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W Muzeum Zagłębia w Będzinie 28
października podsumowano projekt „Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego” realizowany w ramach Promesy – Kolberg 2014.
Wnioskodawcą i głównym realizatorem
zadania był Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, a współorganizatorem
będzińskie muzeum.
W trakcie spotkania zaprezentowano
wystawę 30 fotografii autorstwa Roberta
Garstki i Bartosza Gawlika. Fotografie
przedstawiają zwyczaje i tradycje doroczne oraz rodzinne mieszkańców Zagłębia
Dąbrowskiego praktykowane współcześnie oraz tradycyjne budownictwo obecne
na terenach pogranicza małopolsko-śląskiego. Następnie goście mogli zapoznać
się z towarzyszącą projektowi stroną internetową (http://tropemkolberga.pl/)
oraz wysłuchać podsumowania prowadzonych w ramach zadania badań, koordynowanych przez etnografa Dobrawę Skonieczną-Gawlik.
W trakcie spotkania – na którym obecni
byli przedstawiciele władz, etnografowie,
studenci etnologii biorący udział w projekcie oraz regionaliści i mieszkańcy miejscowości, na terenie których prowadzone
były badania – wywiązała się gorąca dyskusja na temat konieczności kontynuowania tego typu działań na obszarze pogranicza małopolsko-śląskiego i utrwalania
zagłębiowskich tradycji.
Projekt „Tropem Kolberga – terenowe
badania Zagłębia Dąbrowskiego” był projektem wielowątkowym. W ramach ministerialnego projektu zaplanowano i zrealizowano kilka działań zmierzających do
udokumentowania zwyczajów i obrzędów
dorocznych oraz rodzinnych mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, utrwalenia
tradycyjnej architektury i współcześnie
praktykowanych zwyczajów.
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach już przygotowuje się do kontynuacji realizowanego w roku 2014 projektu
mającego na celu dalsze dokumentowanie bogatych tradycji mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego.
Dobrawa Skonieczna-Gawlik
etnograf
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Fot. Bartosz Gawlik

Szanowni Państwo!
Najważniejszym wydarzeniem ostatniego kwartału
tego roku były wybory samorządowe, które odbyły się
w dwóch turach: 16 i 30 listopada.
Elekcja władz lokalnych jest niezwykle ważnym instrumentem politycznym w rękach obywateli, którzy oddają prerogatywy rządzenia radnym oraz wójtom, burmistrzom i prezydentom.
Siódma edycja wyborów samorządowych w stosunku do poprzednich okazała się obfitować w wiele nieprawidłowości, tu trzeba wskazać na brak profesjonalizmu
w działalności Państwowej Komisji Wyborczej w okresie trwania kampanii oraz samych
wyborów, w tym problem z liczeniem głosów. Osobną sprawą jest najwyższy w historii wyborów samorządowych odsetek głosów nieważnych (17,9 proc.).
Wśród wielu przyczyn takiego stanu rzeczy duży udział miał prezes rady ministrów,
przeciągając do ostatniej chwili termin ogłoszenia wyborów samorządowych, co w istotny sposób skróciło czas przygotowania technicznego komisji wyborczej do wprowadzenia
sprawnego elektronicznego systemu liczenia głosów oraz wpłynęło na nieprzygotowanie
społeczeństwa do aktu wyborczego w sytuacji obowiązywania nowej ordynacji wyborczej,
która w gminach i miastach niebędących miastami na prawach powiatu wprowadziła system głosowania bezpośredniego w okręgach jednomandatowych. To było novum w tegorocznych wyborach, do którego jednak nie była przygotowana znaczna część gmin i miast.
Niepartyjne komitety wyborcze wyborców miały do minimum skrócony czas na przygotowanie się programowe, organizacyjne i finansowe do wyborów.
Do minimum został skrócony czas na edukację wyborczą przygotowany przez rząd
i Państwową Komisję Wyborczą. Władze samorządowe dążące do reelekcji nie były zainteresowane edukacją obywatelską, bo ta trafiałaby do przeciwników politycznych.
W skali ogólnokrajowej rywalizację partyjną mierzoną odsetkiem poparcia społecznego wygrało PiS przed PO, choć Platforma zdobyła więcej mandatów radnych. Nadspodziewanie dobry wynik uzyskało PSL ugruntowując pozycję trzeciej siły w polskim
samorządzie. Kolejną porażkę poniósł Sojusz Lewicy Demokratycznej nie tylko w skali ogólnokrajowej, ale również w regionie Zagłębia Dąbrowskiego z wyjątkiem Dąbrowy
Górniczej. Najbardziej spektakularną porażkę poniosła lewica w Sosnowcu. Sosnowieckie
SLD zdobyło najmniejszą ilość mandatów od wyborów 1994 roku oraz przegrało rywalizację o stanowisko prezydenta. Przegrana prezydenta Kazimierza Górskiego była przede
wszystkim konsekwencją bezrefleksyjnej postawy lidera SLD, uprawiającego dworski styl
polityki samozadowolenia i partyjnej klaki, które eliminowały krytykę i tworzenie alternatywy programowej. Brak pomysłu na modernizację gospodarki Sosnowca oraz po raz
trzeci stawianie w programie wyborczym Kazimierza Górskiego na kontynuację polityki,
która już w połowie jego drugiej prezydenckiej kadencji zmierzała w kierunku stagnacji,
doprowadziły do przegrania wyborów.
Marek Barański
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Druk i upowszechnianie czasopisma „Nowe Zagłębie”
są współfinansowane przez
Samorząd Województwa Śląskiego, gminę Sosnowiec, gminę Zawiercie
Powiat Będziński
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Siadamy z kulturą pod choinką
Edyta Antoniak-Kiedos rozmawia z ks. dr. hab. Pawłem Sobierajskim
Boże Narodzenie to najpiękniejszy okres w życiu
każdej rodziny. Rozmowy, życzenia przy wigilijnym stole, zapach pysznych ciast i światła choinki.
Jak Ks. Profesor wspomina atmosferę domu rodzinnego? Czy były w nim jakieś szczególne zwyczaje?
Boże Narodzenie w moim rodzinnym
domu było zawsze długo oczekiwanym
czasem radosnego świętowania, w które
wkraczaliśmy stopniowo, jakby po niewidocznych schodach – drogą adwentowych rorat, przedświątecznej spowiedzi,
domowych porządków, kulinarnych przygotowań, ubierania choinki, spożywania
wigilijnej kolacji, śpiewania kolęd, przeżywania Pasterki… Niby żadnej niezwykłości, a jednak moim zdaniem ta zwyczajność, normalność urasta dzisiaj do rangi
niezwykłego symbolu, który powoli zanika, tracąc swą czytelność, wymowność, duchową nośność i świeżość… Nasza zwyczajność budowała świąteczną atmosferę
wokół wiary i tradycji, poszerzając przestrzeń rodzinnego świętowania o duchową
celebrację bardzo mocno złączoną z tym,
co religijne, biblijne, kościelne… Bez tego
fundamentu nie ma Świąt. Są tylko jeszcze
jedne ferie, taka zimowa przerwa przed tą
właściwą, na przełomie stycznia i lutego,
wymyśloną dla wypoczynku na półmetku roku szkolnego.
Atmosfera rodzinna była podniosła i uroczysta. To było prawdziwe świętowanie, tak
bardzo inne od szarej codzienności: rodzice nie musieli o świcie śpieszyć się do pracy,
czas zwalniał, by w Wigilię wraz z pierwszą
gwiazdą zatrzymać się na całą wieczność…
Pyszne ciasta pieczono na tę okoliczność
w piecu chlebowym w domu dziadków
(makowce, szarlotki, serniki i prawdziwy rarytas: drożdżowe ciasto wyrabiane
w dzieży, malowane białkiem, wyrośnięte
w brytfannach, rumiane, pachnące, spożywane z wiejskim masłem i pysznym kakao w świąteczny poranek… tego się nie
zapomina). Każde święta, ale te w sposób
szczególny, miały wówczas swoje niepowtarzalne zapachy… Gdzież dzisiaj jest
to wiejskie siano, żywa choinka prosto
z puszczy, grzybowa zupa na świętokrzyskich prawdziwkach, zbieranych prawie
tuż za płotem i suszonych z pietyzmem
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na kłujących patyczkach z kolczastej tarniny… Obowiązkowe pierogi oraz uszka
z grzybami i kapustą, uprawianą na naszej działce, domowy barszczyk czerwony
na wywarze z jarzyn, których dostatek zapewniał przydomowy ogródek, gdzie było
miejsce także dla buraków oraz fasoli…
Aromatyczny kompot z suszu przygotowanego latem z własnych owoców… Tylko karp gdzieś ginął z wanny, a potem się
pojawiał w smażonej postaci, zmieniony
nie do poznania przez tatę, który jako doświadczony marynarz po kilkuletniej służbie na okrętach Marynarki Wojennej przygotowywał ryby na wigilijną wieczerzę…
Ależ tam pachniało. Nie tylko wigilią… A
te kurczaki, gęsi, kaczki z domowej zagrody, karczki, szynki, schaby – najlepsze, bo
rosły pod pieczołowitą opieką dziadków
– rolników i hodowców – teraz marynowane, nacierane, szpikowane, faszerowane, pieczone. A wędzone kiełbasy, żeberka, boczki, salcesony, które odpoczywały,
przygotowane do świątecznej konsumpcji,
no i bigos na Nowy Rok… To były porcje
obliczone na okoliczność rodzinnych spotkań w szerokim gronie krewnych, którzy
nas odwiedzali. Owszem, można było to
wszystko przygotować i konsumować także w innym czasie. Nawet w dobie kryzysu
mieszkańcy małych miejscowości umieli
sobie doskonale radzić z brakami, ograniczeniami, deficytami, kartkami. Ale to
tylko wówczas, tylko wtedy świąteczne
potrawy, pokarmy, delikatesy miały swój
niezwykły zapach i smak… Przyprawione i serwowane w tradycyjny sposób nabierały nowego znaczenia w świątecznej,
rodzinnej celebracji.
Pochodzi Ks. Profesor z ziemi świętokrzyskiej.
Czy coś związanego z Adwentem i Bożym Narodzeniem zaskoczyło Ks. Profesora w Zagłębiu
Dąbrowskim?
Od lat mam to szczęście, że każdą Wigilię
spożywam w rodzinnym domu, w otoczeniu najbliższych. Jako wikariusz spotkałem się po raz pierwszy z trzema wigiliami w jeden dzień: o poranku – w Domu
Pomocy Społecznej z pensjonariuszami;
w południe – na plebanii wraz z księżmi
duszpasterzującymi w parafii, a wieczo-

rem w domu rodzinnym… Oczywiście
z zachowaniem postu jakościowego, ale
ilość spożywanych posiłków tego dnia wymagała ciągłego doskonalenia się w sztuce asertywnego redukowania wielkości
otrzymywanych porcji.
Ks. Profesor jest wspaniałym tenorem, wykonawcą arii operowych i pieśni ze światowego repertuaru. Którą z kolęd szczególnie lubi Ks. Profesor śpiewać? Która jest wyjątkowa?
Kolędy urzekają mnie zawsze niezwykłą
prostotą, która na pierwszy rzut oka jakby nie pasuje do niezwykłego, świątecznego Misterium. Ale jak inaczej śpiewać
o niezwykłej Miłości, która daje siebie tak
najzwyczajniej i wprost właśnie po to, by
każdy Ją mógł odnaleźć, pokochać, podarować innym… Nie mam jakiejś ulubionej melodii, ale mam wykonania, które
utrwaliły się w mojej muzycznej pamięci:
kolędy w interpretacji Teresy Żylis-Gara –
sopranistki, Wiesława Ochmana – tenora
oraz Bernarda Ładysza – basa. Odtwarzane
kiedyś z winylowej płyty, następnie z kasety… ciągle je słyszę, gdy nadejdą Święta… Tego się nie zapomina.
Muszę przyznać, że przez lata mojej pracy
w Akademii Muzycznej oraz podczas działalności artystycznej w kościołach, salach
koncertowych i różnych estradach, dążyłem do tego, aby także swój wewnętrzny
rezonans bożonarodzeniowego misterium
oblec w dźwięki własnej kolędy. Nie mając
jednak profesjonalnego kompozytorskiego
przygotowania, postanowiłem pójść inną
drogą. Napisałem własne teksty inspirowane radosną nowiną o Bożym Narodzeniu, które podłożyłem do mniej znanych
melodii, które dla mnie są absolutnie natchnione, namaszczone, nawet jeżeli nie
były komponowane dla przestrzeni sacrum.
Taka technika zapożyczania melodii dla
nowych tekstów ma nawet swoją nazwę.
To kontrafaktura. Nowy tekst i właściwa
dla niego melodia… Dla mnie i dla wielu
odbiorców efekt jest absolutnie niezwykły.
Powstają w ten sposób – nieskromnie mówiąc – małe perełki, które mienią się nie
blaskiem słowa, ale cudownością opiewanej Tajemnicy i duchową fantazją melodii. Często je wykonuję podczas świątecz-
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nych koncertów.
Sporo popularnych gwiazd estrady wykonuje kolędy. W telewizji oglądamy koncerty i programy
muzyczne z kolędami i pastorałkami. Czy jest ktoś,
kogo szczególnie Ks. Profesor podziwia za swoje
interpretacje starych pieśni bożonarodzeniowych?
Być może nie podam kompletnej listy moich ulubionych wykonawców kolęd i pastorałek, ale do dziś mam w uszach interpretację
tychże utworów w wykonaniu Ireny Santor,
Eleni, oraz absolutna klasyka gatunku: najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. To były i wciąż
są wyżyny artystycznego mistrzostwa, osiągane nie tylko pięknym głosem i powabnym
wdziękiem, ale przede wszystkim radosnym
sercem, co przy wykonaniu zwłaszcza tego
rodzaju muzyki jest niezwykle istotne.
W dzisiejszych czasach trudno uciec od komercyjnej strony świąt. Wielu ludzi więcej wagi przywiązuje do kupowania prezentów i kolorowych dekoracji niż przeżywania narodzin Dzieciątka Jezus. Jak
nie stracić poczucia wyjątkowości i prawdziwej magii nadchodzących dni?
Tak, to prawda, iż powszechna światowość
próbuje zmienić naszą osobistą świadomość.
Nawet w powyższym pytaniu pojawiło się,
ostatnio bardzo modne słowo odmieniane
przez wszystkie przypadki: magia, magiczny… przenoszące w nierzeczywisty świat
fantazji i iluzji oraz ułudy autentyczną, bliską życiu każdego z nas prawdę o tym, że
Bóg, który od początku zaprosił człowieka do wspólnoty ze Sobą, proponując nam
swą miłość, sam nas szukał i znalazł na bezdrożach grzesznej egzystencji, objawiając
przez Jezusa Chrystusa – Odkupiciela człowieka wielką prawdę o swym miłosierdziu,
o swej świętej woli odbudowania przymierza, które to my zerwaliśmy przez nieposłuszeństwo naszych prarodziców w Raju oraz
przez nasze osobiste winy. Jeżeli przy okazji
całego świątecznego zabiegania znajdziemy
choć chwilę na taką refleksję, jeżeli przy całej
swej zaradności i samowystarczalności odczujemy przypadkiem, płynącą z głębi duszy
tęsknotę za wszechmogącym Bogiem, jeżeli pośród zaczepnego blasku lampek, świeczek, fajerwerków, uda nam się zobaczyć
choćby jeden promień betlejemskiej gwiazdy, biegnący wprost do nas, jeżeli przy suto
zastawionym stole ciągle będziemy pamiętać o biednych i potrzebujących, podejmując aktywnie wigilijne dzieło pomocy bliźnim, jeżeli ciągle będziemy potrafili mówić
do siebie językiem bliższym Ewangelii i ko-

