu Państw ow ej W yższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie, znam ienity reżyser, scenograf i pe
dagog; kierownictwo muzyczne objął Tadeusz Se
rafin, ruch sceniczny i choreografię zrealizowała
Janina N iesobska.
M uzealnicy nagrodzeni
N agrody M arszałka W ojewództwa Śląskiego
za W ydarzenia M uzealne przyznawane są za naj
wybitniejsze osiągnięcia z zakresu działalności m u
zealnej w w ojew ództw ie śląskim dla podkreśle
nia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa
kulturowego. W tym roku w kategorii „Wystawy”
uhonorowano: Nagroda główna - M uzeum w Gli
w icach za w ystaw ę „Rynek - centrum średnio
w iecznego i nowożytnego m iasta” ; wyróżnienia
otrzymali: Centrum Scenografii Polskiej Oddzia
łu M uzeum Śląskiego w Katowicach za Festiwal
„Jerzy Skarżyński - A rchitekt w yobraźni” ; M u
zeum Górnośląskie w Bytom iu za wystawę „K o
bieta w dziejach i w spółczesności Bytom ia”;
M uzeum w Bielsku-Białej za w ystaw ę „Oblicza
Bielska-Białej. Twórcy ikonografii miasta. Prace
ze zbiorów M uzeum w Bielsku-Białej” oraz M u
zeum Historii Katow ic za w ystaw ę „Dom lalki.
R zeczyw istość w m iniaturze” .
W kategorii „Publikacje książkow e” nagrody
przyznano: N agroda głów na - M uzeum w G li
w icach za wydawnictwo pt. „Historia miasta Gli
w ice” autorstwa Benno Nietschego, wyróżnienia:
M uzeum Górnośląskie w Bytom iu za wydawnic
tw o „M uzeum Górnośląskie w Bytom iu. 100 lat
dziejów” . Praca zbiorowa pod redakcją Jana D ra
biny i M ieczysław a D obkow skiego, M uzeum
M iejskie w Ż orach za publikację „D aw ny św iat
D ogonów ” autorstw a L ucjana Buchalika, M u
zeu m Ś ląskie w K ato w icach za pu b lik ację
„W obcym kraju... Wojska sprzymierzone na Gór
nym Śląsku. 1920-1922” . Praca zbiorowa pod re
dakcją Sebastiana Rosenbaum a, M uzeum G ór
nictw a W ęglow ego w Z abrzu za publikację
autorstw a Jadw igi Paw las-K os pt. „G órniczy
Śląsk w sztuce naiw nej” oraz M uzeum Śląska
Cieszyńskiego w C ieszynie za publikację „Sztu
ka gotyku i renesansu”. K atalog zbiorów D zia
łu sztuki M uzeum Śląska Cieszyńskiego autor
stw a Ireny A dam czyk.
Przyznano również dwie równorzędne nagro
dy w kategorii „Dokonania z zakresu inicjatyw edu
kacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kultu
rowego, w tym w ydaw nictw a m ultimedialne” .
O trzym ali je M uzeum Śląskie w Katowicach
za projekt „Daj si_ę zwerbować. Obchody Roku Pa
m ięci Pow stań Śląskich” i M uzeum w Rybniku
za projekt „Górny Śląsk na zakręcie historii” . Wy
różnienie przypadło M uzeum w Raciborzu za pro
jek t pn. „Św ięty Florian na Śląsku”. Konferencja
m uzealna i wystawa „Św. Florian w zbiorach mu-

■ Na Zagłębiowską Noc Muzealną z monodra
m em B arb ary R ybałtowskiej pt. „Próba u Poli
N egri”, prezentacją ludzi nauki i kultury Sosnow
ca, sm aków zagłębiow skich i w ielom a innym i
atrakcjam i zapraszało M uzeum w Sosnow cu.
■ W cyklu „M uzyka - m oja m iłość” przygo
tow an y m p rzez In sty tu cję P ro m o cji i U p o 
w szechniania M u zyk i „Silesia” w M iejskim D o
mu K ultury „Koszutka” w K atowicach wystąpili
Ewa W ąsik (sopran), Paweł K onik (bas-baryton)
i G rzegorz B iegas (fortepian), którzy w ykonali
m .in. arie operow e W. A. M ozarta, G. R ossin ie
go, G. Pucciniego, V. Belliniego.
■ Z kolei w Sali „Parnassoss” B iblioteki Ślą
skiej koncertow ali uczestnicy III M iędzynarodo
w ego Konkursu W okalistyki O perowej im . A da
m a D id ura: M a łg o rza ta S ta ń czy k (so p ra n ),

S tanisław D uda (baryton), R adosław R zepecki
(baryton), Joanna Steczek (fortepian).
■ Podczas otwarcia Oddziału Grafiki Muzeum
Historii Katowic przy ulicy Tadeusza Kościuszki 47,
we wnętrzach mieszkania zajm owanego niegdyś
przez wybitnego grafika Pawła Stellera, uroczysto
ści towarzyszyła, obok wystawy samego mistrza, wy
stawa grafiki Mariusza Palki pt. „Zmysłowość”.
■ M alarstwo M arka Przybyły pokazała gale
ria A rtN ow a 2 ZPA P w K atow icach.
■ Na wystawę rysunku i malarstwa Ewy Matras
zapraszała Galeria „Obok” Teatru Małego w ł y 
chach.
■ Opera Śląska w Bytomiu wznowiła spektakl
„Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego w in
scenizacji i reżyserii Wiesława Ochmana pod mu
zycznym kierownictwem Tadeusza Serafina.

Foto. BP Tomasz Żak

Również dwie równorzędne nagrody za doko
nania z zakresu konserw acji otrzymali: M uzeum
w Raciborzu za projekt „Konserwacja obrazu olej
nego na blasze „Św. Antoni Padewski” pochodzą
cego z X IX w. ze zbiorów M uzeum w Raciborzu
i Muzeum w Tarnowskich Górach za projekt „Pra
ce konserwatorsko-badawcze kolekcji m alarstwa
zachodnioeuropejskiego ze zbiorów M uzeum
w Tarnowskich G órach”.
P odczas uroczystości w M uzeum Śląskim na
grody w ręczył Jerzy Gorzelik, członek Zarządu
W ojewództwa Śląskiego.

Nagrodę dla Muzeum w Gliwicach odebrał dy
rektor Grzegorz Krawczyk
CIN iBA Filarem Architektury
Już po raz kolejny Centrum Informacji Nauko
wej i Biblioteka A kadem icka w Katowicach - je 
den spośród 17 projektów kluczowych Regional
nego Program u O peracyjnego W ojew ództw a
Śląskiego - znalazł uznanie w oczach jurorów kon
kursu architektonicznego. C IN iB A otrzym ało
Grand Prix przyznaw anej po raz pierw szy w tym
roku Nagrody Architektonicznej „Polityki” pod na
zw ą Filary Architektury.
Zaproszeni do głosow ania architekci i urbani
ści, ale też twórcy pracujący w przestrzeni publicz
nej oraz przedstawiciele organizacji i fundacji działają c y c h na rz e c z p o p ra w y ja k o ś c i ży cia
w miastach, zgłosili 117 propozycji, spośród któ
rych w ybrano 5 kandydatur do nagrody. Jedną
z nich był budynek katowickiej CINiBA.
Polsko-niem iecka konferencja historyczna

w X IX i X X w.” , „Przedsiębiorcy i św iat kultu
ry: od biznesu do m ecenatu” .
W gronie prelegentów obecni byli m.in. prof.
Wacław Długoborski, dr Barbara Kalinowska-Wójcik, dr hab. Irm a Kozina, oraz naukow cy z U ni
w ersytetu w Bonn.
W itam y „Fabrykę Silesia”
Śląski rynek w ydaw niczy, zw łaszcza jego
część służąca kulturze, od m aja tego roku jest bo
gatszy o kolejne pismo. Jest nim „Fabryka Sile
sia” - kw artalnik w ydaw any przez Regionalne
C entrum Kultury w Katowicach.
Pismo ukazało się w tradycyjnej drukowanej po
staci, ale redaktor naczelny - Jan F. L ew andow 
ski - zapow iada także jego obecność w Interne
cie. Liczy 96 stron w form acie A-4. Podstaw ow a
zawartość jest czarno-biała, rozbijana kolorem po
m arańczowym .
Jak widzi „Fabrykę Silesia” wydawca, redaktor
naczelny i Rada Redakcyjna, którą tworzą: Zbigniew
Kadłubek, Krzysztof Karwat i Szczepan Twardoch?
Otóż będzie czasopism em pośw ięconym kulturze
w ja k najszerszym rozumieniu tego słowa - z misją rozpoznawania fenomenu kulturowego Górne
go Śląska i towarzyszenia dokonującym się zm ia
nom ; będzie czasopism em analizy i refleksji
kulturow ej. N ie będzie natom iast nastaw ione
na sprawy bieżące. Kolejne numery będą mieć cha
rakter monograficzny, a proponowane zagadnienia
będą skłaniać czytelników do rozm owy i refleksji.
Zaw artość pierw szego num eru stanowią szki
ce i eseje dyskutujące z kanonem literackim, któ
ry przedstaw ili zaproszeni do redakcyjnej ankie
ty p rz e d sta w ic ie le śro d o w isk lite ra c k ic h ,
naukowych, publicyści, ludzie kultury. Otwiera go
szkic A leksandry Kunce pt. „C zy m ożna wędro
wać bez idei domu?”, stawiający w pierwszym zda
niu pytanie: Jak m iew a się hum anistyka n a G ór
nym Śląsku? W dalszej części pisma zamieszczone
zostały wypowiedzi m.in. Zbigniew a Kadłubka,
Jacka Lyszczyny, Wojciecha Kunickiego, Krystia
n a G ałuszki, Jana F. Lew andow skiego, także
Kazim ierza Kutza,
Feliksa Netza, Hen
ryka Wańka, Graży
ny B. S zew cz y k
o raz K rz y sz to fa
Karwata i Szczepa
na Twardocha.
Now em u tytuło
wi i zespołowi re
dakcyjnemu życzy
m y p o w o d z e n ia
i wielu czytelników.
Czekam y na kolej
ny produkt „Fabry
ki Śilesia” .

W spólnym przedsięw zięciem U niw ersytetu
Śląskiego w Katowicach, Muzeum Śląskiego, Uni
w ersytetu w Bonn, A rchiw um Państw ow ego
w K atow icach p rzy w sp ó łpracy z F undacją
W spółpracy Polsko- Niem ieckiej była konferen
cja historyczna pt. „Przedsiębiorcy w procesach
industrializacyjnych i m odernizacyjnych na Gór
nym Śląsku i z Zagłębiu Ruhry w X IX i X X w ie
ku (do 1945 r.)” .
Konferencja odbyw ała się w dniach 12-12
kwietnia br. Wprogram ie znalazły się cztery pa
nele dyskusyjne: „Wpływ przedsiębiorców na tem
po i charakter rozw oju technologicznego i cyw i
lizacyjnego: wynalazki, technologie, planowanie
przestrzenne, polityka socjalna” , „U dział przed
siębiorców w zm ianach m odernizacyjnych społe
czeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Rubiy:
zm iany społeczne, początki kultury m asowej,
demokratyzacja, akulturacja, dekonfesjonalizacja.
N iem ieccy i polscy przedsiębiorcy w życiu poli
tycznym i społecznym Prus, N iem iec, Polski
i Czechosłowacji”, „D rogi kariery przedsiębior
ców n a G órnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry

W katowickiej galerii sztuki współczesnej BIB U sw oje najnow sze obrazy pokazał Antoni K o
walski. Śą one w znacznej m ierze pokłosiem w y
praw y artysty do C hin. P ow stał now y cykl
m alarski - „Drzewo żyw ota” inspirow any biblij
ną przypowieścią, a także nowymi doświadczenia
m i wyniesionym i ze spotkania z niezw ykłą kul
turą i sztuką Chin. A ntoni K ow alski pozostaje
jednak w iem y sw oim dotychczasowym formom,
tem atom , sposobow i przedstaw iania tem atyki
egzystencjalnej, metafizycznej i transcendentalnej.

■ Na prezentację rzeźb uczniów Zespołu Szkól Pla
stycznych w Katowicach, koncert Ireny i Mariusza
Kmieciów, malarstwo Katarzyny Nowak i wieczór sie
mianowickich poetów zapraszało podczas „Nocy Mu
zeów” Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
■ „Ad Astra Piano Trio” wystąpiło w Studiu
Koncertowym Polskiego Radia w Katowicach, prezen
tując utwory m.in. C. Debussy’ego, P. Schoentielda,
R. Szczedrina i A. Piazzoli.
■ Z recitalem organowym w Bazylice o.o. Francisz
kanów w Katowicach - Panewnikach wystąpił Andrzej
Białko.
■ Katowicka galeria „Czas” prezentuje malarstwo Ma
cieja Nawrota na wystawie zatytułowanej „Lepsze dni”.
■ Retrospektywną wystawę twórczości Karola Wie
czorka pokazała na wystawie „Złe oko” Galeria
Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

■ Łukasz Obałek i Piotr Pająk pokazali w Gale
rii Ateneum w Katowicach wystawę zatytułowaną „Izo
morfizm”.
■ Na „Spory z historią: Który herb? Dwudziesto
wieczne spory o symbol miasta” zapraszało Mu
zeum w Gliwicach.
■ Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg
Śląski zapraszał na wystawę fotografii Arkadiusza
Ławrywiańca pt. „Portrety Twórców”.
■ Na Wydziale Architektury Politechniki w Zagrze
biu oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Splicie odby
ły się prelekcje Roberta Koniecznego (KWK Promes)
oraz Bartłomieja Kisielewskiego (Horizone Studio).
■ Muzyka pięciokrotnego zdobywcy statuetki
Amerykańskiej Akademii Filmowej, Jolina Townera Williamsa do takich kinowych przebojów, jak
Szczęki , Gwiezdne wojny , Park jurajski i Lista Schin

„Drzewo żyw ota” A. K owalskiego

W nowych rozważaniach artystycznych eksponu
je to co odmienne, nowe, co wstrząsnęło jego wraż
liwością i wzbogaciło o nowe doznania.
W ystawa w galerii BIBU zw iązana była z 30leciem pracy twórczej artysty. Antoni Kowalski
(rocznik 1957) jest absolwentem katowicldego Wy
działu Grafiki A SP w Krakowie w pracowni m a
larstwa Jerzego Dudy Gracza. Był wykładowcą Eu
ropejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Od 2009
r. jest profesorem sztuk plastycznych w swojej ma
cierzystej uczelni.
Bednarczyk w sosnowieckiej
„Extravagances”
W galerii „Extravagances” w Sosnowieckiego
Centrum Kultury - Zam ek Sielecki oglądać moż
na wystawę grafiki i instalacji prof. Andrzeja Bed
narczyka.
Andrzej B ednarczyk urodził się w Leśnej
w 1960 roku. Studiował na Wydziale Grafiki, a na
stępnie na W ydziale M alarstw a A kadem ii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Dyplom z m alarstw a
pod kierunkiem doc. Zbigniew a Grzybowskiego
uzyskał w 1986 roku. Obecnie prowadzi pracow
nię m alarstwa i pełni funkcję kierownika Katedry
M alarstwa. W 2009 roku uzyskał tytuł profeso
ra. Upraw ia m alarstwo, grafikę, fotografię, rysu
nek, tworzy instalacje, obiekty, sztukę książki. Au
tor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Brał
udział w ponad stusiedem dziesięciu pokazach
zbiorowych w 27 krajach. Prace w zbiorach: The
Library o f Congress - Waszyngton, British Library - Londyn, Biblioteka Jagiellońska - Kraków,
Galeria Narodow a - Praga, SMTG - Kraków, Art
& Business Club - Poznań, Centrum Rzeźby Pol
skiej w Orońsku, M uzeum Sztuki Książki w Ł o
dzi, M usashino A rt Uni versity Museum & Libra
ry - Tokio (Japonia),| A BC G alery - Poznań,
O xygen - Biennial Foundation - G yor (W ęgry),
Kolekcja M edzinarodne Bienale Drevorez a Drevoryt, Statna Galeria - Bańska Bystrzyca (Słowa
cja), Biblioteka Stan- _______________________
fo rd
U n iv e rsity
(USA), The Polisb
M useum o f A m eri
ca - Chicago (USA),
Z a k ła d N a ro d o w y
im . O sso liń sk ic h
w e W rocławiu, M u
zeum ASP w Krako
w ie, K ulczyk Foun
d a tio n C o lle c tio n
- P o z n a ń , tak że
w zbiorach pryw at
nych w kraju i za
granicą. Stale współ
pracuje z A BC Gallery w Poznaniu.

dlera oraz przez niego zaaranżowaną muzykę Jerry’ego Bocka do Skrzypka na dachu i Carlosa Gardela doj Zapachu kobiety zagościła w maju w Filhar

monii Śląskiej.
■ Wirtuoz fleta, znana w całym święcie Jadwi
ga Kotnowska była solistką koncertu Filharmonii
Śląskiej, z którą wykonała Koncert na fle t i orkie
strę op. 39, jednego z najczęściej wykonywanych
i nagrywanych kompozytorów amerykańskich, Lowella Liebermanna, nominowanego do Grammy
w kategorii: współczesny kompozytor muzyki po
ważnej.
■ „Konfrontacje i negocjacje” to cykl wykładów
o sztuce współczesnej Romana Lewandowskiego - kry
tyka i teoretyka sztuki, niezależnego kuratora, wykła
dowcy akademickiego, prowadzonych w katowic
kim Centrum Kultury.