Edyta Antoniak-Kiedos rozmawia z ks. dr. hab. Pawłem Sobierajskim. Fot. K. Staudt

lędzie, niż zaczepnej, pożądliwej, fałszywej,
pełnej gry pozorów lub jawnej nienawiści
nowomowie świata, to żadna „magia” – produkt medialnej próby czarowania i zaklinania rzeczywistości, nam nie zaszkodzi. Gorzej by było, gdyby Święta były dla nas tylko
jednym z folklorystycznych reliktów mijającego świata dziecięcych zachwytów… Oby
tak nie było w naszym i cudzym życiu. Oby
tak nie było ani dziś ani jutro… Oby!
Jest Ks. Profesor Duszpasterzem Środowisk Twórczych
Diecezji Sosnowieckiej. W jaki sposób w kręgu rodzimych artystów świętuje się Narodzenie Pańskie?
W najbliższym czasie będę miał zaszczyt
spotkać się z szerokim gronem zagłębiowskich artystów, twórców i ludzi kultury na
kilku wigiliach i przedświątecznych spotkaniach z Ewangelią, opłatkiem, życzeniami, kolędą, tradycyjną wieczerzą i w Teatrze
Zagłębia, i w Klubie Kiepury, i podczas comiesięcznej Mszy św. z udziałem twórców,
sprawowanej tradycyjnie w drugą niedzielę każdego miesiąca w Domu Księży pw. św.
Józefa w Będzinie… To dla każdego artysty
bardzo ważny moment każdego roku. Nie
tylko dlatego, że ze swoją wzruszającą emocjonalnością bliski artystycznej duszy, taki teatralny, skrupulatnie reżyserowany, choćby
przez wszechobecne media, ale przede wysokim dlatego, że wymagający od każdego
z nas osobistego i całkowitego zaangażowania w kreowanie własnej roli i postaci. Bóg
wkracza na scenę świata. My kierujemy na
Niego wszystkie światła i wszystkie reflektory, ciągle będąc w cieniu, jakby ukrywając się w mroku, a On swoim własnym blaskiem oświeca każdego z nas, wydobywając,
wyprowadzając nas na światło dzienne, eksponując nasze dobro… To dopiero zabieg
artystyczny, to dopiero mistrzowska reżyseria: pierwszoplanowy Aktor – Bóg robi

nr 6(36) listopad – grudzień 2014

wszystko, aby bohater małej epizodycznej
roli – człowiek odniósł jak największy sukces, wieczne zwycięstwo… Artyści to czują.
To czas dla twórców. Czas, kiedy w sposób
szczególny trzeba wziąć w swe ręce niekiedy nieuporządkowaną materię samego siebie
i swojego świata, by realizując krok po kroku duchowy scenariusz objawiony w Ewangelii, u boku Mistrza pozwolić sobie na bycie gwiazdą, betlejemską gwiazdą, która by
swoim blaskiem nie oświecała samej siebie
i tylko siebie, ale wskazywała drogę do Boga.
Artyści to potrafią. Są w tym dobrzy, bardzo
dobrzy, wybitni… Nie wszyscy? Wszyscy,
wszyscy… Czasem tak się na naszym artystycznym horyzoncie ściemnia, by tym intensywniej mogła zajaśnieć Boża jutrzenka.
Tego Bożego światła i Bożego gwiazdorstwa
właśnie tego życzę wszystkim artystom, plastykom, muzykom, literatom, tancerzom,
aktorom na Święta i Nowy Rok. Tego życzę wszystkim ludziom dobrej woli. Żyjmy
w blasku Bożego światła! Nie bójmy się Go!
Strzeżmy Go w sobie i wokół siebie! Dzielmy się Nim! Niech nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz każdy jego dzień upłyną w blasku Bożej jasności i chwały. Niech nas wszystkich ogarnie
i napełni sobą maleńka Miłość z betlejemskiej stajenki… Maleńka, ale jakże Wielka,
Potężna, Wszechmocna. Tylko z Nią możemy stać się dziedzicami owej Wielkości,
Potęgi i Wszechmocy. Niech się tak stanie
także w życiu Pani Redaktor! Niech się tak
stanie w życiu każdej i każdego z nas! Niech
się tak stanie!
Pięknie dziękuję za te słowa i dołączam się do życzeń dla naszych Czytelników!
Program Siadamy z kulturą realizowany jest w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Sosnowca.
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Laudacja na wręczenie
Panu Bolesławowi Ciepieli
lauru Zagłębiowskiego Pegaza za 2013 rok
Szanowni Państwo,
Szanowna Kapituło
Zagłębiowskiego Pegaza,
Znamienity i Drogi Laureacie
Uroczystości takie jak dzisiejsza, przebiegają najczęściej w atmosferze patosu.
Dzisiaj jednak nie oczekujcie Państwo
stentorowego głosu, bo nie jest on potrzebny, by przedstawić sylwetkę laureata Zagłębiowskiego Pegaza za 2013 rok.
Nikt też w takim stopniu nie zasługiwał
na przyznanie tegorocznego zagłębiowskiego lauru i niezmiernie rzadko wybór
laureata jest tak oczywisty. Domyślacie
się zapewne Państwo, że mamy zaszczyt

i honor tym razem wręczyć laur Panu Bolesławowi Ciepieli.
Laureatowi przyszło żyć w niełatwych
czasach, którym na przekór zachował
skromność i spolegliwość, życzliwy stosunek do wszystkiego, co go otacza – do
ludzi z ich wadami i zaletami, do przyrody, do tradycji oraz wykonywanego zawodu. Udowodnił, że umiejętność godzenia
pracy zawodowej z życiem rodzinnym
jest łatwiejsza, niż zdawać by się mogło,
w świetle obiegowych przekonań. A pracę
zawodową wykonywał przecież z rzadkim
profesjonalizmem i zaangażowaniem. Pan
mgr inż. Bolesław Ciepiela jest wszakże
absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Do czasu przejścia na emeryturę praco-

wał w Kopalni Węgla Kamiennego „Grodziec”, zajmując różne stanowiska w dozorze górniczym. Pełni również funkcje
prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Koło „Zagłębie” w Będzinie. Mimo wykonywania tak trudnej
i odpowiedzialnej za losy innych pracy,
wcześnie dała o sobie znać pasja twórcza i ujawniła się prawdziwa natura Laureata. Oto, jeszcze jako młody magister
inżynier górnictwa, podjął on współpracę ze znanym czasopismem branżowym
„Wiadomości Górnicze”. I tak, jak zawsze
w jego przypadku bywa, zadzierzgnięta
wówczas współpraca zaowocowała licznymi artykułami naukowymi Pana Bolesława Ciepieli, ogłoszonymi w czasopismach naukowo-technicznych.

Fot. L. Wolski
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Zagłębiowski Pegaz
Nie dosyć na tym! Poznawszy – obok
trudu górniczego – trud pisarski, pozostał do dziś mu wierny. Wchłonęła
działalność pisarska Laureata bez reszty i dzięki temu znów ożyły zlikwidowane i zapomniane zagłębiowskie kopalnie
, a także Cementownia „Grodziec”, o której mało kto by wiedział, że była pierwszą
cementownią na ziemiach polskich, gdyby nie pisarstwo Pana Bolesława Ciepieli. Za jego też sprawą czytelnicy poznali
historię i pochodzenie nazw miejscowości Zagłębia Dąbrowskiego. Dzięki Jego
wysiłkowi i dociekliwości nie znikną już
w niepamięci dzieje Grodźca, Gródkowa,
Łagiszy, Psar, Sarnowa, Strzyżowic. Wierny swym przekonaniom Autor nie omijał zresztą tematów trudnych i niewygodnych, czego przykładem są prace nad
dziejami Żydów zagłębiowskich, a także
efekty badań etnograficznych, prowadzonych w Regionie. W dorobku twórczym
Pisarza znajduje się dziś około 40 książek i długi szereg artykułów.
Nie sposób w tym miejscu oprzeć się
pokusie i nie przytoczyć anegdotycznej
historii, którą opowiedział jeden z członków Kapituły zagłębiowskiego lauru. Prowadząc otóż niedawno badania nad krajobrazem kulturowym Zagłębia, zaszedł
do jednej z miejskich bibliotek regionalnych, poszukując wybranej pracy Laureata poświęconej zagłębiowskiemu górnictwu. Tej pozycji bibliograficznej nie

znalazł, przeto skierował uszczypliwe
uwagi z pretensjami dotyczącymi rzetelności zaopatrzenia biblioteki w opracowania regionalne. Zniecierpliwiona
bibliotekarka od razu odpowiedziała na
to cietą ripostą: A Pan wie, że gdybyśmy
chcieli kupować wszystkie książki Pana
Ciepieli, to nie wystarczyłoby nam miejsca na półkach dla innych.
Rzeczywiście dorobek twórczy Naszego
Pisarza-Górnika jest imponujący i świadczy o jego bogatym warsztacie twórczym,
wiedzy i erudycji, a przede wszystkim
umiłowaniu swojego Regionu. Spośród
wielu skojarzeń, jakie nasuwają się, gdy
mowa jest o Laureacie, jedno wysuwa się
na plan pierwszy – jest on mieszkańcem
Zagłębia Dąbrowskiego, w którym urodził się i z którym związał swe życie osobiste, losy zawodowe i działalność twórczą.
Nie koniec na tym, bo Laureat przywyknął zaskakiwać. Ważnym obszarem Jego
działalności okazała się również praca
społeczna na rzecz Regionu. Jej także nie
szczędził wysiłków, gdy między innymi
był radnym Gminy, sekretarzem Komitetu Budowy Szkoły w Gródkowie, przewodniczącym Gromadzkiego Komitetu
Gazyfikacji w Gródkowie. Nadal pozostaje prezesem Stowarzyszenia Autorów
Polskich Oddział Będzin i wiceprezesem
Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego imienia Jana Przemszy-Zielińskiego.
Nota bene Jan Zieliński, który niezwy-

Zagłębiowski Pegaz 2013
W Klubie Jana Kiepury w Sosnowcu 8 listopada 2014 r. odbyła się uroczystość nagrodzenia „Zagłębiowskim PEGAZEM”
za 2013 rok przez Kapitułę Związku Zagłębiowskiego. Tym zaszczytem został
uhonorowany mgr inż. Bolesław Ciepiela za wybitny wkład nad badaniem historii Zagłębia Dąbrowskiego oraz działalność pisarską.
Bolesław Ciepiela, z wykształcenia górnik, z zamiłowania humanista jest autorem 49 publikacji zwartych (ostatnia to
Wspomnienia przy świecach). Jego książki dotyczą różnej tematyki, począwszy od
przemysłu górniczego i cementownictwa, poprzez historię różnych organizacji, monografie wybranych miejscowości,
historię kościołów i cmentarzy, a skoń-

czywszy na książkach o mniejszościach
narodowych (Żydzi). Ciepiela jest redaktorem i autorem 120 artykułów publikowanych na łamach czasopism naukowo-technicznych i społeczno-kulturalnych,
w tym m.in. w „Nowym Zagłębiu”. Jest
autorem ponad 1200 tekstów zamieszczonych na łamach prasy zagłębiowskiej
(samorządowej, związkowej, kościelnej
itd.). Publikował niemal w 50 tytułach
prasowych. Ostatnio za swoje osiągnięcia w dziedzinie promowania kultury
w Zagłębiu Dąbrowskim (w tym mieście Będzinie, gminie Psary itd.) odebrał
podczas uroczystości 12-lecia Stowarzyszenia Autorów Polskich w Muzeum Zagłębia w Będzinie brązowy medal Gloria
Artis przyznany mu przez Ministra Kul-
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kle wysoko oceniał pracę twórczą pisarza
– regionalisty, zwykł był nazywać Laureata privat-docentem. Opinię tego przenikliwego znawcy problematyki zagłębiowskiej na temat twórczości Pana Bolesława
Ciepieli potwierdziły dowodnie jego kolejne książki i opinie Czytelników. Dziś
stanowią one i nieodzowne źródło wiedzy o Regionie, jego dziejach oraz umiłowanych przez Autora mieszkańcach
Zagłębia Dąbrowskiego. A jest to uczucie w pełni odwzajemnione.
Gdyby zatem uczciwość, pracowitość,
rzetelność i absolutny profesjonalizm stanowiły o sensie ludzkiego istnienia, to
Laureat posiada te cechy w stopniu, który
pozwoliłby obdarzyć nimi niejedno życie.
Dlatego z głębi serca życzymy Panu –
czcigodny Laureacie, wielu jeszcze godnych, szczęśliwych lat twórczej pasji i dalszych owocnych badań regionalnych.
W dowód wdzięczności za dotychczasowy trud poświęcony Zagłębiu Dąbrowskiemu, za poczesne miejsce w panteonie
pisarzy regionalistów i za to, że jest Pan
wśród nas – mieszkańców pańskiego rodzinnego Zagłębia, prosimy o przyjęcie
tego skromnego lauru – Zagłębiowskiego Pegaza za 2013 rok.
W imieniu Związku Zagłębiowskiego
– przewodniczący
prof. dr hab. Marek Barański
tury i Dziedzictwa Narodowego.
Decyzją Kapituły Związku Zagłębiowskiego w Sosnowcu nagrodzono go „Zagłębiowskim Pegazem za rok 2013”. Była
to podniosła uroczystość. Nagrodę wręczyli prof. dr hab. Marek Barański i dr Jerzy Abramski. Laudację odczytał Lucjan
Czerny (warto wspomnieć, że w niedzielę
9 listopada w samo południe wspomniany L. Czerny wyeksponował sylwetkę B.
Ciepieli w Radio Piekary Śląskie, mówiąc
o przyznanej mu nagrodzie).
Podczas wspomnianej gali w spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Były
życzenia, gratulacje, kwiaty oraz wiele
zdjęć amatorskich i wykonanych przez redaktor ze Związku Zagłębiowskiego oraz
znanego sosnowieckiego fotografa (promującego Zagłębie) – Leszka Wolskiego.
A. Hadyna
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Grodziec opisany. Do młodych!
22 lata po ukazaniu się pierwszej książki
o Grodźcu w 1992 r. Dzieje parafii Grodziec, 1326–1992 (Bolesława Ciepieli
i ks. prałata Leopolda Szweblika) można powiedzieć, że Grodziec jest opisany.
Od tamtych pierwszych książek mojego
autorstwa minęło wiele czasu. Przybyło
publikacji. W Grodźcu pojawiły się tygodniowa gazeta „Nasz Kościół”, w której zamieszczane są także teksty historyczne, na łamach tego tygodnika pisze
grodziecki historyk Dariusz Majchrzak.
Z kolei Joanna Podgórska, mieszkanka
Grodźca wydaje folder pod nazwą „Odkrywamy Grodziec” (ukazały się już cztery
numery). Okazjonalnie ukazały się dwie
małe książki: Włodzimierza Rojka Zespół: 80-lecie Chóru Parafialnego „Katarzyna” w Grodźcu (2004) i Witolda Gdesza Orkiestra nadal gra. Przyczynek do
historii orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu (1913–2013) z 2012 r.
A może młodzi grodźczanie zastanowią się nad wydaniem poprawionej i uzupełnionej Encyklopedii Grodźca? Tamta
z 1997 r. ma już wiele braków. Są nowi zacni ludzie, lekarze, naukowcy, o których
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mało wiemy. Luki te należałoby uzupełnić. Zachęcam. W Grodźcu są nowe wydarzenia, chociażby otwarcie placu im.
Skarbińskich. W ostatnim numerze „naszego Kościoła” Dariusz Majchrzak sygnalizował, że będzie nadane imię Ciechanowskich placowi w rejonie pałacu
przy ul. Mickiewicza. W tym miejscu
wspomnę, że razem z grodziecką kronikarką (aktualnie mieszkającą ze względu na stan zdrowia u córki w Pyskowicach) w imieniu Towarzystwa Przyjaciół
Grodźca zachęcaliśmy do zmiany ul. R.
Luksemburg na ul. Ciechanowską. W
tej sprawie ukazał się nawet tekst na łamach „Trybuny Śląskiej” (z 19.09.2004)
z dopiskiem „Ciechanowska lepsza…”.
I oto, jak wspomniałem, Ciechanowscy zostaną uhonorowani (a był to zacny, zasłużony ród w Grodźcu, o czym
pisano nawet na łamach „Nowego Zagłębia”, a i w książce dr Doroty Starościak W dziełach swoich… Przemysłowcy i społecznicy Zagłębia Dąbrowskiego
w XIX i XX wieku).
Bolesław Ciepiela

Publikacje Bolesława Ciepieli na temat Grodźca:
1. Dzieje parafii Grodziec. 1992
2. Kopalnia węgla kamiennego „Grodziec”. Sto siedemdziesiąt lat górnictwa
węglowego w Grodźcu. 1823–1993. 1994
3. Grodziec. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej. 1909–1994. 1994
4. Grodziec w dawnej i współczesnej
fotografii (album). 1995
5. Encyklopedia Grodźca. 1997
6. Pierwsza na Ziemiach Polskich cementownia „Grodziec”. 1999
7. Wykopaliska archeologiczne i cmentarze Grodźca. 2000
8. Grodziec dawniej i dziś, cz. I. Zarys
rozwoju miejscowości i przemysłu. 2003
9. Grodziec dawniej i dziś, cz. II. Dzieje parafii. 2003
10. Grodziec dawniej i dziś, cz. III. Ludzie i ich zainteresowania. 2005
Bolesław Ciepiela jest także autorem
dwóch zestawów pocztówek o Grodźcu, wydanych we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Grodźca: Grodziec
w pocztówkach. 1998; Kościoły w Grodźcu i okolicy. 2004.
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Okolice
Nowe ustalenia w sprawie przewojennej siedziby Rodu Ciechanowskich