-sC

A lexa n d er A n d rze j Ł abiniec (1930-2010)
b y l je d n y m z najb a rd ziej za słu żo n ych tw ór
có w d la kszta łto w a n ia p r z e z p o w o je n n e
lata g u stó w a rtystyczn ych m łodych bielszczan. Z B ie lskiem -B ia łą zw ią za ł się ju ż
w 1 9 5 4 r., m im o ż e n a tu ra ln ym je g o śro d o 
w iskiem była kra ko w ska bohem a na czele
z p ro fe so ra m i A S P Jerzym B andurą, X aw erym D u n iko w skim , K a rolem F ryczem , Z b i
gniew em Pronaszką, Czesławem Rzepińskim,
A n d rze jem Stopką, sta rszy m i ko leg a m i Ta
deu szem B rzo zo w skim , Z b ig n iew em C y
bulskim , T adeuszem K antorem , M a ciejem
Słom czyńskim, Lidią Za m ków czy niezw ykły
m i ró w ieśn ika m i - R o m a n e m C ieślew iczem, Leszkiem H erdegenem , K aliną Jęd ru 
sik , B o g u m iłe m K o b ie tą , K r y s ty n ą
Z ach w a to w icz.
A n d rzej utrzym yw ał, ż e w spraw ie w yjaz
du w B eskid y ro zm a w iał z Tadeuszem K a n 
torem, k tó ry stw ierd ził tylko, ż e a rtystą
m ożna być wszędzie. A n d rze j sy p a ł a negdo
ta m i o ka żd ym z w y b itn y c h n a u c z y c ie li
i przyjaciół. Ż arto w a ł rów nież na w łasny te
mat. L u b ił ciep łe d o w c ip y o p o d te k ś c ie
ero tyczn ym . W ydaje m i się, ż e n iektó re
z nich n a w e t w ym yślał. K ie d y ś opow iadał,
że p ew n a dam a myliła g o z poprzednim p a rt
nerem i m ó w iła d o n iego w łóżku: - P ro szę
księdza. B y ć m o że dlatego, ż e A n d rze j ró w 
n ież n o sił się na czarno. B y ł to p r a w d o p o 
do b n ie osta tn i śla d m ło dzieńczych fa s c y n a 
cji fra n c u sk im egzystencjałizm em .
R o m a n C ieślew icz p ro p o n o w a ł mu, że b y
zo sta ł w P aryżu, d o k ą d w yjechał na sty p en 
dium stu d io w a ć p sy c h o lo g ię ko lo ru i g d zie
w tłu m ie „ d ziec i k w ia tó w " p ro te s to w a ł
p r z e c iw w o jn ie w W ietnam ie o ra z słu c h a ł
w strzą sa ją cych p io se n e k E d ith P iaf. Z o sta 
w iłje d n a k w ielobarw ny Paryż, który w koń
cu w y d a l m u się „ b u rd e le m ", i w r ó c ił
do szarej rzeczyw istości P RL. M ów ił, ż e z a 
tęskn ił d o p o lsk ie g o p o n u ra c tw a , ch o ć j u ż
na O kęciu p o c z u ł się j a k w gułagu. W idocz
nie bardziej inspirow ała g o szarość P R L n iż
tzw. w o ln o ść p o d fra n c u s k im i błękitam i.
Z kilkuletnim i p rzerw a m i sp ę d ził w B ielsku-B ia łej 55 lat.
Ż y w o t d u c h o w y m ia ł b a rd zo bogaty.
U jaw nia to eksp o zycja je g o teatralnych
d oko n a ń (projekty la le k i scenografie), k tó 
rą m o żn a o g lą d a ć d o 17 czerw ca w G ale
rii B ie lsk ie j BW A z o ka zji X X V M ię d zy n a 
ro d o w eg o F e stiw a lu S ztu k i L a lka rskiej.
O b ecn y kszta łt B a n ia lu ki - określa n ej ja k o
p e łe n a lu zji tea tr p la sty k i i p o e ty c k ie j w y 
o b ra źn i - to w d u że j m ierze je g o w ielka z a 
sługa. Ślady twórczych działań zostaw iał nie
tylko w B anialuce. Tworzył także dzieła m a 
larskie, sztu ki teatralne, sc en a riu sze film o 
we, reżyserow ał, p is a ł w iersze. P rze z w ie
le la t w spółpracow ał z T Y P K atow ice i T Y P
K raków . P rzy g o to w y w a ł tam o p ra w ę sc e 
niczną p ro g ra m ó w kulturalnych - w tym ta k
zn a k o m iteg o n ieg d yś Teatru Telewizji. Wy
kła d a ł w U n iw ersytecie Śląskim w K a to w i
cach i Cieszynie, na uczelniach słow ackich
i czeskich.
P o d ko n iec ży c ia p o c z u ł ra z je s z c z e z a 
p a c h f a r b y w p ra c o w n ia c h sw ej m a cierzy
ste j A S P w K ra ko w ie, w któ rej ró w n ie ż n a 
u cza ł a rtystyczn ą m łodzież. D z iw ił się, że
je g o d zisiejsi stu d e n c i nie zn a ją j u ż n iem a l
n iko g o z e sła w k ra ko w skiej b o h e m y p o ło 
w y X X stulecia, z któ rym i p r z e d p o n a d p ó ł 
w ieczem to czył eg zysten cja ln e d ysp u ty i p i ł
prow ansałskie wino. Z czasem coraz bardziej
się przekonuję, ż e B ielsko-B iała b ez A n d rze
j a j e s t m iastem p rz e r a źliw ie p u sty m .

JAN PICHETA
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Z humorem i na sportowo
Stworzony przez niezmordowaną polonist
kę Jolantę Dygoś Przegląd Filmowy Kino
na Granicy w Cieszynie i Czeskim Cieszy
nie odbył się w tym roku po raz 14. podczas
„długiego weekendu” (28 IV-3 V). Zorgani
zowały go polskie i czeskie stowarzyszenia
„Kino na Granicy” i „EducationTalentCulture”. Wyświetlono aż 115 filmów polskich,
czeskich, słowackich oraz węgierskich.
Oprócz tego odbyło się pięć koncertów,
trzy wernisaż oraz sześć spotkań z literata
mi i tłumaczami. Bardzo ciekawe były retro
spektywy^ Antoniego Krauzego, Zdenka
Sveraka i Stefana Uhera, projekcje krymina
łów i filmów gangsterskich oraz dzieł o pro
blematyce cygańskiej. Czeskie poczucie hu
moru dominowało w czasie cyklu filmów
poświęconych istniejącej tylko hipotetycznie
postaci Jary Cimrmana, a także kultowym ko
mediom kraju zza południowej granicy.
Z powodu Euro 2012 oglądaliśmy serię fil
mów o problematyce piłkarskiej oraz... cha
rytatywny mecz Reprezentacji Artystów
Polskich i Reprezentacji Osobistości Czeskiej
Kultury Klubu Amfora, w którym Polacy
zwyciężyli 5:3. Z publicznością spotkali się
m.in. reżyserzy Antoni Krauze, Zdenek
Sverak, Diana Fabianova, Krzysztof Dziomdziora, Radim Filipec, Tomasz Heczko,
Piotr Iwan Iwanow, Martin Sulik i Petr Zelenka, aktorzy Gabriela Muskała, Małgorza
ta Pikus, Lucie Śteflova, Ondrej Havel, Pe
ter Nadasdi, Ondrej Vetchy i Kareł Zima,
reporterka Lidia Ostałowska i poeta Jerzy
Rronhold. Petr Zelenka poprowadził konsul
tacje dla młodych twórców i producentów.
Studenci bohemistyki i polonistyki mogli
wziąć udział w warsztatach, podczas których
powstały listy dialogowe do filmów „Bony
a klid” Wita Olmera oraz „Psy” Władysława
Pasikowskiego. Burmistrz Mieczysław
Szczurek zauważył na zakończenie festiwa
lu, iż nie wyobraża sobie już Cieszyna bez
Kina na Granicy.
Melancholia twarzy
10 maja mieszkający w Kanadzie, a pocho
dzący z powiatu bielskiego, artysta Tadeusz
Biemot zaprezentował widzom Galerii Biel
skiej BWA cykl portretów pn. „Twarze”.
Na majowej wystawie znalazły się ponadnaturalnych rozmiarów wizerunki celebrytów - zwłaszcza światowych sław operowych
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i aktorskich, takich jak czechowiczanie Piotr
Beczała i jego żona Katarzyna Bąk (która przy
była na wernisaż), Renee Fleming, Nadine Labaki, Anna Netrebko czy Adriannę Pieczonka. Tadeusz Biemot ukończył w 1979 r.
z wyróżnieniem katowicki Wydział Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
w którym później pracował jako wykładow
ca. W 1989 r. wyjechał do Włoch i tam został
dyrektorem artystycznym agencji reklamowej
Zeta 2. W 1990 r. zamieszkał w Toronto w Ka
nadzie. W 2002 r. został dyrektorem kreatywnym zespołu, który zreformował wizualnie re
nomowany kanadyjski „Fashion Magazine”
i stał się współtwórcą magazynu,pashion 18”.

Fot. Krzysztof Morcinek

Miasto puste

„Mit i melancholia”, Galeria Bielska BWA,
2012. Performance Jerzego Kosalki.

W Galerii Bielskiej BWA zgromadzono
również prace niemal 30 artystów wybranych
przez kuratorkę Jolantę Ciesielską na wysta
wę pn. „Mit i melancholia”. Multimedialna
ekspozycja prezentuje różnorodne realiza
cje - od malarstwa, poprzez rzeźbę, obiekt
i instalację, aż do projekcji wideo, filmu i fo
tografii. Jak twierdzi dyrektorka galerii Aga
ta Smalcerz, dzięki ekspozycji widzimy
szeroki przegląd postaw artystycznych i dia
gnoz współczesności, z jej przemianami
wartości i upadkiem wiary, kryzysami i zmia
nami pokoleniowymi. Wystawę zorganizo
wał Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
przy pomocy tamtejszego Muzeum Współ
czesnego oraz Galerii Bielskiej BWA. Eks
pozycja potrwa do 17 czerwca.
Pamiętnik z okresu dojrzewania...
25 maja w Sali Lustrzanej żywieckiego pa
łacu Habsburgów odbyła się promocja książ
ki Artura Gabora „Dojrzewanie u Habsbur
gów” osadzonej w realiach Żywca połowy
ub. wieku. Jest to powieść w dużej mierze
biograficzna, gdyż autor-wrocławski dzien
nikarz - spędził w Żywcu dzieciństwo i mło
dość. Maturę zdawał w Technikum Przemy
słu Drzewnego, które mieści się do dziś
w tzw. Nowym Zamku Habsburgów. Autor
,^Dojrzewania u Habsburgów” nie jest już de
biutantem. W warszawskich „Iskrach” wy
dano mu przed laty powieść pt. „Spalony”,
która została zaadaptowana na widowisko Te
atru Telewizji. Autor pisał powieść o Żyw
cu przez dziewięć miesięcy 2 0 1 1 roku.
Twierdzi, że już wcześniej „napisał ją w gło
wie” i nosił w sercu przez wiele lat.

■ 21 kwietnia spektakl bielskiego pisarza Ar
tura Pałygi „Tak w iele przeszliśm y, tak wiele
przed nam i” w reż. Piotra R atajczaka i w w yko
naniu artystów Teatru Polskiego otrzyma! nagro
dę p u b liczn o ści p od czas IX F estiw a lu G ru 
dziądzka W iosna Teatralna.
■ O d 8 do 13 m aja w Teatrze Polskim w Biel
sku-Białej odbyły się D ni W ojewództwa Śląskiego.
■ 12 m aja w G alerii B ielskiej BW A odbył się
M iędzynarodow y Festiw al Sztuki Interakcje.
■ 14 maja w Teatrze Polskim wystąpiła bielszczanka Renata Przemyk ze swym akustycznym trio.
■ 18 m aja w G alerii A kadem ickiej ATH od 
był się w ern isaż m alarstw a prof. Stanisław a
R odzińskiego.

■ 19 m aja pn. „W m uzeum jak w bajce”
na Z am ku Sułkow skich odbyła się Noc M uze
ów 2012.
■ Od 25 do 27 m aja w C ieszynie i C zeskim
C ieszynie C O K oraz Koło nr 6 M acierzy Ziem i
C ieszyńskiej zorganizow ały VII Dzień Tradycji
i Stroju R egionalnego.
■ W nocy z 25 na 26 m aja w placówkach
m u zealnych zo rg a n izo w a n o C ieszyń ską N oc
M uzeów.
■ 26 m aja w b ielskiej galerii B azyliszek
w M ajow ej N ocy Bardów w ystąpili m. in. Bogu
sław B ierw iaczonek i R om an N ehrebecki (pier
w ow zór postaci Bolka ze słynnego cyklu film ów
„B olek i L olek ”).

Kilar, Gregorian
i harmonika szklana
P rzełom kwietnia i m aja to w C zęstochow ie
czas wypełniony spotkaniam i z egzotyczną kul
turą (Etno*C) i m uzyką (X X IIM iędzynarodo
w y F estiw a l M u zyki S a kra lnej „ G audę M a te r ”). N a jp ierw p o zn a n ie E giptu, K atalonii
i Saam ów (Laponia). Krótkie, ale intensywne.
P rze z trzy d n i m o żn a b yło w zią ć u d zia ł
w warsztatach tańca arabskiego, p isa n ia hie
roglifów, po ka za ch makijażu, tkania tradycyj
nych p a só w lapońskich, śpiew u joik, oraz licz
nych koncertach. Jed n ą z atrakcji było także
b udow anie ży w ej wieży. Trzy kultury stacjo
n ow ały w różnych m iejscach - w klubie R o 
ty, w Konduktorowni oraz w Delikatesach K ul
turalnych „La H acienda ”. Spotkaniom towa
rzyszył nastrój za b a w y i radości.
P ierw szeg o m a ja ro zp o czął się fe s tiw a l
„ G audę M a te r ”. N a 18 im prezach w ystą p i
ło 800 wykonawców z 11 krajów. Wydarzeniem
b ył w ystęp Chóru G regorian (5 m aja w H a li
P olonia), g d y brzm ia ł i g rzm ia ł c h o ra ł g re 
goriański w stylu p op, kantaty Jana Sebastia
na Bacha w wykonaniu A kadem ie ju r A lte M u 
sik B erlin (4 m aja w kościele Sem inaryjnym ).
W czasie m uzycznego spotkania uczczono 80.
urodziny W ojciecha Kilara, 20-lecie istnienia
C hóru P o lskiej F ed era cji „ P u eri C antores ”
(3 m aja na błoniach ja sn ogórskich m ożna by
ło p o słu c h a ć M sz y Ś w ięto krzyskiej na chór
i organy Ja n a M aklakiew icza). W spom inano
także zm arłego w zeszłym roku K rzysztofa P ośpiecha, p ierw szeg o dyrektora festiw alu. O r
kiestra K a m era ln a F ilh a rm o n ii N arodow ej
i P o lski C hór K a m era ln y „ Schola Cantorum
G edanensis ’’ oraz Schola G regoriańska Uni
w ersytetu M u zyczn eg o F ryd eryka C hopina
w ykonali 6 m aja w B a zylice C zęstochow skiej
je g o u lu b io n y u t w ó r - „ R e ą u ie m " M ozarta.
W obecności W ojciecha K ilara, m ożna by
ło w ysłu ch a ć je g o ko m p o zycji 1 m a ja w B a 
zy lic e Ja snogórskiej. O rkiestra F ilh a rm o n ii
C zęstochow skiej p o d d yrekcją A d a m a K lo c 
ka, chórzyści oraz K atarzyna Trylnik (sopran)
w yko n a li „ B o g u ro d zic ę ”, „ A n g e lu s a ” o ra z
„ E xodus ”, które kilka lat tem u zabrzm iały ju ż
na fe s tiw a lu ja k o K ila ra E xo d u s P olskie.
W P a w ilo n ie W ystaw owym otw arto w ystaw ę
fo to g ra fii Z d zisław a Sow iń skiego „ Wojciech
K ila r teraz, teraz, tera z i... a m en " . To b a r
d zo o so b isty p o r tr e t ko m p o zyto ra na tle
w ażnych dla niego p rzestrzen i - domu, ogro
du, J a s n e j Góry. S ty lo w e w n ę trza p e łn e
książek, n a g ró d i p la k a tó w film o w y c h u ka 
zu ją codzienne życia ju b ila ta -z a m y ślo n e g o ,
odpoczyw ającego, sied zą cego p r z y pianinie.
W śród w a żn ych zd ję ć rodzinnych n ie m ogło
za b ra kn ą ć ta kże sp o tk a n ia z Ja n em P a w 
łem II. N a wystawie p okazano rów nież akt p o 
d ziękow ania M a tc e B o żej za kantatę „ A ngelu s " i za w ierzen ia K ila ró w z 1985 roku
op ra co w a n ie m u zyczn e „ Z drow aś M a r io ’’.
N a fe s tiw a lu za b rzm ia ły ró w n ież rzadkie
in stru m en ty - ha rm o n ika szkla n a i verrofon
(w K o ściele N a jśw iętszej M a ry i P a n n y m a ł
żeństw o S chónfeldingerów d u e t W iener Glash a rm o n ika D u o ) o ra z fle tn ia P a n a (Stefan
N egura w kościele św. Jakuba). B ył także kon
cert m u zyki sy n a g o g a ln ej w ko ściele E w a n 
g elickim i m u zyki cerkiew n ej w w ykonaniu
ubranych w tradycyjne stroje C osm ic Foices
jro m Bułgaria (w kościele P raw osław nym pw.
Iko n y C zęsto ch o w skiej M a tki B ożej), ze sp o 
łu łą czą ceg o m u zykę cerkiew n ą z fo lklo rem .
N ie sp o só b w y m ien ić w szystkich atrakcji.
Warto o d n o to w a ć je s z c z e p rz y n a jm n ie j w y 
sta w ę p r a c K a zim ierza B ednarza, a b so l
w enta krakow skiej ASP, z p ra c o w n i prof. N o 
w osielskiego, ora z sp e kta kl L eszka M ą d zika
„ P rzejście".
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W ystawa zdaje się w pisyw ać w rozpoczętą
w Częstochowie dyskusję na tem at kobiety (pra
ce w CPM ). Sym boliczny w ydaje się jej portret
z kam eleonem (obecnym chyba nie tylko ze
w zględu na egzotykę). Czy właśnie taka pow in
na być zdaniem Frączka kobieta? Egzotyczna,
a jednak jakoś wtopiona w otoczenie, niepodkreślająca zbyt agresywnie swojej odmienności? M o
tywy, które jej tow arzyszą - rośliny i zwierzęta,
w pisują ją w porządek przyrody, ale przyjazny
i na pew no nie darw inow ski, w którym obow ią
zuje w szechw ładna w alka o byt.