Grodziecki pałac Bontanich
Dariusz Majchrzak, Dorota Starościak

Grodziecki pałac. Fot. J. Sz. Wieczorek

W Zagłębiu Dąbrowskim nie brakuje ocalałych
do naszych czasów siedzib rodów szlacheckich, a także rodów przemysłowców. Mieroszewscy, Dietlowie, Schönowie, Ciechanowscy
pozostawili po sobie swoistego rodzaju architektoniczny spadek, który do dzisiaj przyciąga turystów i pobudza wyobraźnię.
Grodziec od XIII w. był własnością klasztoru norbertanek, dla których stanowił wyjątkowo dochodowy i cenny nabytek. To właśnie ksieni tego zgromadzenia Dorota Kątska
w pierwszej połowie XVII w. doprowadziła
do budowy na jednym ze wzgórz w Grodźcu
niewielkiego kościoła pod wezwaniem swojej imienniczki. W okresie zaborów grodziecki majątek stał się własnością rządu pruskiego, który przekazał go, zapewne w uznaniu
zasług, majorowi Jerzemu Ludwikowi Korwin-Wierzbickiemu, służącemu w regimencie huzarów Schimmelpfenniga von der Oye.
Wówczas Grodziec wraz z całym Zagłębiem
Dąbrowskim był częścią tzw. Nowego Śląska w zaborze pruskim. Dopiero po upadku
Księstwa Warszawskiego znalazł się w zaborze rosyjskim.
Korwin-Wierzbicki w 1799 r. sprzedał dobra grodzieckie Michałowi Bontani. Ród Bon-

cechy willi włoskiej i willi gotyckiej, otoczony
pięknym parkiem, sadem owocowym i ogrodem warzywnym. Zaprojektował go włoski architekt – Franciszek Maria Lanci. Pomysł budowy pałacu przypisuje się wspomnianemu
Janowi Jakubowi Ciechanowskiemu. Jest to informacja, która od kilkudziesięciu lat nie budziła żadnych wątpliwości. I była powielana
w różnorakich publikacjach. A jednak okazuje
się, że jest to błąd! Autorom udało się ustalić
na podstawie analizy Dokumentów do Księgi
Wieczystej Dóbr Grodziec 1799–1876, znajdujących się w Sądzie Rejonowym w Będzinie
(Wydział V Ksiąg Wieczystych), iż powstał on
w latach 30. XIX w., kiedy grodzieckie dobra
należały do Józefa Bontani. A więc to rodowi Bontanich, a nie jak mylnie sądzono Ciechanowskim, Grodziec zawdzięcza swój pałac.
Po raz pierwszy (we wspomnianym źródle) pałac wymieniony jest w akcie sprzedaży
grodzieckiego majątku (z 1838 r.) przez Józefa
Bontani Maurycemu Kossowskiemu. Z 1843 r.
tanich miał je w swoich rękach do 1838 r., kie- pochodzi dokument, w którym w szczegółody to nabył je Maurycy Kossowski. W 1844 r. wy sposób opisano architekturę grodzieckiego
ich właścicielem stał się radca stanu i dyrek- pałacu. Oto fragment tego opisu, zawarty we
tor Wydziału Dochodów Niestałych Jan Ja- wspomnianym źródle: Pałac w ogrodzie cały
kub Ciechanowski herbu Skarbień. Rodzina Fragmenty opisu grodzieckiego pałacu z 1843 r. z Dokumentów do Księgi
Dóbr Grodziec (zbiory Sądu Rejonowego w Będzinie: Wydział
Ciechanowskich była właścicielem dóbr Gro- Wieczystej
V Ksiąg Wieczystych)
dziec aż do końca drugiej wojny światowej.
Od 1866 r. Grodziec przynależał do gminy gzichowskiej, leżącej w powiecie będzińskim w guberni piotrkowskiej. Począwszy
od 1915 r. Grodziec był jednowioskową gminą. W 1951 r. uzyskał prawa miejskie. Od
1975 r. jest dzielnicą Będzina.
W okresie zaborów doszło w Grodźcu podobnie jak w niemal całym Zagłębiu Dąbrowskim, do intensywnego rozwoju różnych gałęzi przemysłu. Działały tu m.in.: kopalnie
węgla kamiennego, huta cynku, fabryka cementu portlandzkiego oraz browar. Obok zakładów przemysłowych powstały osiedla robotnicze i urzędnicze, ambulatorium, szpital
oraz szkoła. Prócz tego, na wzgórzu Parcina
w latach 30. XX w. wybudowano hangar szkoły szybowcowej.
W centrum Grodźca, w pierwszej połowie XIX wieku wzniesiono nieduży pałacyk
z wieżyczką, łączący w eklektyczny sposób
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z cegły i kamienia prostego oraz u dołu miej- książek poświęconych przemysłowi w Zagłębiu.
scami czerwonego, murowany, blachą cynkową Okazuje się, że poza wymienionymi wcześniej
czerwoną pokostowano malowaną, z 4 na dach Jerzym Ludwikiem Korwin-Wierzbickim, rokominami wymurowanymi. Jest z 3 stron zupeł- dziną Bontanich, Maurycym Kossowskim i Janie piętrowy, a od czwartej strony na parterze nem Ciechanowskim dobra Grodziec pozoobniżony (…). W rogu, ku południowi wmuro- stawały także w rękach Maurycego i Ludwika
wana w pałac jest okrągła baszta, w której nie Samelsonów (Samelsohnów), Wilhelma Auguma okien, tylko drzwiczki u dołu, a u góry cy- sta Martensa, Antoniego Szańkowskiego oraz
ferblat od zegara na murze wymalowany. Po- Klary Jasińskiej, teściowej Jana Ciechanowskiekryta jest blachą i ma na wierzchu chorągiewkę. go. Z tym, że nie zawsze była to własność hiOznacza to, że ród Bontanich postanowił poteczna, bywały również umowy dzierżawne.
w XIX w. wybudować w Grodźcu swoją siedziW latach 80. XIX wieku pałac został przebę. Nie miała ona być monumentalną, wielką budowany. Otaczającym go parkiem, zajął się
reprezentacyjną rezydencją. Byłby to zbędny Walerian Kronenberg (1859–1934).
wydatek i jednocześnie przerost formy nad trePo zakończeniu drugiej wojny światowej,
ścią. Najprawdopodobniej wyznaczono jej funk- w przejętym przez państwo polskie budynku,
cję mieszkalną dla właściciela majątku i jego ro- funkcjonowała m.in. szkoła rolnicza. Mieszkali
dziny oraz miejsca, gdzie podejmowano by gości. tu także pracownicy Państwowego GospodarOd Bontanich pałac przejął Maurycy Kos- stwa Rolnego, powstałego w latach 1950–1955
sowski, a następnie w 1844 r. Jan Ciechanowski, i obejmującego gospodarczą część majątku Ciektóry uczynił z niego rodową siedzibę. Z Doku- chanowskich.
mentów do Ksiąg Wieczystych Dóbr Grodziec
Ziemia grodzieckiego majątku uległa parcewynika, że pałac miał znacznie więcej właści- lacji. Decyzja o niej zapadła w 1945 r. Otrzymali
cieli lub użytkowników niż podają to autorzy ją m.in. robotnicy z lokalnych zakładów, tj. ko-

palni i cementowni oraz pracownicy szkół powszechnych oraz wspomnianej szkoły rolniczej.
Dewastacja budynku doprowadziła do wywiezienia do pszczyńskiego muzeum pieców
z malowanymi kaflami. Obecnie w pałacu
(znajdującym się w rejestrze zabytków) mieści się Dom Pomocy Społecznej, który swoją
funkcję pełni od 1985 r.
Nowe ustalenia dotyczące pałacu w Będzinie-Grodźcu pozwalają na zaktualizowanie wiedzy na jego temat, a jednocześnie dają
możliwość skorygowania informacji na temat
własności grodzieckiego majątku.
Artykuł powstał m.in. na podstawie Dokumentów do
Księgi Wieczystej Dóbr Grodziec 1799–1876, Industriae
Theatrum ex Silesia, vol. 2: Franciszek Maria Lanci. O
mariażu neogotyckiej architektury z przemysłem, praca pod red. M. Cyankiewicz, J. Tokaj, Dąbrowa Górnicza 2012, maszynopisu książki Dariusza Majchrzaka
Grodziec. Historia opowiedziana na nowo oraz publikacji Doroty Starościak „W dziełach swoich…” Przemysłowcy i społecznicy Zagłębia Dąbrowskiego w XIX
i XX wieku, Dąbrowa Górnicza 2014.

Grodziecki pałac z lotu ptaka. Fot. K. Rauchfleisch
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Pierwszowojenni Legioniści z Zagłębia
Jacek Malikowski

Niedawno obchodzone 100-lecie
wybuchu I wojny światowej i utworzenia Legionów Polskich – uczczone m. in. ustanowieniem w Dąbrowie Górniczej roku 2014 Rokiem
Legionów Polskich – skłania do
przypomnienia udziału w nich Zagłębiaków.
Po wkroczeniu niemieckiej Landwehry,
2 sierpnia 1914 r., przybyli do Sosnowca
z Dąbrowy Górniczej emisariusze Piotr
Górecki i Jerzy Sawa-Sawicki, którzy zainicjowali mobilizację wśród „Strzelców”
do Legionów. Utworzyli oni tajne Komisariaty Wojska Polskiego w Dąbrowie
Górniczej i Sosnowcu oraz punkty w Będzinie i Zagórzu. Ochotnicy byli skoszarowani w dąbrowskiej Szkole Górniczej
„Sztygarka”, później w szkole przy ul. Wawel w Sosnowcu i w szkole Zakładów Milowickich. Wówczas do Legionów Polskich
zaciągnęli się m.in.: Kazimierz Kierzkowski, M. Wieruszewski, Karol Bokalski, Marian Frydrych, Gocel, Jerzy Hawiński, Ta-

Kwatera szefa Departamentu Wojskowego-NKN ppłk. Władysława Sikorskiego i biura werbunkowego – Sławków 1915 r. Fot. arch. A. Włodka

Michał Gnoiński, Stanisław Kalabiński,
Marceli Krzystek, Zygmunt Myszkowski,
Z. Pakowski, Wacław Piekarski, K. Rzadkiewicz Władysław Wąsik, Henryk Walczak, W. Wróblewski, Leon Zygmański.
Pierwsza kompania legionistów sformowana przez Leona Berbeckiego liczyła 150
hutników z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Część z niej wyszła 10 sierpnia pod
dowództwem Jana Zientarskiego i została włączona po 23 sierpnia do II Brygady
Legionów jako II kompania. Druga grupa
40-osobowa pod koniec sierpnia (Bronisława Wernera), a 3 grupa, też 40-osobowa 10 września pod komendą Józefa Zmorzysko-Szajewskiego i Stanisława Szlenka,
już umundurowane. Druga kompania Zagłębiaków pod dowództwem por. Stanisława Paderewskiego, wzięła udział jako
3 kompania 6 batalionu 1 Pułku piechoty Legionów w bitwie pod Krzywopłotami 17–18 listopada.
Z końcem listopada 1914 r. na front do
Nowego Targu udaje się sformowany bataSztabskapitan Leon Berbecki (1914). Fot. arch. Muzeum w Sosnowcu
lion Zagłębiaków dowodzony przez sztabdeusz Hawiński, Włodzimierz Hoffman, skapitana rez. Leona Berbeckiego, później
Józef Huber, Stanisław Jędrusik, J. Łaski, skierowany pod Łowczówek,.
Antoni Otto, R. Szymański, Stanisław
Zdając sprawę z zaangażowania nieSzlenk, Ignacy Kowalczewski, Faustyn Za- podległościowego Zagłębiaków, trzeba
las, Franciszek Juszczyk, Leon Knobels- sięgnąć do archiwaliów. Wśród tylko sadorf, Jan Otto, Bogusław Ogłaza, Orski, mych legionistów sosnowieckich – w zaMieczysław Piekarski, Hugon Almstaed, chowanych spisach ewidencyjnych Biura
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Niemieckiego Zarządu Cywilnego Powiatu
Będzińskiego – odnotowano w miesiącach
październiku/listopadzie 1915 r. i lutym/
marcu 1916 r.: Leopolda Słotę, A. Szczyrańskiego, Jana Ziarko vel Sierko, Adama
Kulejowskiego, Poruszewskiego, Jana Olejarczyka, Stanisława Herukla alias Waligórę, Wacława Monsiora, Bolesława Potasińskiego, Czesława Halińskiego, Dominika
Wajgetnera, Mariana Przyłuskiego, Marcelego Krzystka, Jana Wieczorka, Jana Miedzianowskiego, Ignacego Sokoła, Kazimierza Bartnika, Józefa Bursztyna, Antoniego
Goniewicza, Kazimierza Poradę, Jana Goniewicza, Czesława Pogodę, Leona Sosińskiego, Ludwika Kurzynogę, Mariana Kuźmicza, Bogusława Bogdaszewskiego, Jana
Habera, Józefa Stankowskiego, Jana Barysia, Pawła Rabsztyna, Wiktora Aniołka,
Alfonsa Warwaszyńskiego, Aleksandra
Bienia, Stefana Mędrzeckiego, Wacława
Zawadzkiego, Kazimierza Magierę, Bolesława Kowala, Feliksa Kulika.
Na froncie wschodnim I wojny światowej zaznaczają ponownie swój udział Zagłębiacy w szeregach 5 pułku Legionów.
Podczas stoczonej bitwy pod Kostiuchnówką (1–2 VII 1916) biorą oni udział
w brawurowym szturmie na bagnety dowodzeni przez por. Aleksandra Gonzagę-Myszkowskiego, pochodzącego z podzagłębiowskich Myszkowic.
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Aleksander Gonzaga-Myszkowski. Fot. arch. Muzeum Zagłębia w Będzinie

Z legionistów II Brygady karpackiej
utworzono w grudniu 1917 r. Polski Korpus Posiłkowy – w strukturze Landwehry
– pod dowództwem gen. Zygmunta Zielińskiego. Wielu żołnierzy na podstawie Prowizorycznej Instrukcji Oberarmeeoberkomando wcielił do niego w Dąbrowie
Bezirkskommissar dr Marian Sobolewski.
Werbunkiem zajmowali się ponadto oficer werbunkowy Marian Hurko, Agenor
hr. Gołuchowski, oberlieutnant Salamon
i Edmund hr. de Longschamps. Pochodzili legioniści z Dąbrowy oraz Strzemieszyc,
Gołonoga, Zawiercia, Ząbkowic, Sławkowa, Zagórza, Sosnowca, Grodźca, Czeladzi,
Kromołowa, Kroczyc, Niegowonic, Rokitna Szlacheckiego. Trafiali oni na front do
Bukowiny. Ginęli oni na różnych polach
walki: Rarańcza, Łowczówek, Kostiuchnówka, Jabłonka, Rudka, Sołotwina, Viskoš, Wołczek, Nadyvarad, Motycz, Bolszoje, Kukle, nad Styrem, Gruszka.
Na podstawie zachowanych wykazów
osobowych C. i k. Komendy Powiatowej
w Dąbrowie obejmujących inwalidów
wojennych i zwolnionych Legionistów
z Legionu Zachodniego, a także poległych w walkach na froncie wschodnim
I wojny światowej, można odtworzyć nazwiska tych wywodzących się z Zagłębia.
Wśród poległych, zaginionych oraz rannych znajdowali się:
Będzin – Moryc Dąbek, Urban Siąga,
Józef Machowiec, Jan Tyrna, Bronisław Tobik, Leonard i Tomasz Kuziorowie, Szymon Opałka, Eugeniusz Szczypiński, Michał Morzorowicz;
Czeladź – Franciszek Bugaj, Łukasz Jagodziński, Józef Sioło;
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Dąbrowa – Stefan Wylężek, Walenty Jochym, Roman Zdzienicki, Piotr Piotrowski, Aleksander Olszewski, Stanisław
Laszewski, Roman Krótkopad, Ryszard Kotlarz, Henryk Dąbrowski, Stanisław Woziwoda, Kazimierz Wąsowicz, Jan Zimosz,
Józef Bem, Alfred Białek, Henryk Borek,
Józef Dembiński, Marian Inglig, Jan Kosman, Julian Kolusiewicz, Ryszard Kolberg, Sylwester Kowalczewski, Stanisław
Kołodziej, Antoni Ligor, Jan Minor, Władysław Mamulski, Michał Nydko, Ignacy
Pawlik, Kazimierz Trompela, Zygmunt
Wrzosek, Jan Bluszcz, Ludwik Cieśliński,
Józef Flak, Antoni Hłasko, Roman Otto,
Ryszard Piwowar, Eugeniusz Rabka, Aleksander Sielańczyk, Kazimierz Szułakiewicz, Grzegorz Wieczorek, Bolesław Sindora, Józef Paluchowski, Jan Łebek, Antoni
Pogorzelski, Kazimierz Braun, Zygmunt
Malinowski, Ludwik Noworyt, Zygmunt
Sachs, Ludwik Urban, Andrzej Prostek,
Stanisław Wrzosek;
Gołonóg – Antoni Dębski, Jan Drabik,
Tomasz Klimek, Andrzej Lewandowski,
Józef Pawliczek, Feliks Malinowski, Mieczysław Walczak;
Grodziec – Kazimierz Trompeler, Henryk Wróbel, Józef Hartman;
Kromołów – Władysław Lipczyk;
Ksawera – Józef Adamski;
Łagisza – Ludwik Antczak,
Niegowonice – Piotr Prusak;
Niwka – Franciszek Banasik, Wilhelm Lange;
Ogrodzieniec – Stanisław Kupczyński;
Porąbka – Julian Kabat, Stanisław Koniczek;
Rokitno Szlacheckie – Kazimierz Dulewicz;
Siewierz – Jan Baliński, Jan Będkowski, Jan Kubisa, Julian Kuzior, Leonard Kuzior, Stanisław Kuzior, Stanisław Łukasik,
Władysław Płazak, Wiktor Rzepecki, Bolesław Sułkowski, Jan Totoń;
Sławków – Jan Jastrzębski, Józef Chadziński, Antoni Roś, Franciszek Nowacki, Bronisław Styler;
Sosnowiec – Ludwik Nowosad, Mieczysław Wnętrzak, Władysław Miller, Mieczysław Niemczyk, Tadeusz Pietsch, Józef
Piwko, Henryk Szczegocki, Karol Kopczyk, Edward Jurczyński, Otto Almstaedt, Franciszek Bębenek, Roman Gubała, Karol Kacprzyk;
Strzemieszyce – Henryk Bałazy, Jan Buraczewski, Edward Chrząszcz, Stanisław

Bartosik, Jan Karyś, Stefan Lewiński, Władysław Szymański, Bronisław Aplas, Tomasz Gardecki, Leon Zygmański;
Wierbka – Nikodem Kozłowski;
Zagórze – Jan Lisowski, Władysław
Wojciechowski, Witold Rostowski, Władysław Barczyk, Stanisław Bryś, Stefan Kocot,
Edward Matyśkiewicz, Rudolf Zdałowicz,
Zawiercie – Stanisław Wojdas, Edward
Mioduszewski; Walery Salkowski, Stefan
Woźniak, Władysław Łyczyk;
Ząbkowice – Wacław Franusiewicz,
Franciszek Perdak, Jan Iłek, Franciszek
Bartel, Karol Kos, Antoni Nosal.
Przez kilka miesięcy 1917 r. Dowódca
Okręgu Wojskowego Częstochowa gen. E.
von Schickfuss prowadził werbunek do
tworzonych oddziałów polskich przy armii niemieckiej (Kaiserliche Armee). Biuro
werbunkowe (Werberbüro der Polnischen
Legion) w Sosnowicach otworzył leutnant
Ignacy de Abgaro Zachariasiewicz z podchorążymi Zielińskim i Miszewskim. Posterunek sosnowiecki w styczniu 1917
r. liczył 8 legionistów. Z kolei, oficerem
werbunkowym w Będzinie był por. Henryk Butkiewicz.
W listopadzie 1918 r. wstąpiło do polnische Legionäre wielu mieszkańców Środuli, Pogoni, Zagórza, Sielec, Konstantynowa,
Milowic. W dokumentach ewidencjonujących wsparcie wojenne rodzin odnotowano następujących: Karol Joachimski, Jabłonowski, Teofil Wolny, Paszta, Adam
Kamiński, Chebdowski, Jan Motylewski,
ojciec i syn Szmidtowie, Józef Czekaj, Jan
Lachur, Józef Renik, Maksymilian Pęgiel,
Maksymilian Bubel, Ludomir Kocot, Władysław Kciuk, Marian Macherski, Stanisław
Giec, Thiel, Kazimierz Osiński, Schulz, Radosz, Michał Cholewiński, Kazimierz Frączek, Józef Reichel, Aleksander Lubas, Ludwik Lubas, Franciszek Kłoskiewicz, Piotr
Fiedorow, Nowak, Matyszkiewicz, Mieczysław Piekarski, Wincenty Jarosz, Stanisław
Bednarz. Walczyli oni w szeregach 2 i 3 pułku piechoty Legionów Polskich.
W sumie, w regularnych odstępach czasu
do walczących Legionistów dołączyło kolejno 2500 ochotników z całego Zagłębia.
Więcej informacji można znaleźć w zeszycie 4 pt. Zagłębiowskie drogi do niepodległości. Zagłębiowskich Szkiców Monograficznych pod red. J. Malikowskiego,
wydanym w listopadzie 2014 r. w Dąbrowie Górniczej przez Muzeum Miejskie
„Sztygarka”.
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Mój dziennik wydarzeń z wojny (1918–1920 r.) Cz. 2
Ignacy Blicharski

Dwudziestu z przemrożonymi palcami u rąk, kilka kara- i krzyk się wzmaga, prą do ataku nie na żarty, rwię zapał
binów zagwożdżonych, nic dziwnego były aż nadto zu- i w imię Boga, ciskam przed siebie jak mogę najdalej, za
żyte w wojnie światowej, a na dobitkę kurczyły się zapa- chwilę huk! Ponawiam jeszcze kilka, resztę zatrzymuję,
sy amunicji, straty 5 rannych w tym ppor. Domaradzki. wynik! Bóg raczy wiedzieć, strzelam w kierunku mniej
Łączniki wysyłane z meldunkami do baonu z powrotem więcej na chybił trafił, tam, gdzie widzę więcej ognia po
do nas nie dochodziły, a to ze względów terenowych. Od- wystrzale broni nieprzyjaciela.
daleni bylismy od domów około 100 m w lekkim wklęKoło mnie słyszę jak kule idą górą i denerwuje mnie
śnięciu, tak że podnieść się było dużym ryzykiem, a za- ten bzyk, jak dotychczas na razie jest zupełnie w porządtem poderwać się i ruszyć do ataku w sile dokładnie 30 ku, oni strzelają i ja, ale po chwili coś się zaczyna zmieludzi byłoby daremne, a z dwojga złego wybraliśmy to niać niedaleko mnie rozrywa się granat, huk, po którym
drugie i leżąc, czekamy zmierzchu i rozkazów. O godzi- poznaję ręczny. Coś jest nie w porządku, więcej takich
nie 18 z rozkazu d-cy kompanii cofamy się, 10 musimy pada, oglądam się do tyłu, widzę palące się domy Sulinieść, z przemarznięcia sami nie mogą iść.
mowa i sylwetki żołnierzy co do których trudno mi poWróciliśmy do Oszczowa bardzo wyczerpani, no wiedziec czyje? Niestety zostaliśmy zaskoczeni od tyłu,
i głodni, przy tym nie w wesołych humorach, a to jak nauczyli się od nas, nieprzyjaciel we wsi, każdy z nas
zwykle nie szczęści się nam i basta.
zdany na swój sposób, do wsi kierować ognia z linii wnęAle nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak ków nie możemy, bo a nuż są tam między niemi i nasi?
i tym razem opis powyższego naszego ataku był markoNajfatalniejsze to, żeśmy są umundurowani w jednawaniem, a to celem ściągnięcia większych sił nieprzyja- kowe mundury i trudno w nocy na odległość, jaką taką się
ciela i trzymania ich w szachu, przez ten czas kompa- rozpoznać, orientowalismy się tylko po okrzykach. Jestenia 5 i 6 podeszły z tyłu od wsi Liwcze i ruszyły do ataku śmy w niebezpieczeństwie, z 3 karabinów maszynowych
w czasie naszego zejścia.
zostało nam 2, z trudem przebiliśmy się za wieś, podch.
Atak był przeprowadzony świetnie, lecz później haj- Ludwikowski dostał w nogi, z krzykiem upadł, nie modamacy przystąpili do kontrataku. W porę kompani 5 gliśmy mu spieszyć z pomocą, hałas był nie do opisania,
i 6 pospieszyła rezerwa z kompani 9, 10 ludzi kompani każdy z nas walczył w pojedynkę, nacierali na nas z wście11, 9 z podch. Figlem i podch. Ludwikowskim, przez co kłością, z nadmiernym wysiłkiem przedarliśmy się, ratukontratak został odparty i Sulimów w rękach naszych.
jąc 2 karabiny maszynowe nieczynne i trochę amunicji.
Po ukończonym opatrunku odmrożonych 31 I o goZa wsią formujemy się rozbitki w linię. Dowódca
dzinie 15 zbiórka całej kompani 9, stan 64 ludzi i odjeż- wysyła łączniki do kompani 11, która była we dworze
dżamy na saniach do Sulimowa zmienić kompanię 6.
Sulimów, stwierdzili, że 11 się broni, powtórnie wysłaWystawiamy placówki i patrolujemy przedpola. Wszy- ni sprawdzili, że dwór został zajęty przez hajdamaków.
Zaczyna się śniadanie. W międzyczasie przystąpiliśmy
scy w ostrym pogotowiu, względny spokój.
podwójnie do kontrataku, jednak byliśmy tak zdziesiątDnia 2/II o godzinie 9:30 alarm!
Hajdamacy w lini rozwiniętej pod osłoną mgły zbli- kowani, że daremnie było nam w liczbie 42 odeprzeć siłę
żyli się, próbując szczęścia, po parogodzinnej strzelani- nieprzyjaciela w liczbie 450 (o liczbie nieprzyjaciela było
nie cofnęli się, u nas bez strat. Około godziny 15 ukaza- nam dane potem się dowiedzieć).
ła się kawaleria nieprzyjaciela od wsi Hulcza, szarżując
Straty ponieśliśmy 20 rannych i zabitych, ale nie mona nas z widocznym celem podrażnienia się z nami, po głem się dowiedzieć ilu.
godzinnej strzelaninie skierowali się na wieś Kościeszyn.
O godzinie 8:30 wróciliśmy do Oszczowa, pozostaPogotowie w nocy zdwojone, patrolujemy i kończy- jąc rozwinięci w tylarierach, będąc przygotowani na atak
my zasieki przy pomocy cywilów i kopiemy wnęki strzel. hajdamaków. Spokój.
Pod wieczór zbiórka i podział kompani 9, wystawia
3/II spokój, pod wieczór robi się gęsta mgła, przez
cały dzień ukazują się patrole hajdamaków w waż- 3 placówki, tj. “Leśniczówka” 1 +20, “Plebania” 1+8,
nych punktach.
“Cmentarz” 1+12.
4/II wieczorem nieprzyjacielska artyleria bije na Su6/II kompania w rezerwie stan 63 ludzi, jednak wylimów, już kilka domów się pali, my wpadamy do wnę- stawia nadal placówki do dnia 20 II 1919 r.
ków poprzednio przygotowanych, wokół ciemno, tylko że
21/II kompania 9 odmaszerowuje do wsi Łabcza
hajdamacy przystąpią za chwilę do ataku, w tym otwie- zmienić kompanię 4 ziemi rzeszowskiej.
rają ogień, są bardzo blisko, odpowiadamy i my, mam
22/II nad ranem oddział hajdamaków zbliżył się
przy sobie dość amunicji, przeszło 400 sztuk, a grana- i po wymianie strzał cofnął się w stronę wsi Kościeszyn,
tów ręcznych 13. Nie ma się co namyślać, kule świszczą u nas bez strat.
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Tego dnia powrócił ze szpitala ppor. Czapla Władysław
i objął d-two kompanii od ppor. Pluty. Wieczorem poszliśmy w patrol do wsi Kościeszyn w sile 10 pod komendą
sierż. Wójcika, podchodząc do wsi padły dwa strzały na
alarm, odezwał się z k.m., na co odpowiedzielśmy hurra! i z brawurą wpadliśmy do zagród wsi, hajdamacy nie
stawiając zbytniego oporu wycofali się ze wsi, podobno
ich było niewielu, zabraliśmy jedną świnię i dwa barany.
Zaledwie żeśmy wrócili, nadszedł rozkaz, aby kompania 9 łącznie z 11 przystąpiły do ataku na wieś Liski,
lecz po chwili kompania 9 otrzymuje meldunek drugi o wstrzymaniu wszelkiej akcji bojowej wskutek zawieszenia broni.
Podczas zawieszenia broni podchodziliśmy do siebie
naturalnie bez broni i zamieniali się na pierścionki, co
pamiętam, dałem hajdamakowi papierośnicę, a on pierścionek srebrny z wyrytą wojną światową.
2/III Po zawieszeniu broni, wieczorem idziemy w patrol 10 pod komendą kapr. Czerwika, podchodząc stwierdziliśmy, że nieprzyjaciel dobrze czuwa i zauważył nas
witając kilku strzałami, nie będąc mu dłużni postrzelaliśmy sobie trochę i zawrócili bez strat.
3/III Zmiana kompani, wracamy do Oszczowa, wystawiamy plac, patrole na las Sulimowski i Pawłowicki.
23/III Odmarsz do Żabcza kompanii 9. 30.III wracamy do Oszczowa, w tych paru dniach zostało 3 rannych
lekko, a to jedynie dzięki temu, że wystawiając wedety
zbyt blisko stanowisk masz., nawzajem żeśmy obstrzeliwali wystawione wedety, zaś z ich strony jak nam było
później wiadomo zostało 2 rannych i 1 zabity.
Kwaterujemy w „szkole”.
1/IV o godz. 5 alarm! art. nieprzerwanie strzela
na Oszczów, nasza się odzywa od czasu do czasu słabo. Kompania 9 pod dowództwem Czapli biegnie na
lewe skrzydło linii obrony Oszczowa. 20 pod komendą
Wójcika odm. w (w rękopisie nieczytelne) plac. “Waręż”.
Nieprzyjaciel przystąpił do ataku od lasu Pawłowskiego
i w znacznej sile napiera, nasze rkm słychać na całym
odcinku grupy Meraka.
Wyszedłszy za wieś rozwijamy się w tyralierę i wychodzimy na wzgórze, jest nas 20. Dwóch zostaje lekko
rannych, widzimy linię nieprzyjaciela na przeciwnej górze w sile około 200 z k.m. Dowódca wydaje rozkaz, naprzód! bagnet na broń! i rwiemy co sił, ostrzeliwani dość
gęsto, hajdamacy zaczęli nam ginąć z oczu oraz rzadziej
strzały słychać i tak przeszliśmy pędem las, Pawłowice
i wieś, zaś hajdamacy weszli do wioski Ośmierz, następnie dotarli do wsi Nuśniec, my wróciliśmy z zabranym
jeńcem, którego doprowadziliśmy do kapitana Meraka
w celu wybadania.
W kwietniu kompanię niszczy tyfus plamisty.
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Wspomnienia
Fot. arch. rodziny Blicharskich

15/IV zachorował dowódca kompanii i wyjechał
do szpitala. Dowództwo kompanii obejmuje chorąży
Pobroszewski.
22/IV kompania odmaszerowuje do Żabcza i 29.IV
powraca do Oszczowa.
3/V wieczorem oddział hajdamaków zbliżył się na
odcinku pl. Leśniczówka, po krótkiej strzelaninie odrzuciliśmy ich, u nas bez strat.
7/V podof. kompanii 9-ej pod kom. podch. Kober
Jerzy udaje się w patrol do wsi Sulimowa.
8/V o godz. 3 hajdamacy atakują wieś Oszczów od
strony dworu rozbijając I baon kombinowany, w III
chaos nie do opisania, brak rozkazów, nie ma dowódcy
i nie wiemy co się z nim stało, rzecz nie do wiary, wprost
z kwatery został uprowadzony do niewoli.
Tabory kompanii 9, 10 i 11 wycofują się za wieś w kierunku Siekierzyńca. Kompania 9 podział na 2 plutony,
pierwszy pędzi na pomoc zagrożonej placówce Leśniczówka, drugi do placówki „Cmentarz”, pod osłonę tej
placówki przejeżdżają tabory.
Na lewym boku wsi rozpętała się walka, o rozmiarach której mogliśmy wnosić po strzelaninie i dużym
krzyku, ja zaś będąc na prawym w plutonie drugim leżę
przed samym ogrodzeniem cmentarza, przed sobą na
krok nic widzieć nie można, tak ciemno, że tylko uszy
nastawiłem i czuję, że nieprzyjaciel się zbliża, ale tak cicho musiał podchodzić, że tu wyznam prawdę, zdębiałem! na krzyk nieartykułowany, a może się mi zdawało? bo z nadmiernego wsłuchiwania to w głowie szumi,
lecz nie, tym razem niestety horda parła ciemną zbitą
masą, my leżąc w oddaleniu, nie wiem doprawdy, ale
w tak różnym, że o jakie pięć kroków był ode mnie Antek Chrzanowski, a o reszty ani słychu, już tym razem
bez komendy zaczynam brać na cel masę i biję, aż karabin się rozpalił i parzył zamek w ręce. Wprawdzie dodało mi otuchy i to, że już byłem pewny po strzelaniu, że
linia nasza jest w wnękach strz. i każden, mimo że jest
daleko jeden od drugiego, ale wali i trzyma się na miej-
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scu, tak że natarcie zostało powstrzymane, a właściwie
nieprzyjaciel stracił na impecie i zaczął nas zasypywać
strzałami. Zawdzięczając osłonie terenu, że nic nam nie
groziło i ze słuchu wnioskując (w rękopisie nieczytelne)
nasze siły zdążyły się wysunąć ze wsi, gdyż drogą cofali
się obok cmentarza od tyłu, my leżąc na przedzie przyczynili się walnie do ucieczki naszych taborów i to bez
strat, jak mi później było wiadome.
Jednak sytuacja wytworzyła się beznadziejna.
Oszczów został otoczony hajdamakami, my leżąc na
prawym skrzydle, tj. przed cmentarzem po chwilowym
natarciu i zajadłej strzelaninie, strzały zaczęły rzednąć,
tylko wrzask, tumult i łuna palących się domów dolatywał naszych uszu.
Zaczyna szarzeć, jest nas kilku, z placówki robimy
wywiad do wsi, ale na próżno czekamy na odpowiedź
i już więcej nie wrócił. Był z dziesiątki, nie znam jego nazwiska, dostał się do niewoli, a może i zabity?
Cofamy się przez cmentarz, pamiętam, z Antkiem
Chrzanowskim i kilku nieznanymi doszliśmy do naszych w niewielkiem oddaleniu za cmentarzem, rozwinięci w linii, już widno dobrze, każdy z nas uwalany błotem wygląda jak nieboskie stworzenie, po chwili
dochodzą nas strzały, co nas dziwi, że daleko poza linię,
lecz to właśnie była patrol podoficerska pod komendą
podchorążego Kobra, która idąc na wywiad pod Sulimów w międzyczasie została odcięta i będąc otoczoną
nieprzyjacielem toruje sobie drogę, po ciężkiej i trudnej przeprawie przedarli się. W stratach zabity Kober,
lekko ranny kapral z kompanii11 Studziżba.
Zostajemy na linii obronnej, wieś Siekierzyniec.
Dnia 11/V o godz. 4 pół kompanii 9 włącznie z oddziałem Hallera przystąpiliśmy do ataku na Oszczów
i na godz. 10 Oszczów był w naszych rękach przy małych stratach, około kilku rannych lekko z oddziału Hallera, z naszej kompanii wszyscy zdrowi. Kwaterujemy
na „Plebanii” jako druga rezerwa.
13/V o godz. 11 odmarsz 9 kompanii do Dołhoby-