Jura w ciąż inspiruje
O książce niem ożliwej
Plener Jurajska Jesień 2010 zorganizowano już
po raz 37., teraz przyszedł czas na zaprezentowa
nie efektów. Czy Jura m oże jeszcze zadziwiać,
zw łaszcza gdy skład uczestników niem al się nie
zmienia? Tak wiele urokliwych miejsc zostało już
utrw alonych w różnych technikach. I rzeczyw i
ście, wiele prac na w ystaw ie potw ierdziło w cze
śniejszą w iedzę odbiorców o m ożliw ościach ar
tystów, wykorzystywanych przez nich technikach
i ulubionych m otyw ach. Plenery jurajskie to
przede w szystkim urokliw e m iejsca, am onity
odm ieniane na wszystkie niem al sposoby (nawet
chm ury przybierają taki kształt na obrazach Bar
bary Chowańskiej-Najwer) i we wszystkich tech
nikach (także m etalow e prace M ariusza Chrząst
ka - Pejzaż jurajski), zielniki, wreszcie zabaw a
barwą, by pokazać nastrój m iejsca albo artysty...
N a poplenerow ej w ystaw ie prac 36 autorów
odbiorcy m ogli je d n a k odkryć now e m o ty 
wy - ja k iś pom ysł, próbę przezw yciężenia tradycyjnych dla artysty środków ... Mój w zrok naj
bardziej przyciągnęły tym razem w idok Jury no
cą i o zachodzie słońca Jolanty W iniszew skiej,
interesujące były zabaw y m etatekstow e - Jacka
Sztuki w e Francuskiej Jurze , przyrodnicze i ar
chitektoniczne detale utrw alone przez M arię
Ogłazę. P odobał m i się rów nież obraz Krystyny
Szwajkowskiej Jurajskie popołudnie, gdy dziew
czyna z amonitami we włosach przypominała nie
m al jakiegoś m iejscow ego bożka Pana, a m oże
raczej uciekającą przed nim nimfę. Były także florale oraz rzeźba Juranioła A gnieszki M itury-Bagińskiej oraz rzeźby Urszuli Łyko-Katus z kamie
nia i m etalu.
K obieta w g F rączka
Znany częstochowski malarz, pracownik AJD,
laureat N agrody Prezydenta M iasta C zęstocho
wy, autor w ielu wystaw, 26 kw ietnia zaprosił
do Paw ilonu W ystawowego w parku im. St. Sta
szica, do obejrzenia cyklu obrazów o kobiecie.
Ponad trzydzieści prac m alow anych żyw ym i
i ostrym i koloram i zapowiadało wiosnę i eksplo
zję barw na częstochow skich ulicach - jaskraw e
żółcie, róże i kolor pom arańczy. K obieta Frącz
ka jest pokazyw ana dość tradycyjnie z m otywem
kwiatowym. Pojawia się on niemal na wszystkich
obrazach, naw et piana z w anny rozpryskuje się
w gwiazdki-kw iatki. Towarzyszą jej także zw ie
rzęta - kot, pies, papuga, dudek, i przedm ioty co
dziennego użytku - kubek, paleta m alarska (to ar
tystka), stojak na sukienkę, jojo, papieros (jedy
ny atrybut em ancypacji) czy książka. N a jednym
z obrazów kobieta nosi naw et starom odny cze
pek, na innym dość tradycyjny strój kąpielowy.
N aw et jed y n y akt pokazuje praw dopodobnie
kobietę upinającą włosy, nawiązując tym sam ym
do tradycyjnego m otyw u czeszącej się.
Frączek zdaje się pow tarzać Rozmowę lirycz
ną G ałczyńskiego. O dm ienia więc kobietę przez
sytuacje i ubiory, p oniew aż godna je s t ona
uw iecznienia, a m oże naw et uw ielbienia bez
względu na okoliczności. Artysta koncentruje się
przede wszystkim na jej twarzy i pokazuje kobie
tę codzienną - artystkę, nauczycielkę...
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23 kw ietnia w Cafe Belg odbyło się spotkanie
z K rzysztofem Bartnickim , pierw szym polskim
tłum aczem Finneganów Tren (Finnegans Wake)
Jam esa Joyce’a, książki wydanej przez Ha! art.
W cześniej fragm enty utw oru tłum aczył również
Maciej Słom czyński. Było to spotkanie jednego
z pięciu Dyskusyjnych Klubów Książki działają
cych przy B ibliotece Publicznej im. dra W. B ie
gańskiego w Częstochowie. Dla przedstawicieli liberatury to niemal Biblia, zwłaszcza gdy Katarzy
na B azam ik odkryła w pisaną w eń kołow ość
(liczba stron realizuje w zór na obw ód koła 2Pr).
Tłum acz opowiadał o swojej pracy nad książką
niemożliwą do tradycyjnego (liniowego) czytania,
za taką bowiem uchodzi utwór Joyce’a, o ogromie
literatury pomocniczej, z którą musiał się zapoznać,
o sposobach tłumaczenia i czytania. Według Bart
nickiego, książka Joyce’a to, jak m ożna było w y
wnioskować z jego wypowiedzi, niemal traktat na te
m at mechanizmów i granic międzyludzkiego ko
munikowania się. To prawda. Dlatego wydaje się,
że nie m ożna zapominać w tej sytuacji o możliwej
postawie żartu i drwiny autora, by zbyt poważnie
nie m ówić o rzeczach, które, być może, miały słu
żyć przede wszystkim obnażeniu ułomności ludz
kiego odbioru. Przedstawiciele niemal wszystkich
teorii literaturoznawczych (hermeneutycy, semio
tycy, a także poststrukturaliści) wielokrotnie pisali
przecież, że jednym z głównym marzeń człowie
ka jest zrozumienie i usensowienie wszystkich tek
stów, nawet tych zupełnie przypadkowych. Dlate
go osobiście zawsze nieco obawiam się takich spo
tkań. Tłum acz bowiem niejednokrotnie m a prze
świadczenie, że poznał umysłowość autora opraco
wywanej przez siebie książki. Opowiadając się
za dekonstrukcją i wolnością czytania, chciałby jed
nocześnie zostać czytelnikiem modelowym, który
dowiedział się, co autor chciał powiedzieć.
N ajlepsi w Cyberfoto
Już po raz piętnasty przyznano nagrody za naj
lepsze zdjęcia cyfrowe. W tym roku ju ry w skła
dzie: K. Jurecki, J. Rycerska, K. Łata-W rona oraz
S. Jodłow ski, spośród 870 prac 111 autorów
(w pierw szym konkursie w zięło udział 30 osób)
nagrodziło: Paulinę Hebdę z Gdańska za cykl Baj
ka, Tomasza Truszkowskiego z W arszawy za ze
staw Panopticum I, II, III oraz M ateusza Michal
czyka z Częstochow y za prace Słodkie mięsko,
Produkt I, II, III. W yróżniono również: Annę So
wińską z Dębicy, Katarzynę Zuzannę Krakowiak
z Łodzi i T om asza Taracha z Kwidzynia.
W ernisaż prac pokonkursow ych w raz z w rę
czeniem nagród odbył się w Regionalnym Ośrod
ku K ultury w C zęstochow ie 27 kwietnia. Poka
zano 155 prac 49 autorów. Częstochow ę repre
zentowali także Małgorzata Kozakowska i Janusz
Stępień, a pobliską Blachow nię - G rażyna K o
łek. P rzew odniczący tegorocznego konkursu
w ygłosił w ykład na tem at zw iązków sztuki
i technologii, było więc o m ożliw ościach i w a
dach fotografii cyfrowej. W ystawie towarzyszył
przepiękny katalog w ydany w języku polskim
i angielskim .

■ Zagrali: plac Biegańskiego - Acid Drinkers
(14.04); Rura - Andrzej Smolik (19.04), O. S. T. R.
(29.04); Stacja 21 - Tymon Tymański (22.04), Cze
sław Mozil (26.04); Teatr from Poland - KAT& Ro
man Kostrzewski (1.04), jako suport wystąpiła czę
stochowska grupa UDS, wyłoniona w III Debiutach
TfP w kategorii Mocne uderzenie; Zero - I u his Trio
(1.04); M DK - Leon Hendriks Band (27.04).

■ W Teatrze from Poland odbyły się projek
cje kina offow ego Panopticum.
■ 13-14 kw ietnia odbył się Festiw al D ziałań
Perform atyw nych O FFsceniczny 2012.
■ 28 k w ie tn ia C o lle g iu m C a n to r u m
w P olitech n ik i! z a śp iew a li p io sn k i zesp ołu
A bb a o raz T he B eatles, utw ory z m usicali
i operetek.