czewa, służba plac. Dowództwo kompanii objął po podchorążym Potroszewskim podporucznik Ciołek przybyły z kompanii 4 23 p.p.
14/V odmarsz o godz. 3.00 kompanii 9. będącej jako
rezerwa za posuwającemi się naprzód naszemi wojskami do Uchrynowa zajętego o godz. 22.00 po (w rękopisie nieczytelne) maszerujemy następnego dnia, tj. 15/V
do Chorobrowa, Opulska pod Sokal.
Nieprzyjaciel stawia słaby opór i cofa się w dalszym
ciągu. Zaznaczam, że w Opulsku zatrzymaliśmy się na
4 godz. wypocz., po czem zawróciliśmy do Chorobrowa.
19/V o godz. 20.00 odmarsz do Opulska i maszerujemy
do Boratyna, tam się zbiera cała grupa kapitana Meraka, przybywamy o godz. 24.00. 20/V o godz. 10.00 odmarsz do Kamionki-Strumiłowej i przyb. 21/V o godz.
15.00 kompania 9. wystawia placówkę na Zabużu, tamże obejmuje dowództwo kompanii podporucznik Miękina. 24/V odmarsz do Buska i przybycie 25/V o godz.
6.00 po dwóch godz. odpoczynku i maszerując, a właściwie biorąc kurs na Kupcze, Krasne, Biały Kamień, Kotłów, Orzechowczyk i przyb. do Gaju-Zaruda.
28/V przybycie do Krasna. 29/V odmarsz do wsi
Skwarzewo, za wioską znajdują się Ukraińcy, rankiem
30/V uderzyliśmy i krótko się broniąc zapędziliśmy ich
do następnej wioski Markopol. 31/V posuwamy się nie
natrafiając Ukraińców, do Białego Kamienia, Sasów, Założec, Gaje Roztockie i zatrzymujemy się w Gaju-Zaruda. Następnego dnia kompania 9. odmaszerowuje do
wsi Papawce i pełnimy służbę wywiadowczą, dochodząc do wsi Szpaki.
Znajdujemy się na dawnej granicy austriacko-rosyjskiej, przed nami nieprzyjaciel bolszewicy, pół kompanii pełni służbę na placówce, resztę służy jako wywiad.
Pierwsza taka patrol pod dowództwem plutonowego Strączyńskiego z 6 ludźmi wyruszyła i natknęła się
w lasku pomiędzy wsią Rasławką a Łosiatynem na oddział bolszewicki, który został tak zaskoczony, że rozbiegł się nie stawiając żadnego oporu pozostawiając na
miejscu: 5 koni, wóz, karabin maszynowy ciężki, wiele skóry na buty, 2 pary uprzęży, worek męski, no i przy
tem wpadło w nasze ręce 2 bolszewików. Wszystko się
odbyło bez strzału.
13/VI wyruszyła druga patrol 10 z kompanii 9. i dziewięciu z 11. pod dowództwem sierżanta Wnuka, dotarli
do Barszczewki, następnie Rusłaków przez Krutniew do
Papowic nie napotykając nieprzyjaciela. Następne patrole również nic nie doniosły o obecności nieprzyjaciela.
Dowództwo kompanii obejmuje po podporuczniku Miękinie podporucznik Kubicz Zygmunt, w parę dni
od tegoż obejmuje dowództwo kompanii podporucznik Danecki. Kompania pełni służbę na placówce, jest
w ostrem pogotowiu, wysyła patrole co noc na przedpola i łączników do wsi Leduchowa do grupy kapitana
Kudaja. W połowie czerwca podporucznik Danecki zachorował, dowództwo kompanii obejmuje podporucznik Czesław Mikurda.
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24/VI nasz III baon zostaje zmieniony przez pierwszy baon 23 p.p., my przechodzimy do rezerwy i maszerujemy do wsi Suchowoli, przybywamy przed wieczorem.
25/VI alarm nad ranem, cały baon maszeruje do m. Podkamień, dowiadujemy się, że hajdamacy przerwali się
pod Tarnopolem i rozpoczęli ofensywę na całym froncie.
Tylko co objęliśmy placówkę w m. Podkamieniu,
nieprzyjaciel tak jakby czekał na nas i wali do ataku,
trzymamy się dzielnie. 27/VI pod naporem przeważającej siły nieprzyjaciela cofamy się do wsi Czernicy
zaledwie rozwinęliśmy się w linię obronną i nawet pozycję mieliśmy nadzwyczaj dobrą, w tym artyleria nieprzyjaciela dalej po nas, a właściwie za nas i bylibyśmy
mogli sobie leżeć spokojnie, lecz przeszkodził temu
rozkaz z nakazem cofania się III baonu i tak dnia 29/
VI o godz. 4 odmaszerowaliśmy na Wołochy, Jasionne
i przybyliśmy do m. Podhorce. Upał niemożliwy, przerwa i maszerujemy do Oleska i Krasne. Placówki rozstawione przez 28 p.p. Łódzki, my w rezerwie. 4/VII
po południu ostre pogotowie, uzupełnienie amunicji,
idziemy do ataku na wieś Ługiny, w 4 godziny wyrzuciliśmy hajdamaków. Z naszych kilku lekko rannych,
któraś z kompanii nie pamiętam została na placówce we wsi, resztę baonu wróciło do kwater. 5/VII sytuacja się zmienia o tyle, że maszerujemy naprzód za
nieprzyjacielem, który pośpiesznie się cofa. Odmarsz
z Krasnego wieczorem i przybycie do Podlesia, krótki
odpoczynek. 6/VII rano odmarsz przez m. Biały Kamień w Ługaszyń, m. Podhorec, w Czerniec, przybycie
do wsi Nakwaszy. Marsz odbył się spokojnie.
13/VII zmienia nas t. jest III baon, przybył I baon 25
p.p. i odmarsz do wsi Suchowoli, po przerwie udajemy się
do m. Brody. Tam zostajemy przez parę dni w koszarach,
śpimy na posadzkach, gdyż brak jakiegokolwiek posłania. W parę dni nieprzyjacielska pancerka ostrzeliwuje miasto, naszej artylerii udaje się przerwać (w rękopisie nieczytelne), tak my wspólnie z innymi oddziałami
będącemi w mieście ruszyliśmy pancerką celem odbicia pancerki nieprzyjaciela, wjechaliśmy w las, ruszyliśmy w linii tyralierą, w pośpiechu niespełna natknęliśmy się na ich obsadę z pancerki, po krótkiej wymianie
zrobili bolszewicy dęba i uciekali na Radziwiłłów stację,
my rozochoceni za niemi wpadliśmy na stację, ani żywej duszy, dostało się w ręce nasze trochę amunicji i karabin maszynowy bez zamka, no i pancerka, lecz mimo
usiłowań nie mogliśmy jej zabrać, bo była uszkodzoną
bardzo i zmuszeni byli ją zostawić chwilowo.
Jeszcze jeden szczegół, przez mylne podanie odległości naszego obserwatora byliśmy ostrzeliwani przez
własną pancerkę, lecz Bogu dzięki, że jakoś nikt nie został trupem i w ogóle wróciliśmy bez strat.
25/VII wieczorem III baon wagonuje się i tej nocy
odjazd przez Lwów, Kraków do Częstochowy.
28/VII I i II baon 25 p.p. stoi na granicy G.-Śl. Po
przybyciu do Częstochowy zostaję przydzielony do plutonu telefonicznego stacjonującego w koszarach Zawady.
Odjazd na front bolszewicki.

Dnia 15/XII 19 r. nasz pułk, tj. 25 odjeżdża z Częstochowy na front bolszewicki.
Przyjechaliśmy do Promykanja (Polesie), po wyładowaniu pułku maszerowaliśmy do wsi Żurżewicze 8
km. Dnia 18/XII 19 r. w południe byliśmy już zakwaterowani. Baony odmaszerowały na linię zluzować 10
p.p. bez zmian.
8/I 20 r. ja z bratem służbowo odwozimy rzeczy zniszczone do Miechowa. O godz. 14 przyjazd do Obuska, 9/I
o godz. 2 odjazd do Równa i przybycie o 10, odjazd o 17
do Kowla i przyjazd na godz. 21. Odjazd z Kowla o godz.
7 dnia 10/I i przyjazd do Miechowa dnia 11/I godz. 3.30.
Do wieczora załatwiliśmy z oddaniem rowerów.
O godz. 21 odjazd do Jędrzejowa i odwiedziliśmy z bratem rodziców. 13/I odjazd do pułku o godz. 21-ej. 14/I
przyjazd do Kowla na godz. 19.30 i o godz. 20.15 odjazd
do Równa, przyjazd 15/I na godz. 5. Odjazd o godz. 15 do
Olewska i przyjazd na godz. 23.30. 16/I o godz. 9 odjazd
i przybycie do Promykanja o godz. 11, następnie wracamy
piechotą do Żurżewicz, zastajemy wszystko bez zmian, po
zameldowaniu w dowództwie pułku przybycie do oddziału.
20/I dowództwo pułku zarządza wypad złożony z 2-ch
kompanii piechoty, 4-ch karabinów maszynowych lekkich i 3 ciężkich, 1 plutonu technicznego i 2 plutonów
telefonicznych, idzie nas na ochotnika 12-u z D. Ferenowiczem. O godz. 18-ej wymarsz przez Jurowę-Swobudkę i przybycie do wsi Zamysłowie i po przerwie odmarsz o godz. 7, człapiemy po bagnach i wpadamy po
kolana w trzęsawiska, wieczorem wchodzimy do wsi
Swobody-Zamysłowickiej. Nas 12 z plutonu telefonicznego wpakowali do jednej izby, gnieciemy się jak śledzie,
przy tem jesteśmy przemoczeni, zaduch nie do zniesienia, ale w wesołym nastroju zasnęliśmy snem sprawiedliwego, prawie że jeden na drugim leżąc.
22/I raniutko odmarsz, w tym dniu mieliśmy się przywitać z bolszewikami, a zadanie było nasze przejść na
tyły nieprzyjaciela, zerwać most kolejowy dla uniemożliwienia powrotu nieprzyjacielskiej pancerki i przystąpić do ataku, ale manewr się nie udał, gdyż pancerka się
wycofała przed nami na dzień. Wtedy zadanie zostało
zmienione i rozdzieleni na kilka oddziałów przeprowadziliśmy patrol okolicz. wózek i plutonów, my z plut. telef.
z patrol. stację Rudnię-Radowelską, zabraliśmy resztki
materiału telegraficznego i telefonicznego i załadowali
na 3 sanie ciągnione przez byki, wracamy przez kolonię polską Dąbrowa i przybywamy do wsi Swobody, tam
przerwa. 23/I odjechaliśmy bykami do wsi Jurczy i następnie wrócili do Żurżewicz na godz. 13.30.
25/I o godz. 12 odjazd pułku, wagonujemy się na stacji Promykanje i o godz. 21 odjazd. 26/I o godz. 12 jesteśmy w Równem, przez Szepetówkę do Połonnego przybywamy na godz. 23 po wyładowaniu przez noc, rano
27/I o godz. 5 odmarsz do wsi Derewicze (25 km) i przymarsz o godz. 17. Baony odmaszerowują na odcinek,
my pełnimy służbę przy centrali telefonicznej. Spokój.
4/III sztab pułku odjeżdża do m. Lubar (10 km), my
także. 6/III z kwater cywilnych przechodzimy do klasz-
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toru (zdaje mi się, że to prawosławny czy unicki?), tu jesteśmy skoncentrowani, za mostem wystawia się placówkę, a bateria tuż za klasztorem.
22/III bolszewicy atakują na całym odcinku, kilkadziesiąt pocisków rozrywa się nad miastem i robią nieznaczne szkody w mieście, jest kilku zabitych cywilnych.
Bolszewicy nacierają, jednak artyleria nasza była w tym
wypadku nadzwyczaj pomocną.
W parę godzin bolszewicy się wycofali, zostawiając
kilku zabitych, jak również i z naszej strony jest strata,
lecz nie wiem dokładnie ilu zabitych i rannych. 29/III
przegrupowanie odcinka, maszerujemy do Derewicz,
zanocowaliśmy i 30/III o godz. 9 odmarsz do wsi Nowosielec (obiad), o godz. 17 przymarsz do Połonnego,
załadowaliśmy się do wagonów i o godz. 23 odjazd. 31/
III o godz. 4.30 przyjazd do m. Kurahla.
Po przybyciu otrzymałem rozkaz jechać z powrotem
do Derewicz po pozostawione rzeczy, o godz. 12 odjazd
i przybycie o 17 do Szepetówki, czekałem do godz. 23. 1/
IV o godz. 2 przyjazd do Połonnego, dostałem podwodę
i jadę do Nowosielca, przyjazd o godz. 12, zabrałem pozostawioną odzież i dojechałem do Derewicz na godz. 19,
po załatwieniu wracam do Połonnego i odjazd o godz.
24. 2/IV przyjazd do Szepetówki o godz. 2, o godz. 3 odjazd, przyjazd do Kurahla na godz. 7 i jeszcze mam 5 km
do oddziału stacjonującego we wsi Susły, przyjazd o 12.
Baony objęły odcinki. 24/IV godz. 14 odmarsz, dochodzimy do linii naszej placówki we wsi Hulsko, przybywamy
o godz. 19. Prawdopodobnie zmierzamy do ofensywy. Po
przenocowaniu 25/IV o godz. 8 odmarsz, przechodzimy
linię dotychczasowego frontu nie napotykając na nieprzyjaciela, maszerujemy przez wsie: Czerniec, Sobódki, Tiborzec, Ług, Stary Majdan i przybywamy do kolonii niem. Dobry-Kęt o godz. 23. Nocujemy. 26/IV o godz. 12 odmarsz,
ja natomiast z rozkazem mi wydanym źle zrozumiałem,
zostałem, a to niby dla dostarczenia oddziałowi podwód
udając się w poszukiwaniu (w rękopisie nieczytelne) i odjechał ja z wielkim trudem naturalnie nie wiedząc o niczem
zdobyłem jedną i udałem się na koniec kolonii do sołtysa
o wyznaczenie przez niego mi więcej podwód, w tym widzę, stoi przed domem sołtysa 4 podwody i są naładowane
workami, nie namyślając się długo wpada mi myśl nawet
niezła, ponieważ nie widzę nikogo z wojskowych z mostu
walę do sołtysa i pytam gdzie są podwody? Ten naturalnie
nie wie o jakie mi sie rozchodzi, wskazuje na te, które stoją przed domem i każe abym mu je pokwitował z odbioru,
to fraszka, nagryzmoliłem pokwitowanie kto żeby i sam
czort nie razbierot i jazda do oddziału.
Cała rzecz warta śmiechu, bo jak później się wydało, to te worki z wozem należały z rekwirunku do ułanów, ale jak to mówią, co wilkowi wpadnie do gardła
to i przepadnie i już ułani nie dowiedzieli się, kto im
sprzątnął ich zdobycz.
Oddział dopędziłem już pod Żytomierzem i zatrzymujemy się we wsi Przyżce 2 km za Żytomierzem.
Materiał udostępnił Bogusław Blicharski.
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Kultura
Nidia to dziewczyna sprzed stuleci. Wciąż pozostaje frapującą zagadką, bohaterką jednej z europejskich legend powtarzanych z pokolenia na pokolenie. Odsłaniając sekrety, kusi wciąż nowymi tajemnicami.