fr
C
— —J

a

Kurtyna niczym
malowana trówła
Kurtyny przeciwpożarowe bywają nudne. Ot.
tzw. zwyczajna żelazna zasłona, (nie mylić z żela
zną kurtyną polityczną sprzed lat), która broni obiekt
przed pożarem. W Domu PZKO w Mostach kolo
Jabłonkowajednakjego goście będą mogli na kur
tynie podziwiać wzory, lUóre spokojnie mogłyby się
znaleźć kiedyś na tzw. trówle. Ta, bogato malowa
na, służyła ongiś mieszkańcom Beskidówjako skrzy
nia do przechowywania rzeczy o dużej wartości.
- Postanowiliśmy w ramach remontu zmienić
wizerunek całego naszego Domu PZKO - mówi
prezes Miejscowego Koła Polskiego Związku Kul
turalno-Oświatowego w Mostach, Andrzej Nie
doba. -Jako autochton i człowiek popularyzują
cy miejscową kulturę uważam, że nie trzeba
czerpać z innych źródeł kulturalnych: z tyrolszczyzny lub innych przykładów. Sięgamy clo źró
deł beskidzkiej góralszczyzny. Itak samo więc, jak
poprzednio w przypadku prac w drewnie, czerpa
liśmy z wzorów lokalnych przy wykonaniu kurty
ny, z wzorów, któi-e znamy głównie z wielu beskidz
kich tróweł - uściśla.
Kurtyna przeciwpożarowa w mosteckim Do
mu PZKO oddziela scenę od sali. Tworzy w ten
sposób salkę biesiadną, w której odbywają się nie
tylko bardziej kameralne imprezy miejscowych
PZKO-wców, ale też spotkania rodzinne. - Chce
my wyposażyć tę salkę w stylowe meble, mamy tu
też wspomniane już trówły. A ten wzór na kurty
nie też do nich nawiązuje - wyjaśnia prezes Nie
doba. -Zwróciliśmy się o pomoc do znanego twór
cy ludowego, Antoniego Szpyrca, który trówły
restauruje. On wybrał pewne wzory, które posta
nowiliśmy utrwalić na kurtynie przeciwpożarowej,
oczywiście w większymformacie. Miejmy nadzie
ję, że ludzie zobaczą, że można czerpać z naszej
kultury, z naszych besiddzkich źródeł także w swo
ich domach - podkreśla Niedoba.
Wykonania zadania, a więc pomalowania kur
tyny, podjęły się dwie uczennice trzeciej klasy Ze
społu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara
w Zakopanem: Sabina Jurasz z Przybędzy z okolic Żywca (kierunek: lutnictwo) i Aneta Kukuczka
z Istebnej (meblarstwo). Prezes Niedoba opowia
da, że pierwsza z pań jest córkąjego przyjaciółki.,
Jadwigi Jurasz, prowadzącej zespółfolklorystycz
ny „ Grojcowianie". - Natomiastjedną z dyrekto
rek wspomnianego liceum plastycznego w Zako
panemjest kolejna znajoma nas, mostorzy. Alicja
Marduła. To ona nam pomogła, wysyłając dwie
swoje uczennice - mówi nasz rozmówca.
- To było dla nas wielkie wyzwanie, bo po raz
pierwszy pracowałyśmy na tak dużej powierzch
ni - mówi Sabina Jurasz. - Ważne było też dła nas,
że dzięki Andrzejowi Niedobie mogłyśmy poznać
tak piękne wzory beskidzłde. Ale podobne trów
ły i ich piękne wzory można spotkać także
na Podhalu, gdzie studiujemy. No i w całym pa
śmie Beskidów-podkreślapani Sabina.
Pytam prezesa Niedobę, czy podobnie poma
lowana zostanie też druga strona kurtyny przeciw
pożarowej. - Wszystko zależy od pieniędzy - od
powiada Niedoba. - Remont je s t bardzo
kosztowny. Do dziś zapłaciliśmy za remont ponad
półtora miliona koron. Sama kurtyna z automa
tami ponad 200 tys. koron. Czeka nas odnowie
nie sali, dachu. Pracujemy w miarę możliwości.
Jeśli znajdziemy pieniądze, pomyślimy o drugiej
strome kurtyny - dodaje.
Dołącza do nas wspomnianyjuż twórca ludo
wy Antoni Szpyrc. Kurtyna niczym malowana trów
ła bardzo mu się podoba. - Ważnejest to, że dziew
czyny stworzyły sobie własną wizję, czerpiąc
przy tym z ludowych korzeni. To bardzo mi odpo
wiada - ocenia mostecką kurtynę. Dodaje, że to
druga malowana kurtyna, którą zna z naszego re
gionu. -Pierwszą, w jabłonkowskiej „Czytelni”,
malowałprzed wojną Ludwik Konarzewski z Isteb
nej. Szkoda, że się nie dochowała, taksamojaksam
budynek stojący przy Olzie. Cieszy mnie więc bar
dzo, że po ponad 70 latach możemy podziwiać po
dobne dzieło. Notabene też autorstwa jednej
z dziewczyn z Istebnej - podkreśla Szpyrc.
Dzwonięjeszcze raz dojednej z wykonawczyń
mosteckiego cudeńka. Pytam, czy obie panie mia
łyby ochotę na pomalowanie dnigiej strony kur
tyny przeciwpożarowej, tej od strony dużej sa
li. - Oczywiście, ale to nie do nas zależy, czy
mosteczanie ponownie nas zaproszą - odpowia
da Sabina Jurasz.

JACEK SIKORA

ZAOLZIE

N O TA TN IK
KULTURALNY
Śladami pam ięci po raz drugi

Konsul generalna RP w Ostrawie, Anna Olszew
ska (była patronem imprezy), dyrektor Teatru
Cieszyńskiego, Karol Suszka, poeta i publicysta Ka
zim ierz Kaszper oraz sam autor „ochrzcili” w śro
dę 23 m aja w kawiarni „Noiva” w Czeskim Cie
szynie... kalwadosem z jabłek z góm osuskiego
ogródka Bronisława Firli drugi już tom książki sze
fa Koła Polskich Kom batantów - „Śladam i ucie
kającej pam ięci” . W ydał go Kongres Polaków
przy współpracy z ostrawskim Konsulatem.
K rótkie fragm enty książki Firli przedstaw ił
Karol Suszka. Drugi tom wspomnień om ówił na
tom iast Kazim ierz Kaszper. Jeżeli przed rokiem
prom ow ano tom Firli dotyczący losów Zaolziaków na frontach II w ojny św iatow ej, now a
książka dotyczy życia pow ojennego nad Olzą,
zw łaszcza były żołnierzy polskich z Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie. - M ieszkańcy czeskiej
części Śląska Cieszyńskiego m usieli w tedy zna
leźć się w now ej sytuacji. M usieli zachow ać
twarz w obliczu kadrowych, organizacyjnych pu
łapek, które zastaw iało kierow nictw o pracy
i rządząca nim kom unistyczna kom órka partyj
na. Dzięki tej książce wiele spraw spornych, nie
jasnych, ja k na przykład realizacja lub odnow a
niektórych pom ników , zostało w yjaśnionych.
C hociażby z tego pow odu jest to książka zasad
nicza - m ów ił Kaszper.
K aszper w spom inał też o działalności Firli
w Sekcji Literacko-Artystycznej przy Zarządzie
Głównym PZK O i w życiu artystycznym Zaol
zia. - Zw łaszcza w okresie, kiedy trzeba było się
przeciwstawiać pewnym propozycjom doraźności,
użytkowości sztuki, które próbowano przemycić
do literatury i sztuki pod pokryw ką socrealizmu.
Bronek był głów nym rzecznikiem zaolziańskich
twórców, którzy się tem u przeciwstawiali. I o tym
też jest ta książka - stwierdził Kaszper.
Dodajmy, że „chrzest” (odbył się prawie dokład
nie w rok po prom ocji pierwszego tom u) poprze
dziło walne zebranie Koła Polskich Kombatantów,
na którym wybrano staro-nowy zarząd z Bronisła
w em Firlą na czele, oraz otwarcie m ini-wystawy
grafik kom puterowych Firli. Delegacja K PK zło
żyła ponadto kwiaty pod pomnikiem na Konteszyńcu, w spom inając Z aolziaków poległych p o d 
czas II wojny światowej.
Bełko powrócił w gródeckim przedstawieniu
P olska S zkoła P odstaw ow a i P rzedszkole
w Gródku zaprosiły w piątek do sali miej scowej restauracji „U Burego” na widowisko teatralne pt.
„Powrót Bełki” . Dodajmy, że rano mogli obejrzeć
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przedstaw ienie uczniow ie okolicznych szkół.
Po popołudniow ym spektaklu zaś dyrekcja szko
ły i je j uczniowie zaprosili w szystkich rodziców
i dziadków na spotkanie towarzyskie z okazji Dnia
Rodziny, czyli piknik w ogrodzie szkolnym.
Nasze przedstawienia wystawiamy co dwa la
ta, taka jest już nasza tradycja - powiedział nam dy
rektor gródeckiej szkoły, Kazimierz Cieślar. - Dzi
siejsze nawiązuje poniekąd do przedstawienia, które
wystawiliśmy przed dwoma laty. W tedy sztuka na
zywała się „O okrutnym Bełce” i cieszyła się
ogrom ną popularnością. Dlatego też w szyscy
gródczanie pytali się, czy nie będzie jaldejś kon
tynuacji. Takim ostatnim impulsem były prośby
dzieci. Zastanawiałem się, co robić, bo w przedsta
wieniu, jak i w legendzie, Belko się utopił. No i wpa
dłem na pom ysł, że w bajkach, w legendach,
w szystko się m oże zdarzyć. Napisałem więc dru
gą część przedstawienia, w której Bełko wraca...
- dodał dyrektor Cieślar.
W yjaśnia, że w jego koncepcji „raubritter”
Bełko popłynął do Morza Północnego, tam zamarzł,
a w końcu - w wyniku... globalnego ocieplenia uda
ło mu się przetrwać i powrócić do Gródku. Jak obej
rzeliśm y na scenie, w prost na... posiedzenie Rady
Gminy, gdzie nie wszyscy radni chcą pracować
na rzecz wsi. Natom iast Bełko na północy ochło
nął, zmienił się i postanowił pomóc swojej rodzin
nej wiosce.
Przedstawienie gródeckiej szkoły było istnym
dwugodzinnym maratonem. Było nie tylko przed
stawienie o powrocie Bełki, ale też sporo tańców
i piosenkek: ludow ych i nowoczesnych, były
utwory z lat 60. w w ykonaniu grupy chłopców z...
papierowymi gitarami, były parodie występów ja 
błonkowskiego chów „Gorol” lub wędryńskich
„Gim nastów” .
Po prostu była świetna zabawa. Jak zawsze
w Gródku...
Piechniczek na Zaolziu
A ntoni Piechniczek - trener, który wywalczył
z piłkarską reprezentacją Polski brązow y medal
na m undialu w Hiszpanii 1982, był 22 maja boha
terem spotkania w auli Gim nazjum Polskiego
w Czesldm Cieszynie. Jak powiedział nam pom y
słodawca i konferansjer spotkania, dyrektor placów
ki Andrzej Bizoń, był to prolog do rozpoczynają
cych się 8 czerwca m istrzostw Europy w piłce
nożnej. Piechniczek, obecnie wiceprezes PZPN
do spraw wyszkolenia, zdradził, że w ręcz nie m o
że się już doczekać startu europejskiego czempionatu.
To będzie prawdziwe święto futbolu - powie
dział nam Piechniczek. Zam ieszkały w Wiśle tre
ner okazał się wielkim lokalnym patriotą. Podob
nie ja k w ielu innych znanych piłkarzy i trenerów
z Górnego Śląska ubolewał nad wyeliminowaniem
z kalendarza m istrzostw stadionu w Chorzowie,
słynnego „K otła C zarow nic” . - To była w zasa
dzie decyzja polityczna - stwierdził w rozm owie
z uczestnikami poniedziałkowego spotkania. Prze
w agę na w idow ni m iało średnie i starsze pokole
nie fanów futbolu. N ie zabrakło m. in. reprezen
tantów Orłów Zaolzia, którzy na zakończenie
spotkania wręczyli Piechniczkowi swoją piłkarską
koszulkę.