Z krainy czarów i talizmanów
Henryk Szczepański

Tutejszy zamek, w którym bywali królowie i cesarze, to arystokratyczna rezydencja z metryką. Od kilku wieków prezentuje się jak pałac książęcy. Jego mury
pamiętają piastowskie średniowiecze. Był
bohaterem kilku ekranizacji. Najbardziej
znane to Magnat i Biała wizytówka. Dziś
pełni rolę wytwornej galerii wnętrz zabytkowych.
Nad podestem schodów paradnych
prowadzących do sali balowej górują
dziewiętnastowieczne posągi dłuta włoskich mistrzów. Wyobrażają młode kobiety. Po jednej stronie biblijną Egipcjankę Hatszepsut, córkę faraona Totmesa I,
unoszącą w kobiałce małego Mojżesza,
a po drugiej – Greczynkę Nidię niosącą koszyk z kwiatami. Obydwie symbolizują ofiarność i poświęcenie w ratowaniu ludzkiego życia.
Trafiłem tu z Joanną. Za kilka dni miała zdawać egzamin z historii sztuki. Jak
koneser opowiadała o wszystkim, co nas
otaczało. Zatrzymała się i utkwiła spojrzenie w rzeźbie u szczytu schodów.
– Ta z koszykiem to niewidoma dziewczyna – zauważyła. Jest bardzo kobieca. Emanuje ciepłem. Łagodność postaci współbrzmi z płynnością jej kształtów.
Skręcone naturalnie włosy związała z tyłu
i rozsypała na plecy. Biodra oplotła przepaską. Nie zdążyła jeszcze poprawić tuniki, która przed chwilą odsłoniła szczyt ramienia. Stoi obok krzaku kwitnącej róży.
Nieśmiało wysuniętą stopą przeczuwa jego
obecność. Ostrożnie unosi dłoń ku delikatnym płatkom. Jeszcze ich nie dotyka,
ale już czuje ich bliskość. Pochyla twarz
z półprzymkniętymi oczyma. Za chwilę
na jej ustach pojawi się uśmiech. Nienaturalnie wznoszone źrenice wyrażają cierpliwe poszukiwanie niewidzących oczu.
Nidia podnosi je ku górze, choć pochyla
się nad różą. Obecność kolczastego krzewu wyczuwa przez zwiewną materię powłóczystej szaty. Ma wdzięk renesansowych madonn, dawniej, po mistrzowsku
portretowanych przez włoskich malarzy.
W jej powściągliwym geście i w pochy-
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leniu postaci kryje się coś opiekuńczego,
a w twarzy jakby zwróconej ku słońcu,
jakby wystawionej na wiatr panuje łagodny spokój. Podobna do Anioła Stróża, prowadzącego dzieci nad przepaścią,
przypomina świetlistego i białoskrzydłego ducha, który znad mego dziecinnego łóżeczka obiecywał bezpieczeństwo
i opiekę – opowiadała moja towarzyszka.
Słuchałem. Rodziła się we mnie ciekawość tajemniczej niewidomej. Zza drzwi
jakiegoś salonu dobiegały dźwięki subtelnej i nastrojowej muzyki w stylu galant.
Ktoś grał klawesynowe sonaty i polonezy Telemanna.
Figury dziewcząt stoją na galerii drugiej kondygnacji. Trafiły tu w czasach,
gdy mieszkanką pszczyńskiego pałacu
była księżna Daisy Hochberg von Pless,
uchodząca za jedną z najpiękniejszych kobiet ówczesnej Europy. Zostały zakupione przez jej małżonka ks. Jana Henryka
XV (1861–1938). Tego samego, którego
w roku 1916 – rezydujący w Pszczynie –
cesarz Wilhelm II, jego dworzanie i sztabowcy zachęcali do ubiegania się o tron
króla Polski, czego księżna nie omieszkała odnotować w swoich memuarach, zatytułowanych Taniec na wulkanie.
– Dzięki ruchomym postumentom –
mówi miejscowy cicerone – marmurowe posągi były odwracane w różne strony. Przed rozpoczęciem balu witały gości
zwrócone twarzą ku wchodzącym, a gdy
zamknięto bramy za ostatnim z nich, pokojowcy w liberiach obracali je ku sali balowej.
Nidia jest obiektem przykuwającym
uwagę poszukiwaczy estetycznych niespodzianek. W charakterystycznych blindyzmach: niepewnym, badającym geście,
w stopie ostrożnie szukającej oparcia
i w dziwnym pochyleniu sylwetki, można rozpoznać cechy osoby pozbawionej
wzroku. W to, co na ogół bywa odbierane
jako ułomne i niezgrabne, artysta tchnął
tajemnicze piękno. Jego dłuto jak zaklęcie, odsłoniło wdzięk – trochę zagadkowy,
niepokojący i ulotny. Kalectwo jest odmianą niedoskonałości, występuje w opozy-

cji do tego, co perfekcyjne i piękne. Aby
przełamać taką sprzeczność, trzeba wielkiego talentu i odkrywczej przenikliwości. Wtedy w taktowny i urzekający sposób, doskonałość można wyrazić poprzez
to, co niedoskonałe, ale naturalne. Tego
finezyjnego cudu dokonał włoski rzeźbiarz, pokazując niewidomą dziewczynę w postaci pełnej artystycznej ekspresji.
W legendzie
Dziewczyna z marmuru budziła moją ciekawość. Intrygowała. Chciałem wiedzieć,
kim była i skąd się wzięła. Postanowiłem
poznać ją bliżej. Odszukałem kustosza
pszczyńskich pamiątek.
– Wśród mieszkańców Kampanii – powiedział – krążyły opowieści o Nidii,
bohaterskiej dziewczynie pozbawionej
wzroku. Pielęgnowała kwiaty i patrycjuszowskie ogrody. Uratowała życie dzieciom podczas pożaru. Wrażliwsza na zapachy, wcześniej niż inni wyczuła swąd.
Słysząc kwilenie niemowlęcia, wbiegła
do płonącego domu. Osmalona ogniem,
z dziećmi na ręku, stanęła w bezpiecznym
miejscu. Wtedy nadbiegli rodzice, nagle
oderwani od pracy w polu.
Opowiastka ciekawa, ale zbyt skąpa.
Zacząłem wertować obcojęzyczne encyklopedie i słowniki. Poznałem twórców
pszczyńskich posągów.
Egipcjankę z orszaku biblijnej córki
Faraona wyrzeźbił mediolańczyk – Francesco Barzaghi. Żył w latach 1839–1892.
Pracował głównie dla Mediolanu. Jest autorem m.in. Herkulesa, Mojżesza i Ecce
homo. Jego rzeźby eksponuje amsterdamskie Muzeum Sztuk Pięknych.
Nidia, skromna ogrodniczka z Pompejów, zasypanych przez Wezuwiusz,
wyszła spod dłuta Giacomo Ginotti’ego.
Miał pracownię w Rzymie. Urodził się
w Cravaglione w 1837 r., a zmarł w Turynie w 1897. Jego prace można oglądać
w rzymskim Muzeum Sztuki Współczesnej. W Polsce jego alegoryczne wyobrażenia wiary były interpretowane jako reakcja na dziewiętnastowieczny sceptycyzm.
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Kultura
Jego kunszt w dużej mierze zadecydował o niezwykłości Nidii z pszczyńskiego
zamku, ale znaczącą rolę w wykreowaniu
jej postaci odegrał pisarz angielski Edward
George Bulwer lord Lytton, który w 1834
r. napisał powieść Ostatnie dni Pompejów,
w Polsce po raz pierwszy wydaną dopiero w 1988 r.
W latach siedemdziesiątych XIX wieku, ten poczytny romans stał się inspiracją dla Ginottiego, a ponad 100 lat później
– dla scenarzystki Carmen Culver i reżysera Petera Hunta, który w 1984 r. nakręcił
serial telewizyjny zatytułowany „Ostatnie
dni Pompejów”. Polska telewizja emitowała go w czerwcu 1987 r.
W filmie, odbiegającym fabułą od wersji
powieściowej, Nidia jest niewidomą niewolnicą rodem z Tessalii. Pielęgnuje ogrody
pięknego i mądrego Glaukosa. Wytworny
Grek to arbiter elegantiarum ówczesnych
Pompejów. Młodziutka Greczynka darzy
go co raz żywszym uczuciem, nie zwracając uwagi na zabiegającego o jej względy
gladiatora Lidona. Wikłające się losy i sentymenty uzmysławiają jej siłę tego afektu. Tymczasem Glaukos zaczyna kochać
się w innej kobiecie. Nidia staje się istotą
wolną, wyzwoloną z niewolnictwa przez
swego chlebodawcę i przedmiot uwielbienia w jednej osobie. Tłumiąc uczucia, wybiera niewolnika i ku niemu kieruje swe serce. Tej czwórce bohaterów,
pozostającej wciąż w przyjaźni, udaje
się odpłynąć z Pompejów przed nadejściem historycznego kataklizmu.
Ocalenie zawdzięczają Nidii. Wiedziona instynktem człowieka przywykłego do ciemności – dobrze sobie radzi trudnej sytuacji i wszystkich
ratuje z opresji.
Oto kulturalny rodowód niewidomej Nidii z Pszczyny i garść
informacji o animatorach jej artystycznej legendy, których próżno szukalibyśmy w muzealnym
przewodniku. W ich wyobraźni odradzała się wciąż taka
sama choć zawsze w innych
kształtach. Dla wszystkich
była symbolem nobilitującej
ofiarności i poświęcenia. Taka
przetrwała we wspomnieniach
naszych prababek i taka pozostanie w przekazie współczesnych. Jej losy i osoba utrwalone w dziełach sztuki są zachętą

do życiowej odwagi i „dobrą nowiną” ludzi pozbawionych wzroku.
W Pompejach
Szukając Nidii, dotarłem w okolice śródziemnomorskiego Wezuwiusza. Tym razem spotkałem ją na kartach powieści
Lyttona. Panował tu spokój, ale w przeczuciach Pompejan czaiło się coś niesamowitego. Tak zwykle bywa przed burzą.
Przed nawałnicą ognia i popiołu również
ludzkie namiętności osiągnęły temperaturę wrzenia.
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Od handlarza niewolników niewidomą
dziewczynkę kupiła Stratonika, szynkarka i właścicielka domu schadzek w peryferyjnym osiedlu pompejańskich nędzarzy.
Gdy odkryła kalectwo, było za późno, aby
na tłumnym targowisku odnaleźć szczwanego sprzedawczyka. Nie wiadomo jaki
byłby los dziecka, gdyby nie jego słowiczy głos i ujmujący sposób bycia.
Nidia, tak bowiem nazywała się dziewczynka, była Greczynką. Urodziła się w Tesalii. Nad jej kolebką królowała dumna góra
olimpijskich bogów. Tamtejsze dziewczęta
uchodzą za uległe, łagodne i dowcipne. Tesalia, w opinii Rzymian i Pompejan, była
także krainą uroków, czarów i talizmanów. To wokół Nidii stwarzało atmosferę tajemniczości.
Dopóki była dzieckiem, jako służebnica
szynkarki zarabiała na życie śpiewem, grą
na lutni i sprzedażą kwiatów. Gdy podrosła,
miała obowiązek występować w domach
możnych i chutliwych Pompejan. Stratonika posłała ją na jedną z hulanek. Niewidoma miała naturę czystej Westalki. Przeżyła wstrząs. Odmówiła dalszych występów.
Za nieposłuszeństwo stręczycielka ubiczowała ją do krwi. Przypadkowym świadkiem zajścia był wrażliwy i wykształcony Glaukus. Wykupił ją. Od tej
chwili Nidia jest wolna. Wybiera
opiekę nad wirydarzem swego wybawcy. Jego dom jest pełen kwiatów i pięknych posągów. Wtedy, już nie w dziewczęcym, ale
w panieńskim sercu, rodzi się
mocna i prawdziwa miłość do
Glaukusa. On z tego nie zdaje
sobie sprawy. Traktuje ją jak kochające i kochane dziecko.
Czystą, męską miłością darzy inną kobietę o imieniu Jona.
Szczęście Nidii, oparte na bliskości ukochanego, trwa krótko. Niebawem spełnia jego życzenie. Zamieszkuje w domu
poślubionej przez niego
Jony, aby jej dotrzymywać towarzystwa. Służy jej z oddaniem i lojalnie. Jest przecież wybranką
Glaukusa, a Nidia pragnie
jego szczęścia.
W urodziwym Greku podkochuje
się jeszcze jedna wielbicielka o imieniu
Julia. Jego względy chce zdobyć podstępem. Gdy nadarza się okazja, aby
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Kultura
wymarzonemu mężczyźnie dolać miłosnego napoju, postanawia wykorzystać
łatwowierność niewidomej dziewczyny.
Nidia ulega intrygantce. Staje się sprawczynią katastrofy. Nie wiedząc o zbrodniczych knowaniach, nieświadomie podaje truciznę. Dawka nie jest śmiertelna,
ale tragicznie komplikuje losy Jony, Glaukusa i Nidii.
Zrozpaczona dziewczyna pojmuje popełniony błąd i w zapamiętaniu szuka
ratunku dla ofiary swej lekkomyślności.
Idzie ulicami Pompejów, długim kijem
badając przestrzeń. Z kobiecą determinacją szuka ratunku dla Glaukusa. Raczej odda życie, niż dopuści do śmierci
ukochanego. Brak wzroku piętrzy przed
nią przeszkody. Jednak w drobne jej ciało wstępują potęga i geniusz, jakie niosą
z sobą prawdziwa miłość i głębokie cierpienie. Wykorzystując inteligencję, fortele i pamięć sytuacyjną, w jaką szczodrze
natura uzbroiła niewidomych, Nidia wyrywa Glaukusa z rąk oprawców i śmierci.
Niebawem po raz drugi ratuje życie
Glaukusowi i jego ukochanej Jonie. Kierując się intuicją niewidzącego człowieka, wyprowadza tych dwoje z mroków
pompejańskiej nocy. W strumieniach
ognia i tumanach popiołów rozszalałego Wezuwiusza, docierają bezpiecznie
na brzeg morza i odpływają okrętem.
Wtedy Glaukus zrozumiał, jak wielkim
i pięknym uczuciem obdarzyła go młodziutka ogrodniczka. Wczoraj jeszcze
dziecko, a dziś już kobieta. Również Nidia pojęła, że spełniła swoją misję i że teraz, ujawnione już uczucia będą dręczyły jej wybawcę.
Rano nie znaleziono niewidomej na
okręcie. Któryś z majtków wspomniał,
że w nocy słyszał ostrożne stąpanie, cichy szelest i plusk wody. W liście Glaukusa napisanym po wielu latach czytamy:
„Dla nieodżałowanej Nidii wzniosłem
godny pomnik, widzialny z okien mojej
pracowni. Jona zbiera dla jej cienia co
dnia świeże kwiaty, a moja ręka splata
z nich girlandy i wieńczy jej popiersie”.
Być może te dwa zdania, napisane
przez Edwarda Bulwera w 1834 r. stały
się natchnieniem dla Giacomo Ginottiego, gdy w roku 1873, w swojej rzymskiej
pracowni, z białego marmuru wydobywał powabną postać ociemniałej kwiaciarki. Tej samej, która od ponad stu lat
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zdobi schody paradne pałacu w Pszczynie.
W trochę staromodnej powieści sylwetka niewidomej została ukazana sugestywnie i naturalnie. Świadczy to o wrażliwości pisarza i jego dużej wiedzy na
temat osobowości ludzi nie posługujących się oczyma. Nidia to literacki portret człowieka, który przezwyciężył własną ułomność i wykształcił umiejętności
umożliwiające egzystencję w każdej grupie społecznej kierującej się zasadami humanitaryzmu. Jej inteligencja pozwala
skutecznie rekompensować brak wzroku i wychodzić obronną ręką z sytuacji
trudnych, a nawet zagrażających życiu.
W Warszawie
Od spotkania z Nidią w Pszczynie, kiedy
to olśniewając marmurową bielą spojrzała
na mnie z podestu nad schodami minęło dobrych kilka lat. Spotkałem ją w warszawskiej kawiarni „Poziomka”.
Tutaj, tak dobrze mi znana, ale dotąd
zawsze milcząca piękność przemówiła
własnym głosem. Był ciepły i aksamitny,
a ona – pogodna i roześmiana – taka jak
wtedy, gdy w dubbingu do Ostatnich dni
Pompejów zastępowała angielską koleżankę Lindę Purl. Miłośnicy szklanego ekranu
pamiętają ją z serialu emitowanego przez
TVP i aktorskich kreacji w przedstawieniach Teatru Popularnego w Warszawie.
– Tak. Przypominam sobie Nidię. –
mówiła do mnie Dorota Kawęcka – Pamiętam ją niezbyt dokładnie, bo od tamtej
pory minęło kilka lat. W tym czasie grałam wiele postaci w filmie i teatrze. Czytałam powieść Lyttona. Zafascynowały
go antyczne wykopaliska: ludzkie szkielety, sprzęty, których tam używano, dawne ulice i budowle. Mocą wyobraźni ożywił ludzi, a wśród nich Nidię. Do tej pory
jawi mi się taka jak ją wykreowała Linda
Purl, którą zastępowałam słowem mówionym. Skusił mnie pan. Muszę wpaść do
Pszczyny i zobaczyć, jak wyobrażał sobie
Nidię włoski rzeźbiarz przed ponad stu laty.
– Czy najpierw poznała pani literacką wersję Ostatnich dni?
– Najpierw filmową, a właściwie to
na początku były tylko sekwencje z Nidią i lista dialogowa. Praca współczesnego aktora toczy się wartko. Na ogół brakuje czasu na głębsze studiowanie całego
scenariusza i literatury, szczególnie podczas pracy w dubbingu. Nidię w seria-

lu telewizyjnym grała Angielka. Patrząc
na jej grę uważałam, aby nie zepsuć tej
roli. Starałam się dubbingować z pokorą. To, co ona robiła na ekranie, było najważniejsze. Mój głos był dodatkiem. Jeśli spojrzeć od kuchni, to takie czynności
nie wyglądają imponująco. Ot, po prostu kilka godzin czytania ze słuchawkami na uszach, maszynopisem i ekranem
przed nosem. Dlatego byłam mile zaskoczona pańską ciekawością.
– Telewidzów, którzy poznali Nidię
z ekranu, zainteresuje jej marmurowe
wcielenie z pszczyńskiej galerii. Przecież
w ich pamięci Nidia zapisała się głosem
Doroty Kawęckiej.
– Być może tak. Ale chyba wśród nielicznych, bo częściej ludzie koncentrują
uwagę na obrazie niż na dźwięku.
– Wróćmy więc do obrazu. Jak pani
zapamiętała wizerunek Nidii?
– Obserwowałam bacznie grę Lindy
Purl. Jej gesty, ruch, usta, mimikę i twarz.
To było szczególne dubbingowanie. Dopełniałam rolę osoby niewidomej. Zabrakło ważnego środka wyrazu, jakim
w przypadku każdej postaci filmowej są
oczy. Jej były nieruchome i pozbawione
wyrazu. Ponadto aktorka grała prawie
z martwą twarzą. Wszystkie przeżycia
wewnętrzne wyrażała gestem, słowem,
pochyleniem głowy lub postawą. Była
to szczuplutka ciemna blondynka o prostych włosach, związanych z tyłu. Dość
surowa i ascetyczna. Jeden z wizerunków nieskazitelnej szlachetności. Nosiła
w sobie coś delikatnego – jak z mgiełki.
– Jak pracuje się nad rolą człowieka
niewidomego?
– Wcześniej grałam na scenie osobę pozbawioną wzroku. Była to Laura w Szklanej menażerii, w reżyserii Zofii Mrożewskiej. Laura z ledwością rozróżnia kontury
postaci, a ponadto kuleje. Z największym
trudem przychodziło mi unieruchomienie spojrzenia. W wielu konwencjach teatralnych zamarłe lub przymknięte oczy
symbolizują niewidomego. Są rekwizytem
jego kalectwa. Człowiekowi posługującemu się sprawnymi źrenicami trudno jest
stworzyć taką postać, ale Linda Purl zrobiła to znakomicie. Brak wszystko mówiących oczu i wyrazistej mimiki twarzy
był jednak utrudnieniem dla dubbingu.
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Dziś, gdy Iljicz Ramirez Sanchez – Carlos – znajduje się w jednym z najlepiej strzeżonych francuskich więzień, wszystko wskazuje, że
jego część życia związana z terroryzmem dobiega końca. Jednak wielu twierdzi, iż ten, dziś sześćdziesięcioczteroletni, król terroryzmu
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Dzień szakala – działalność Carlosa – mity i fakty
Eugeniusz Januła
W dekadzie lat 70. Carlos nie schodził z czołówek naj- nauczycieli. Ale było to i jest prawie normalne wśród
bardziej poczytnych gazet i magazynów. Luminarze bogatszych obywateli Wenezueli. Potem życie podradziennikarstwa i publicystyki prześcigali się w umiesz- stających chłopców uległo dużym zmianom. Mieszkali
czaniu coraz bardziej rewelacyjnych, aczkolwiek nie za- przez okres kilku lat wraz z rodzicami w Kingston na
wsze prawdziwych wiadomości na jego temat. Istniało Jamajce, kolejno w Mexico City, a potem także w Caco najmniej kilkanaście wersji jego barwnego życio- racas. Rok spędzili też w stolicy sąsiedniej Kolumbii –
rysu. Występowały rzecz jasna spore różnice w iden- Bogocie. We wszystkich tych miastach uczęszczali do
tyfikacji jego miejsca urodzenia. Niektórzy twierdzili, najlepszych elitarnych szkół. Niewątpliwie wpłynęło
że pochodził z Izraela, inni, że urodził się w Kolumbii. to dodatnio na poszerzenie horyzontów myślowych
Znane są również informacje, w których umiejscawia- chłopców. W 1962 r. państwo Ramirezowie powróno jego urodzenie zarówno w USA, jak i w ZSRR. Rów- cili do Caracas i dalszą edukację chłopcy dokończynież w historiach o jego terrorystycznych wyczynach li już w miejscowych, również elitarnych, szkołach
przewijały się relacje balansujące na krawędzi fantazji. średnich. W roku 1966 Iljicz i Lenin uzyskali indekMiał on przewodzić zamachowi na lotnisku Lod pod sy Uniwersytetu w Caracas, jednak ojciec obawiając
Tel Awiwem 30 maja 1972 r., gdzie zginęło 27 osób, się kolejnej fali niepokojów w Wenezueli postanoa 69 zostało rannych. W kilka miesięcy później wła- wił wysłać synów wraz z matką do Londynu. Tu muśnie Carlosowi przypisano dowodzenie grupą terro- sieli uzupełnić wykształcenie – szczególnie w zakrerystów, którzy zabili 11 izraelskich sportowców. Rok sie języka angielskiego. Uczęszczali również na kursy
później Carlos miał kierować grupą, która w Austrii strzelania w klubie strzeleckim Chelsea. Na początku
wzięła czterech zakładników, występując równolegle 1968 r. ojciec uzyskał dla swoich synów rekomendaz żądaniem, by to państwo zamknęło ośrodek przej- cję Komunistycznej Partii Wenezueli i zostali oni przyściowy w Schonau dla Żydów emigrujących z ZSRR. jęci na studia na... Uniwersytecie Patrice’a Lumumby
W niemałym stopniu przyczynił się do spopularyzo- w Moskwie. Była to uczelnia o bardzo dwuznacznej sławania osoby Carlosa Robert Ludlum, który uczynił go wie. Wielu publicystów zachodnich określało ją wprost
czarnym charakterem i tym samym kontrpartnerem jako „szkolę terrorystów”, jako swoistą fabrykę rewoluswego pozytywnego bohatera J. Bourne’a w całym cy- cji, która szkoli kadry dla przeprowadzenia rewolucji
klu znakomitych powieści.
w Trzecim Świecie. I to częściowo było prawdą. ZSRR,
Dziś można już oddzielić wątki z pogranicza fan- który w latach 60. i 70. starał się wysunąć na pozycję
tazji od w miarę rzetelnej prawdy. Mimo to zarówno nr 1 i zburzyć tym samym przeciwstawny, ale stabilpostać, jak i działalność Carlosa-Szakala pozostają ny model bipolarnego globu w aspekcie politycznym
w dalszym ciągu fascynujące i okryte mgłą tajemnicy. w skali świata, zabiegał o poparcie w krajach rozwijających się i dbał o to, żeby w tych państwach znajdowało się jak najwięcej ludzi wykształconych właśnie
Młodość i edukacja
lljicz Ramirez Sanchez urodził się w mieście Miche- na radzieckich uczelniach. Wielu studentów, a późlina w Wenezueli 12 października 1949 r. Był synem niej polityków z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej lebardzo znanego i wziętego adwokata, który obok dzia- gitymowało się wówczas dyplomami Uniwersytetu
łalności zawodowej uczestniczył również w wielu for- P. Lumumby. Trudno się nawet dziwić, że KGB – inmach życia politycznego. Ojciec przyszłego króla ter- stytucja oceniana od strony pragmatycznej jako barroryzmu mecenas Jose Altagracia Rarnirez Naras dzo sprawna – starała się rekrutować również i tam
reprezentował poglądy ortodoksyjnie lewicowe, acz- swoich ludzi. Z drugiej strony, była to jednak uczelkolwiek najprawdopodobniej nie należał do Komu- nia o wysokim poziomie nauczania, w której pronistycznej Partii Wenezueli. Wyrazem jego poglądów porcje kompetentnych nauczycieli akademickich do
były m.in. imiona synów: starszego nazwał właśnie studentów kształtowały się jak 1 : 5. Bracia RamirezoIljiczem, a nieco młodszego Leninem (tak, to imię). wie studiowali na tym uniwersytecie nauki techniczNawet najmłodszy – trzeci syn, otrzymał symbolicz- ne. Mieli zamiar, w tym okresie przynajmniej, zostać
ne imię: Włodzimierz. Obaj starsi synowie w pierw- solidnymi inżynierami. Jednak dla nich i dla innych
szym okresie edukacji pobierali nauki u prywatnych kolegów z Ameryki Łacińskiej sztywna, kostyczna
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atmosfera Moskwy nie była bynajmniej miła. Kilkakrotnie uczestniczyli w różnego rodzaju manifestacjach przed ambasadami. Byli m.in., jak ich później
określono – prowodyrami zajść przed ambasadą Iranu, który z początkiem 1969 r. wycofał swoich studentów z tej internacjonalistycznej uczelni. Wiosną 1970
r. braci Ramirez relegowano z moskiewskiego uniwersytetu. Powody były dość mgliste. Najprawdopodobniej władze ZSRR nie chciały psuć sobie bardzo dobrych stosunków z Komunistyczną Partią Wenezueli,
a bracia Rarmirezowie, wśród ok. 80-osobowej grupy
wenezuelskich studentów byli wodzami frakcji, która opowiadała się za zdecydowanie rewolucyjną linią
Ernesto Che Guevary, którą z kolei odrzucali legaliści
z KP Wenezueli. Co prawda niektórzy badacze kariery
Carlosa uważali, że jest to tylko kolejne bardzo sprytne posunięcie KGB. W świetle dość licznych ustaleń
jest to jednak mało prawdopodobne.
Bliski Wschód
W lipcu 1970 r. Iljicz, tym razem bez swego brata
Lenina, znalazł się na Bliskim Wschodzie, który był
wówczas, podobnie zresztą jak i obecnie, nieustannie
wrzącym, tyglem wielu politycznych problemów. Zaopatrzony w listy polecające od swych kolegów z uniwersytetu – Palestyńczyków – nawiązał kontakty
z jednym z najbardziej skrajnych odłamów ruchu palestyńskiego, mianowicie: Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny (dalej LFWP), którego przywódcami,
dziwnym zbiegiem okoliczności, byli ludzie, którzy
z racji wyuczonego zawodu musieli składać przysięgę Hipokratesa: lekarze Habasz i Haddad. Iljicz szczególnie bliskie kontakty nawiązał z tym drugim, który
w odróżnieniu od bardziej znanego również ideologa
i publicysty G. Habasza nie bawił się w żadną filozofię polityczną. Reprezentował zdecydowany, aczkolwiek bardzo uproszczony pogląd, że wrogiem Palestyńczyków jest nie tylko Izrael, ale cały Zachód. A
wrogów należało według niego skutecznie eliminować.
Znów Europa
Przyszły Carlos przeszedł w czasie swego pierwszego pobytu na Bliskim Wschodzie intensywne przeszkolenie militarno-terrorystyczne. W szczególności uczył się szybkiego strzelania z broni krótkiej lewą
ręką. Później była to jedna z jego specjalności. Na początku 1971 r. wrócił do Londynu i zapisał się na studia
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Historia
w Londyńskiej Szkole Ekonomicznej. Wkrótce, jako
wyszkolony już adept terroryzmu, otrzymał pierwsze
zadanie. Miał wziąć udział w porwaniu jednego z bogatych Arabów, człowieka reprezentującego kraj naftowy – to porwanie miało charakter ekonomiczny. Rodzina miała zapłacić za porwanego sowity okup. Bo
LFWP przeżywał w tym okresie poważny kryzys finansowy. Jednak wobec silnej ochrony grupka terrorystów musiała odłożyć tę akcję. Kolejną akcję, a było
to zabójstwo jordańskiego ambasadora w Londynie –
wykonała wcześniej konkurencyjna organizacja terrorystyczna „Czarny Wrzesień”. Jednak londyńska
policja aresztowała 22 grudnia 1971 r., osiem dni po
zamachu, właśnie Iljicza Ramireza. Co prawda, miał
on przekonujące i jednoznaczne alibi i po kilkunastu
godzinach musiano go zwolnić, ale był to sygnał, że
Scotland Yard jak również Interpol ma Iljicza i jego
rodzinę pod „czułą” opieką. Dlatego też na polecenie
Wadi Haddada aż do lata 1973 r. Iljicz Ramirez musiał pauzować i w kolejnych akcjach LFWP odbywających się głównie w krajach europejskich, nie brał udziału. Przypisywanie mu jakiegokolwiek udziału w akcji
terrorystycznej na Igrzyskach Olimpijskich we wrześniu 1972 r. w Monachium nie znajduje w obszernych
już materiałach na ten temat żadnego potwierdzenia.
Na przełomie roku 1973/1974 Iljicz Ramirez wykonał swą pierwszą terrorystyczną akcję z prawdziwego zdarzenia. Dokonał mianowicie zamachu na
działacza ruchu syjonistycznego w Wielkiej Brytanii
– Edwarda Sieffa. Mimo dwukrotnego trafienia z pistoletu zaatakowany przeżył. Ale samo wykonanie zamachu zaczęło budować pozycję Ramireza w środowisku
terrorystycznym. Był już nie tylko jednym z wielu pomocniczych agentów logistyki, ale stanął w hierarchii
blisko szczytu. Wkrótce wykonał kolejną akcję. Było
to wrzucenie bomby do związanego z kapitałem żydowskim banku Hapaolim. Wprawdzie nikt nie zginął w wyniku tego zamachu, ale cel został osiągnięty.
Obroty zaatakowanego banku w 1974 r. znacznie spadły. Działający w Zachodniej Europie oddział wydzielony LFWB, w skład którego wchodził Iljicz Ramirez,
zaczął przygotowywać całą serię zamachów. Ofiarami miały paść zarówno redakcje gazet, które negatywnie wyrażały się o Palestyńczykach, jak również
wielu ludzi interesu. Także polityków. Do wykonania
akcji potrzebna była większa liczba bojowców. Postanowiono więc ściągnąć posiłki z Japonii, z działającej
tam Frakcji Czerwonej Armii. Jednak Japończycy byli
już znani władzom bezpieczeństwa. Kolejno przylatujący z różnych stron świata na paryskie lotnisko Orly,
terroryści japońscy byli zatrzymywani i intensywnie
przesłuchiwani. Pozostający na wolności Palestyńczycy, Algierczycy i cała reszta międzynarodowego
towarzystwa, wśród nich IIjicz Ramirez, postanowili
za wszelką cenę doprowadzić do uwolnienia aresztowanych Japończyków. Wiedzieli oni dobrze, że inten-
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sywnie przesłuchiwani terroryści japońscy w końcu już nigdy wrócić do swego prawdziwego nazwiska.
powiedzą wszystko. Bo metody przesłuchiwań były, Na razie udało mu się uciec, a w ślad za nim – dziędelikatnie mówiąc, brutalne. A niektórzy z grupy ja- ki pracy środków masowego przekazu – biegła jego
pońskich terrorystów wiedzieli dużo. Nawet bardzo rozszerzająca się sława terrorysty. DST aresztowało
dużo. Głównie o wzajemnych powiązaniach grup ter- kilka osób z grupy terrorystycznej. Szybko również
rorystycznych oraz o ich źródłach finansowania. W ten odkryto dalsze lokale z materiałami i bronią. Carlos
sposób, w błyskawicznym tempie, niemal na kolanie uciekł początkowo do Londynu, gdzie również dyspopowstał plan napadu na ambasadę francuską w Hadze. nował pewnym zapleczem bazowym i logistycznym,
W piątek 5 października grupa terrorystów wdarła się ale i tu angielska policja i Interpol deptały mu po piędo francuskiej ambasady w stolicy Holandii. Wzięli tach. Praktycznie w ciągu lipca i sierpnia 1975 r. rówzamachowcy aż jedenastu zakładników, wśród nich nież wszystkie brytyjskie bazy logistyczne LFWP zoambasadora Jacquesa Senarda. Sam Iljicz Ramirez stały rozpoznane i opanowane przez policję. Carlos nie
pozostał w Paryżu. Siódmego października wykonał czekał na aresztowanie. Zdołał i tym razem umknąć
zamach terrorystyczny, wrzucając granat do bardzo przez Algierię na Bliski Wschód.
popularnej i zatłoczonej, jak zwykle w niedzielę, kawiarni w centrum Paryża. Pod wpływem tych aktów Terroryzm na zamówienie
terroru, a również na nalegania rządu holenderskie- Sława, jaką zdobył w krótkim okresie czasu Carlos,
go, Francuzi aczkolwiek bardzo niechętnie – zgodzi- zwróciła na niego uwagę wielu szefów państw. Z ówli się na żądania terrorystów i zwolnili aresztowanych czesnych przywódców świata arabskiego najbardziej
wcześniej Japończyków. Pozycja Wenezuelczyka w ru- zachwycali się jego wyczynami prezydent Algierii, Huchu terrorystycznym została po tych akcjach ugrun- ari Bumedien, prezydent Jemenu Południowego, Rutowana. Po krótkiej wizycie w Jemenie Południowym bajj Ali, a także Saddam Husajn. On to „zamówił” poresztę 1974 r. spędził on w Londynie i Paryżu. Prowa- przez W. Haddada akcję, która miała doprowadzić do
dził bardzo ożywione życie towarzyskie. Miał w tym znaczącej podwyżki cen ropy na rynkach światowych
czasie kilka kochanek, z których dwie wiedziały o jego – poprzez porwanie ministrów państw OPEC. Irak boprawdziwym obliczu. W styczniu 1975 r. grupa ter- wiem potrzebował olbrzymich kwot na rozbudowę sił
rorystyczna LFWP, w skład której wchodził przy- zbrojnych, a pieniądze mógł otrzymać tylko i wyłączszły mistrz terroryzmu, dokonała na lotnisku Orly nie z eksportu ropy. Natomiast Arabia Saudyjska i Iran,
zamachów na samoloty. Posłużono się przy tym ro- rządzony w tym czasie przez bliskiego Stanom Zjedsyjskimi wyrzutniami pocisków przeciwpancernych noczonym, szacha, blokowały w połowie lat 70. ceny
RPG 7. Chciano zniszczyć samoloty izraelskie, ale tra- ropy na relatywnie niskim poziomie. Niskie ceny na
fiono w samolot jugosłowiański. Te zamachy wykony- ropę naftową zapewniały Zachodowi możliwość szybwano na zlecenie ówczesnego dyktatora Iraku Sadda- kiego rozwoju gospodarczego. Na osobiste życzenie
ma Huseina, który formalnie w tym okresie czasu był irackiego dyktatora akcją dowodzić miał Carlos. W
w swoim kraju jeszcze tylko wiceprezydentem.
grudniu 1975 r. międzynarodowa grupa terrorystów
spotkała się w Wiedniu. Broni dostarczyła iracka amIljicz staje się Carlosem
basada. 21 grudnia 1975 r. grupka terrorystów bez
Rok 1975 byt również przełomowy w karierze Iljicza przeszkód weszła do budynku, w którym obradowaRamireza. W początkach czerwca miał wrócić do Pary- li ministrowie państw OPEC. Zarówno na zewnątrz,
ża z kolejnej podróży do Bejrutu szef europejskiej siatki jak i wewnątrz budynku było tylko kilku policjantów.
LFWP – niejaki Mucharbel. Jednak powrót szefa od- Terroryści zastrzelili cztery osoby – w tym Libijczybył się według nieco innego scenariusza niż oczekują- ka, po czym wzięli do niewoli wszystkich obradujący w Paryżu terroryści mogli przypuszczać. W Bejru- cych tam jedenastu ministrów. Austriacy dostarczyli
cie libański kontrwywiad aresztował Mucharbela i po samolot i grupa Carlosa z zakładnikami odleciała do
trzech dniach przekazał go francuskiemu DST (tajnej Algieru. Zamiarem Carlosa było m.in. zamordowanie
policji politycznej). 27 czerwca wieczorem agenci taj- ministrów Arabii Saudyjskiej i Iranu, tj. szejka Jamanej policji prowadząc z sobą aresztowanego weszli do niego i dr. Amuzegara. Jednak dzięki zdecydowanej
mieszkania na Rue Toullier. W lokalu tym znajdowa- postawie władz Algierii zgodził się zwolnić również
ło się kilka osób z grupy terrorystycznej, wśród nich tych ministrów. Nie za darmo zresztą. Otrzymał 20
Wenezuelczyk. Wywiązała się strzelanina. Iljicz, który mln dolarów – gotówką. Ta spektakularna akcja terbardzo często ćwiczył strzelanie do celu, zabił dwóch rorystyczna spowodowała na świecie wielkie zamieagentów francuskiej policji, a trzeciego – komisarza szanie. Nie od razu stało się wiadome, na czyje zlecenie
Heranza – ciężko ranił. Ofiarą strzałów padł też Mu- akcję wykonywano. Poszczególne kraje zaczęty oskarcharbel, który naprowadził agentów policji do lokalu żać się wzajemnie o inspirację tego zamachu. Nie wyterrorystów. W tym momencie Iljicz Rarmirez stał łączając USA i ZSRR. Nic dziwnego zresztą. Chodziło
się Carlosem. Nie mógł, ze względów oczywistych, przecież o ropę naftową. Najbardziej podejrzany był
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libijski dyktator, płk M. Kadafi, ale dwa lata później
okazało się, że akurat z tą akcją nie ma on nie wspólnego. Zresztą Libijczycy nie posługiwali się Carlosem.
W każdym razie po wiedeńskim zamachu ceny ropy
naftowej poważnie wzrosły. Saddam Husajn mógł
być zadowolony, Carlos również. Ponieważ występował w czasie akcji praktycznie otwarcie, jego sława
wzniosła się do zenitu. Stał się niekwestionowanym
królem terrorystów. Po tej akcji, korzystając z opieki
swych możnych protektorów, mieszkał na przemian
w Oranie i Adenie. Odwiedzał też Bagdad. Następna
akcja Carlosa odbyła się w połowie 1976 r. 27 czerwca tego roku został wkrótce po starcie z Aten porwany
samolot Air France. Po międzylądowaniu w libijskim
Benghazi, gdzie Libia zgodziła się tylko i wyłącznie na
dotankowanie maszyny, samolot zatrzymał się na lotnisku, które stało się symbolem i dowodem poglądu,
że terrorystów można pokonać również siłą – ugandyjskim Entebbe położonym ok. dwadzieścia km od
stolicy kraju Kampali, bandyci, wśród których dominowały takie asy międzynarodowego terroru: jak Carlos, Wadi Haddad i Anton Bouvier, zażądali uwolnienia swoich kilkudziesięciu kolegów po fachu, którzy
w ostatnich kilku latach znaleźli się w więzieniach
różnych krajów Europy Zachodniej i Izraela. Tu trzeba dodać, że wśród porwanych około połowa to obywatele Izraela. Porwany samolot stał na lotnisku przez
sześć dni. W tym czasie trwały pertraktacje, w których
po stronie bandytów opowiadał się praktycznie jednoznacznie, również ówczesny gospodarz Entebbe –
ugandyjski dyktator Idi Amin. W szóstym dniu akcji
niespodziewanie dla terrorystów i samego Idi Amina, izraelscy komandosi, którzy przylecieli w sposób
skryty dwoma samolotami typu C-130 Hercules zaatakowali port lotniczy Entebbe. Trzeba dodać, że pomocy logistycznej Izraelczykom w sposób niejawny
udzieliła sąsiadująca z Ugandą i odczuwająca zrozumiały lęk wobec różnych dziwnych i agresywnych
poczynań ugandyjskiego dyktatora, Kenia, pozwalając wykorzystać jedną ze swoich pobrytyjskich baz
lotniczych dla międzylądowania i dotankowania samolotów. Izraelczycy z antyterrorystycznej formacji
Massada uwolnili wszystkich zakładników i zastrzelili
prawie wszystkich terrorystów. Prawie, bo wymieniona trójka, niebędąca w czasie izraelskiej akcji na lotnisku, zbiegła. Czy mieli oni łut szczęścia?
W każdym razie koncepcja Carlosa, aby ze zwolnionych z więzień terrorystów utworzyć międzynarodową siatkę, swoiste imperium terrorystyczne, spaliła
na panewce. Podjęte wkrótce przez niego próby objęcia faktycznego przywództwa nad jeszcze działającymi
grupami terrorystów w Europie też się nie powiodły.
Schyłek lat 70. to dla Carlosa okres, w którym konsumował swoją legendę. Bardzo wiele podróżował, posługując się przy tym wyłącznie paszportami dyplomatycznymi takich państw jak Jemen lub Irak. Często