■ Piosenkarka Ew a Farna zdała m aturę.
W dzień później m iała w ypadek sam ochodowy.
Farna doznała wstrząsu mózgu i lekkich obrażeń.
■ W iadom o ju ż, kto zastąpi islandzką w oka
listkę B jórk na C olours o f O strava 2012. Bjórk,
która m iała być głów ną gw iazdą m u zycznego
czterodniowego święta w Ostraw ie, zrezygnowa
ła z przyjazdu z przyczyn zdrow otnych. Zam iast
islandzkiej piosenkarki w czw artek 12 lipca,
w pierw szym dniu im prezy, zagrają na Colours
zespoły M ogw ai i Infected M ushroom .
■ M K PZ K O w Jab łon k ow ie obchodziło
w niedzielę 27 m aja uroczystość 65-lecia istn ie
nia. W raz z nim swój ju bileu sz uczcił C hór M ę
ski „G orol”. O prócz chóru w program ie w ystą
p iły kapele „L ip k a” i „N ow ina” oraz zespoły
„Z aolzi” i „Z aolzioczek ”.
■ Ponad 300 osób o nazwisku C ieślar spotka
ło się 27 m aja na szczycie góry C ieślar (920 m
n.p.m.), położonej na popularnym szlaku prowa
dzącym z W ielkiej Czantorii na Stożek. Pom ysło
dawcą „Spotkania na szczycie” był Karol Cieślar,
architekt z C zeskiego C ieszyna-G rodziszcza.

■ Scena Polska Teatru C ieszyńskiego zapro
siła w m aju na prem ierę kom edii m uzycznej Ivo
F ischera „M y się w ilka nie boim y” . R eżyserem
przedstaw ienia był dyrektor T C , K arol Suszka.
■ Z okazji 130. rocznicy urodzin W ładysława
W ójcika (1882-1940), jednej z czołowych posta
ci polskiego życia narodowego w zaolziańskiej czę
ści Śląska C ieszyńskiego, O środek D okum enta
cyjny Kongresu Polaków w C zeskim C ieszynie
przygotow ał w ystaw ę pt. „O fiarne życie W łady
sław a W ójcika” .
■ Z espół W ilki i R obert Gaw liński byli głów 
nym i gw iazdam i B ystrzyckiego Zlotu, który od
był się 19 m aja w Bystrzycy. Zagrały też miejsco
w e k apele i słow acka grupa H orkyże Sliźe,
zaśpiew ała słow acka piosenkarka K ristyna.
■ W ierni nie tylko z Czeskiego Cieszyna przy
pom nieli sobie 1 m aja pierwszą rocznicę beatyfi
kacji polskiego papieża, bł. Jana Pawła II. Stało
się tak w kościele pw. N ajśw iętszego Serca Pana
Jezusa. W ieczór wspomnieniowy rozpoczęła msza
św. dziękczynna, którą koncelebrowali ks. prof. Jó
z e f B udniak oraz ks. R obert W ojnowski, SJ.

g. Temat wspólnego projek55^ J O C p o raz pierw 
-'5 tu Muzeum Historii Katowic,
szy z a g o śc iła w P o lsce
Akademii M uzycznej, Akaw 2003 r., pionierem im pre
| demii Sztuk Pięknych, Katozy było wówczas Poznańskie
|w ic k ie g o Okręgu Związku
M u zeu m N aro d o w e , ro k
S Polskich A rtystów Plastypóźniej, w historycznej chwi
| ków i Parafii Ewangelickoli naszego wstąpienia do Unii
| -Augsburskiej koncentrował
Europejskiej świętował tak
J;się na idei kobiety w ujęciu
że Kraków. Nasi zachodni
■g sztuki, historii, socjologii...
sąsiedzi w bieżącym roku
|
BWA kusiło spotkaniem
po raz 16. u c z e stn ic z y li
s z K aroliną Szym anow ską
w tym niezwykłym przedsię
f i K arolem W ieczorkiem ,
wzięciu. To w łaśnie w B er
K jjflB H ^ oprowadzaniem po ich wylinie po raz pierw szy odby
-v /
stawach a także pokazem
ła się w 1997 r. Lange N acht
kaligrafii.
der Museen. Impreza szybko M uzeum Śląskie. Prezentacja nowoczesnych m etod digitalizacji muzealiów.
W Rondzie Sztuki dysku
znalazła entuzjastów w całej
towali z czytelnikami: Filip
Europie, i dziś łatwiej zapew ne było
Springer autor m.in. „Miedzianki. H i
by w ym ienić m iasta, które jeszcze
storii znikania” i Zofia Oslislo, promu
„przesypiają” m uzealne święto, niż
ją c a książkę „K atow icka m oderna
te, w których tysiące m ieszkańców
1927-1939”.
biega od wystawy do wystawy. N a Ślą
W siedzibie IPN przy ul. Kilińskie
sku we wszystkich prawie muzeach, ga
go oprócz wystaw poświęconych tema
leriach a także różnego typu placów 
tyce m łodzieży w PRL, m ożna było
kach kulturalnych w nocy z 19 na 20
m.in. obejrzeć film M. D ejczera „300
m aja mało kto spał a zw iedzający
mil do nieba”, etiudę „Pomarańczowa
przem ieszczali się z m iasta do miasta
Alternatywa” czy prezentację multime
niczym w piątkowych godzinach szczy
dialną o m łodzieżow ej konspiracji
tu. Nawet rozkopane główne ulice K a
na G órnym Śląsku.
towic nie przeszkodziły w wędrówkach
Nocne czytanie „A licji po drugiej
między BWA, Rondem Sztuki, placem wyjść uginając się pod ciężarem zaku stronie lustra” Lewisa Carrolla połączo
budow y now ego M uzeum Śląskiego pionych książek i albumów. N ajm łod ne z pokazem ilustracji Magdaleny
i obecną jego siedzibę, Centrum Sce szych (a mimo późnej pory było ich bar Toczydłowskiej oraz koncert muzyki
nografii Polskiej, M uzeum H istorii dzo wielu) nie można było wyrwać ze klasycznej inspirowany literaturą w wy
Katowic i wszy stldmi jego oddziałami, „Skrzyni pełnej skarbów”, gdzie samo konaniu Todo Art Trio proponował
Galerią Art Nova, parafią ewangelicko- dzielnie tworzyli biżuterię czy monety, swoim gościom Dom Oświatowy Bi
au g sb u rsk ą, IPN, B iblioteką Śląską, przyciągały ich również puzzle z w ize blioteki Śląskiej. M ożna było również
A kadem ią M uzyczną...
runkiem dawnych Katowic. Była to tak podczas tej nocy poznać historię kato
Jedynym problemem amatorów noc że okazja, aby chwilę posiedzieć i po wickiej parafii kościoła ewangelickonych w rażeń było odpow iednie za zwolić odpocząć zm ęczonym nogom. -augsburskiego...
planowanie czasu zwiedzania poszcze Niew ielka Galeria Sztuki Pogranicze
Oczywiście nie sposób nawet pokrót
gólnych m iejsc, natom iast niezbęd wciąż była wypełniona po brzegi. N o ce wym ienić wszystkie atrakcje kato
nym okazało się... w ygodne obuwie. stalgiczne obrazy nieistniejących już wickiej muzealnej nocy, podobnie jak
Blisko tysiąc osób zwiedziło teren bu obiektów, czas zatrzymany w pracach niem ożliw ym było w każdej z nich
dowy nowej siedziby Muzeum Śląskie Ewalda Gawlika, Pawła Wróbla, Józe uczestniczyć. Co przezorniejsi pom a
go a także dawne wnętrza i zabytki tech fa Torki, Paw ła Stolorza u nieco star gali sobie pieczołowicie wytyczonymi
niki z przełom u X IX i X X w ieku szych zwiedzających przywołało w ie wcześniej trasami, ale im także nieła
w dawnej kopalni „Katow ice”, trzy le w spom nień. Spektakl „S chody” two było sprostać czasowemu reżimo
tysiące pam iątkowych biletów wstępu w wykonaniu grupy Momo w Centrum wi. N a nic zdała się dyscyplina, kiedy
wydano w siedzibie m uzeum przy al. Scenografii Polskiej przyciągnął wielu koncert okazał się zbyt piękny, aby
W. Korfantego. Życie tętniło na wszyst m iłośników teatru.
w połow ie go opuścić, czy udział
kich poziomach. Jedni zwiedzali wysta
M nóstw o atrakcji czekało rów nież w w arsztatach graficznych wymagał
wy m.in.: „Kolegów z platzu. Górnoślą w M uzeum H istorii K atow ic. U lica kilkunastom inutow ego oczekiwania
zaków żywoty rów noległe”, „Skarb Szafranka dawno ju ż nie była tak ob w kolejce a zwiedzanie (z wliczonym
z Głogowa”, „Sztukę słowacką 1980- legana. Pom iędzy Akadem ią M uzycz czasem poszukiwania) Muzeum Orga
2010”, inni wsłuchiwali się w opowie ną a siedzibą muzeum powstał swoisty nów znacznie się wydłużyło.
ści o „Piastów śląskich żonach i kochan pom ost, na którym m ijali się słucha
N oc M uzeów wkroczyła z impetem
kach” czy o motywie wam pira w lite cze powracający z koncertu studentów do wielu miast, a killcusettysięczne
raturze, filmie i muzyce. Kto nie zadbał A M z uczestnikami happeningu, krót rzesze zwiedzających przyciągają co
o miejsce w sali wykładowej, mógł kiego kursy tańca tanga argentyń raz to nowe atrakcje. W ydarzenie to
obejrzeć stare fotografie w XIX-wiecz- skiego czy m iłośnikam i historycz na stałe zagościło więc w całym regio
nym fotoplastykonie. Niezmiennie tłum nych strojów i instrum entów. W ielu nie i nic dziwnego, że niektórzy snują
wypełniał niedostępne na co dzień po z n ich spotkało się n a w ykładach ju ż plany na następny rok. Jak widać
mieszczenia pracowni konserwacji dzieł na tem at katow iczanek z urodzenia m iasto nocą może być nie tylko bez
sztuki, poznając tajniki nowoczesnych i z w yboru, o których w arto pam iętać pieczne, ale i niezwykle sympatyczne.
metod digitalizacji muzealiów. N ie la czy o śląskich sportsm enkach. Swoje Oby za rok także dopisała równie
da gratką był także wciąż oblegany mu podw oje otw orzyło także M uzeum w spaniała pogoda.
zealny stragan, rzadko bowiem m ożna Barbary i Stanisław a Ptaków przy ul.
wydając zaledwie kilkanaście złotych, K opernika.
M ARIA SZTUKA

Nocne
wędrówki
po muzeach

onika Hartman jest in
na - chociaż właściwie
dlaczego inna, skoro maluje
i rysuje obrazy, które wpisu
ją się w rzeczywistość: są po
staci - całkiem realne, są
m iejsca, rzeczy, drzew a,
kwiaty, architektura. Mimo to
jest inna, bo rzecz w tym, jak
ona to pokazuje, jak to robi.
A to już zupełnie inna sprawa.
Jest taki rysunek - jak go na
zywa rysunkoobraz - „Sen”.
Zastygła w bezruchu postać
kobiety, z opuszczonym i
wzdłuż ciała rękoma, odziana
w prostą szatę, subtelna twarz,
jakby wyjęta z obrazu renesan
sowego artysty. Przezroczysta
sylwetka, bez tchnienia. Led
wie zarysowane kontury odzie
nia. Ale to postać stojąca - dla
czego więc „Sen”? Czyżby
dlatego, że sprawia wrażenie
unoszenia się - poza siebie?
Nie widzimy nóg i stóp. Nie
jest wpisana w żadną rzeczy
wistość. Przypomina bardziej
klasyczną madonnę. Opusz
czona głowa, skręcona w bok,
spoglądająca w dół. Bezwol
na, jakby wyczekująca. Ale
wyczuwalna jest obecność tej -----------postaci. Mimo statyczności,
jest w niej lekkość; jest zjawiskowość.
I to, co ją wyróżnia, to wrysowane w po
stać atrybuty kobiecości - nie nagość, nie
akt, a biologia determinująca płeć, wyraź
nie zaznaczone miejsce powstawania
nowego życia. Hartman maluje i rysuje
kobiety brzemienne - do ich nienagan
nych sylwetek doczepia przezroczyste,
koliste, sferyczne brzuchy, nadając im ce
chy wszechświata. W „Śnie” kobie
ta - madonna czeka - marzy? śni? Jej fizyczność nie jest wyrazem pożądania,
cielesności, erotycznych doznań. Jest
Macierzyństwem.
Kobiety Hartman - zwłaszcza te lino
rytów - są idealne, są mocne, dobrze
zbudowane - jak niegdysiejsi herosi, ale
nie ujmuje im to piękna zewnętrznego,
które można na siebie nałożyć ja k suk
nię, jak gipsową maskę na rysunek. To
właśnie jest kolejny element wyróżnia
jący rysunkoobrazy tej artystki. Maska
tworząca trój w ym iar jej obrazów twarz, czasem jest to połowa brzucha,
czasem wniknięcie w kobiece łono. Tak
więc biologia miesza się z tajemnicą. Ko
bieta stworzona do rodzenia, kobieta po
żądana, s iln a -ja k w jej linorytach, ema
nująca kształtem piersi, brzucha, pleców,
ramion, bioder i ud. Czym jest kobieta?
Schronieniem dla płodu, zwiewnością
anioła, muślinem pośród kwiatów, czy
nieodgadnioną postacią, czasem skulo
ną, jakby odwróconą od świata, zagubio
ną, bez twarzy; czy jest nieodgadnioną
w /n tajemnicą rozciągniętą pomiędzy niebem
<=G a ziemią, między tym, co oczywiste, pro
ste, codzienne, zrozumiałe, fizyczne,
a tym, co nieodgadnione, nieprzewidy
walne?...

M

skiej egzystencji jest kobie
ta - rodzicielka. I w takim opi
saniu świata Monika Hart
man z pewnością jest artystką
inną. W jej obrazach realność
przemieszana jest ze światem
„zza lustra”. To trzeci wy
miar, który penetruje, który
przekłada na obrazy, nie siląc
się na wielkie metafory, niedo
mówienia. Mimo swej ulotno
ści je st artystką m ówiącą
wprost.
Monika Hartman wywodzi
swoje malarstwo z grafiki,
z rysunku. Podstaw ą jest
kreska i cięcie. Widać w jej
pracach wpływ Romana Staraka - to kondensacja, ale też
zap atrzen ie w doskonały
warsztat Jerzego Dudy Gra
cza, którego obrazy m alar
skie w y w ied zio n e były
z rysunku, z perfekcyjnego
nad nim panowania. Wszyst
ko inne jest dodatkiem, choć
w yrafinow anym , do opo
w iadanej anegdoty. Duda
Gracz malował inną rzeczy
w istość - drapieżną, spo
łeczną, polityczną. Ona - re
lacjonuje zależności, szuka
----------- wyróżników natury, jedno
cześnie nie stroniąc od rzec
można sytuacji banalnych - co w tym
przypadku nie dyskwalifikuje autorki.
M ożna we w spółczesnym malarstwie
nie silić się na kontrowersje - czasem
w ystarczy refleksja, poruszenie emo
cji, wyobraźnia.
Tego co tworzy Monika Hartman nie
zapomina się po jednej wystawie. Zosta
je zwłaszcza „Sen”, tak różny, tak pro
sty, oczywisty, a tak niezw ykły...

Sny
Moniki Hartman
Rysunki i grafiki (linoryty) Moniki
H artm an są oszczędne, ascetyczne,
w większości powstałe w efekcie prostych
cięć, linii, uzupełnianych czasem kolorem.
Inne, chociaż wyprowadzone z owej
prostoty rysunku są jej obrazy. To praw
dziwe opowieści, czasem wręcz mogące
być ilustracjami jakichś literackich tek
stów. Pełne detalu, subtelności, wyima
ginowanych sytuacji, sprawiające wraże
nie przegadanych. Hartman opowiada
świat przy pomocy kreski, farby, jakby
„nadrabiając” surowość grafik i rysunków.
W obrazach artystka staje się narratorem
malowanych opowieści. Niektóre są pro
ste i oczywiste - to impresje widzianych
miejsc, sytuacji, wśród których często do
minantą jest dziecko - bawiące się, wtu
lone w matkę czy będące zaledwie pło
dem. Wszystko jest życiem.
Rzadko pojawia się postać mężczy
zny - chyba że w niezwykłych sytuacjach,
jak w „Modlitwie o deszcz”. Nie towa
rzyszy kobiecie. Jest oddzielnym by
tem. Chyba że stanowi fragment grupy
postaci - rodziny, wzlatującej ponad ho
ryzontem rzeczywistości. Podstawą ziem

WIESŁAWA KONOPELSKA
Monika Hartman. Ucieczka w inny wymiar.
M alarstwo, grafika, rysunek. Galeria ZPAP
ArtNova 2 w Katowicach. Maj 2012 r.

Monika Hartman - absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Krako
wie 2000 r.), Wydział Grafiki w Kato
wicach. Dyplom główny w Katedrze
Grafiki Warsztatowej w Pracowni Dru
ku Wypukłego prof. Romana Staraka.
Dyplom dodatkowy w Katedrze Kształ
cenia Ogólnoplastycznego w pracow
ni malarstwa prof. Jacka Rykały. Upra
wia grafikę warsztatową (linoryt),
rysunek i malarstwo. Ukończyła także
studia na Wydziale Filologii Angiel
skiej - praca magisterska na temat po
dobieństw w percepcji rzeczywistości
występujących u twórców z różnych
dziedzin - sztuk pięknych i literatury.
Uczestniczyła w ponad 40 wystawach
zbiorowych. Jest autorką wielu wystaw
indywidualnych, m.in. w Muzeum Hi
storii Katowic, Bibliotece Śląskiej, kra
kowskiej galerii „Solvay”.
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