bywał w tym okresie również osobistym gościem pre- wiadów, mógł się ze swoim formalnym szefem zupełzydenta Josipa Broz Tity. Ten ostatni był ciekaw aktu- nie nie liczyć. Za nim stały ogromne sukcesy i… Jurij
alnych i niejawnych informacji z Bliskiego Wschodu, Andropow. Wolf uważał Carlosa po prostu za zwykłea Carlos trzymał tam rękę na pulsie życia politycznego. go głośnego i bardzo szkodliwego bufona. Stąd, mimo
Żył też Carlos na bardzo wysokim poziomie, bo wie- usiłowań Ericha Mielke, do permanentnej współpralu arabskich milionerów panicznie się go bało i chęt- cy Carlosa ze strukturami Stasi nie doszło. Wolf zresznie uiszczało żądane sumy na wskazane przez niego tą przy pomocy różnych intryg po prostu „sprzedał”
konta. W 1977 r. zamieszkał w Bagdadzie. Zdawał Carlosa Polakom, a jak się później okazało Polacy, dość
sobie sprawę, że w zasadzie tylko w bezwzględnie naiwnie, podjęli z nim współpracę.
rządzonym kraju jest bezpieczny. Wiedział, że służMimo że oficjalnie w Polsce był tylko raz
by specjalne państw zachodnich będą starały się go w 1981 r. i to zaledwie trzy dni, wcześniej bywał w nawyeliminować, a np. sprzyjająca mu Algieria nie była szym kraju już co najmniej kilka razy. Nieobce mu były
krajem niedostępnym dla wywiadu Francji i Izraela. takie obiekty jak Stare Kiejkuty, Legionowo, czy też
Te państwa ze zrozumiałych względów były najbar- tzw. Wojskowe Gospodarstwo Rolne MSW w Bieszdziej zainteresowane w eliminacji terrorysty. Istnieją czadach. Generalnie jednak ani II Zarząd SG, ani też
też pośrednie dowody, że podjął się, za odpowiednim wywiad polityczny MSW (I Departament) nie współwynagrodzeniem oczywiście, zorganizowania zama- pracowały z nim ani jego ludźmi systemowo. Raczej
chu na prezydenta Egiptu A. Sadata oraz króla Maroka w naszym kraju kontaktował się ze szkolącymi się tuHassana II. W pierwszym przypadku zleceniodawcą taj Kubańczykami oraz arabskimi kandydatami na
był ówczesny szef KGB, Jurij Andropow, w drugim H. pilotów wojskowych. Z tymi ostatnimi w Radomiu.
Bumedien. Rosjanie obiecywali dużo. Za głowę Sadata Traktował Polskę jako swego rodzaju kraj względnie
ofiarowali ponoć pięć milionów dolarów. Sadat zginął bezpiecznego wypoczynku. Ale musiał zdawać sow październiku 1981 r., ale bez jakiegokolwiek udzia- bie sprawę, że takie kraje jak Polska, Węgry i Czechołu Carlosa. Bracia Muzułmańscy, którzy wykonali za- słowacja nie są bynajmniej wolne od, penetrujących
mach na prezydenta Egiptu, byli w tym czasie dość bli- różne dziedziny życia, zachodnich służb specjalnych.
sko związani z konkurentem Carlosa Palestyńczykiem Również w Polsce działał na dużą skalę człowiek, z któAbu Nidalem, a ten... też brał pieniądze od KGB i Stasi. rym Carlos wyraźnie rywalizował w terrorystycznym
światku. Chodziło o Palestyńczyka Abu Nidala, któSchyłek
ry nie tylko w Polsce, ale również w Czechosłowacji
Na przełomie lat 70. i 80. Carlos często przebywał rów- całymi miesiącami mieszkał pod ochroną polskich
nież w niektórych europejskich krajach socjalistycz- służb specjalnych, wykorzystując przy tym najlepnych. W roku 1979 kilka miesięcy spędził na Węgrzech. sze w latach 70. XX wieku hotele. Prowadził też inteCzęsto gościł na bułgarskich plażach i w samej Sofii. resy biznesowe, m.in. handlował we współpracy m.in.
Według półoficjalnych danych znacznie rzadziej od- z Cenzinem polską bronią. Dużym wstrząsem dla
wiedzał Czechosłowację, aczkolwiek zarówno on, jak wszystkich zainteresowanych w tej sytuacji był, niei współpracujący z nim terroryści chętnie posługi- udany w konsekwencji, zamach na Abu Nidala przewali się czeskimi pistoletami maszynowymi Scor- prowadzony w ekskluzywnym warszawskim hotelu
pion, jak i sentexem, skądinąd znakomitym mate- „Victoria”. Ze strzelaniny w apartamencie tego hotelu
riałem wybuchowym. Z kolei jednak jego brat Lenin uratował się, natomiast zginęło jego dwóch współtojak też żona Carlosa, Magda Kopp byli częstymi go- warzyszy i zarazem ochroniarzy. Podejrzewano wteśćmi czeskich uzdrowisk. Dość zagadkowo wygląda dy, przynajmniej początkowo, że za zamachem monatomiast współpraca Carlosa i jego grupy z osławio- gła kryć się grupa Carlosa. Później jednak okazało się,
ną wschodnioniemiecką Stasi; ortodoksyjny komu- że strzelali do Abu Naidala agenci Mossadu. Zamach
nista Erich Mielke członek wschodnioniemieckiego na Abu Nidala był obiektywnie faktycznym kresem
Politbiura i bliski współpracownik, a według niektó- dość luźnej współpracy Szakala z polskimi służbami
rych politologów, też konkurent E. Honeckera, for- specjalnymi. Obie strony musiały dojść do wniosku,
malny szef politycznej milicji NRD-owskiej, co naj- że są dla siebie raczej nieprzydatne.
mniej trzykrotnie użył Carlosa do przeprowadzenia
Unikał natomiast Carlos Rumunii, aczkolwiek jego
wspólnie z działającą w RFN, Frakcją Czerwonej Ar- ludzie szkolili agentów Securitate. Ale niechęć do pomii (dalej FCA) do porwań polityków i biznesme- bytu w tym kraju wynikała z zupełnie innych wzglęnów. Trzeba dodać, że część grupy Carlosa, włącznie dów. Geniusz Karpat, Causescu oraz Kadafi blisko
z wymienioną już Magdą Kopp, wywodziła się wła- z sobą współpracowali. Carlos musiał obawiać się, że
śnie z FCA. Ale z kolei zastępca Mielkego, generał wielki Nicolae może go po prostu oddać w ręce libijMarcus Wolf, szef wywiadu zagranicznego Stasi po skiego pułkownika. A ten wyraźnie Carlosa nie lubił
prostu Carlosem pogardzał. Wolf, który miał opinię i nie miał zupełnie poczucia humoru. W 1981 r. ternajbardziej inteligentnego z szefów wschodnich wy- rorysta zamienił Bagdad na Damaszek. Oddał Hafez
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al Asadowi kilka bardzo cennych przysług. Wyeli- częła się rozsypywać. Co prawda, dołączyła do niego
minował osobiście lub pośrednio z kręgów żyjących w Damaszku M. Kopp, która w międzyczasie odbykilku jego politycznych przeciwników. Najczęściej wała czteroletni wyrok we Francji, a z którą terrotych mieszkających w Europie. Mordował na tere- rysta zawarł wcześniej związek małżeński, ale odenie Niemiec i Francji. Jednak bał się przebywać na szli z kolei od niego wszyscy ci, którzy orientowali
terenie tych państw dłużej niż kilka dni. Zazwyczaj się na Saddama Husajna. Jego gwiazda stosunkowo
przygotowywał zamachy, wykonywał je i wyjeżdżał szybko gasła. Syryjski prezydent też, przynajmniej
natychmiast na Węgry lub do Bułgarii. Dziwna, ale w tym okresie, pragnął być uważany za demokratę
prawdziwa jest sytuacja, że europejskie państwa so- i polityka cywilizowanego. Już w roku 1990 Carlos
cjalistyczne były w początkach lat 80. silnie naci- chciał zamienić Damaszek na Algier lub Oran, jedskane przez ZSRR, aby pozbyć się terrorysty z ich nak jego dawny opiekun i protektor Huari Bumedien
terytorium. Mimo to aż do roku 1985 mógł dość swo- już nie żył. Kolejny w tym czasie prezydent Algierii
bodnie poruszać się na terytorium Węgier. 21 lutego Szadli nie wykazał żadnego entuzjazmu dla koncep1981r. grupa Carlosa dokonała zamachu na rozgło- cji osiedlenia się króla terrorystów w jego państwie
śnię RWE w Monachium. Sam terrorysta kierował i Carlos – jak niepyszny – musiał z algierskiego lottym zamachem z terytorium Bułgarii. W lutym 1982 niska odlecieć z powrotem. W roku 1991 Syria przyr. natomiast kierowana przez niego grupa przygoto- łączyła się do koalicji antyirackiej, a jej wojska wzięły
wywała zamach na nieprzychylną prezydentowi Sy- udział wspólnie z amerykańskimi, francuskimi i inrii redakcję „Al-Watan Al Arabi” w Paryżu. Jednak nymi w operacji „Pustynna Burza”. Prawdopodobnie
wskutek nieostrożności część przygotowujących za- w tym czasie Iljicz Ramirez przebywał już na stałe
mach terrorystów została aresztowana przez francu- w Sudanie, który stał się ostatnim jego schronieniem.
skie służby specjalne. W grupie aresztowanych była
też Magdalena Kopp – żona Carlosa. On sam w li- Francuskim targiem
ście otwartym do ówczesnego ministra spraw we- W okresie 1991–1994 o kolejnych wyczynach znawnętrznych Gastona Deferre zażądał zwolnienia nego terrorysty już nie słyszano. Prawdopodobnie
aresztowanych. Gdy rząd francuski odmówił, grupa wycofanie się z działalności było warunkiem w miaCarlosa dokonała kilku spektakularnych zamachów rę spokojnej egzystencji. Jednak Francuzi nie dali za
przeciwko temu państwu. Podłożono bombę w su- wygraną. Sudan, państwo zacofane, potrzebował znaperekspresie TGV oraz zamordowano 16 kwietnia czącej pomocy technicznej i ekonomicznej. I Carlosa
w Bejrucie urzędnika ambasady francuskiej. Prze- po prostu Sudańczycy wydali Francuzom. A może
prowadzono też kolejny udany zamach na redak- lepiej byłoby powiedzieć – sprzedali. Tym bardziej
cję „Al-Watan Al Arabi”. Wreszcie latem 1983 r. wy- że już w tym czasie silny był w tym państwie nurt
buch bomby zniszczył Francuski Ośrodek Kulturalny ortodoksyjnie islamistyczny, a Carlos przebywając
w Berlinie Zachodnim. Mimo tych – niejednokrot- w Chartumie ostentacyjnie wyprawiał alkoholowe
nie widowiskowych – akcji, gwiazda Carlosa bladła. libacje, co było sprzeczne z doktryną islamu. PrawOn sam coraz częściej kolejne zamachy tylko przy- dopodobną sumą, za jaką wydano Carlosa Francugotowywał, a na pierwszej linii terroru działali inni zom jest równowartość ok. 10 mln dolarów w sprzęludzie. A było ich coraz mniej. Bardziej był również cie medycznym i laboratoryjnym. Wiosną 1994 r.
uzależniony od logistycznego i operacyjnego wspar- Iljicz Ramirez stanął po raz kolejny na francuskiej
cia węgierskich służb specjalnych lub, słabo rozbudo- ziemi. Tym razem jednak w kajdankach. W sierpwanych w Zachodniej Europie, służb syryjskich. Jed- niu 1994 r. rozpoczął się jego proces. Ale odpowianak Rosjanie mieli do niego stosunek coraz bardziej dał w tej fazie tylko za potrójne zabójstwo z czerwca
nieprzejednany. Doprowadzili do narady służb spe- 1975 r. z Rue Toulier. Bo to było ewidentne mordercjalnych krajów socjalistycznych w Berlinie w 1981 stwo i francuski, bardzo drobiazgowy, wymiar sprar. Na tym posiedzeniu wymogli na swoich przymu- wiedliwości nie miał większych trudności z przeprosowych sojusznikach, czy raczej satelitach, cofnięcie wadzeniem postępowania dowodowego. W rezultacie
wszystkich przywilejów, jak również prawa wjazdu. terrorysta został skazany na karę dożywotniego więEldorado bezpowrotnie się skończyło. Wprawdzie zienia. Dlaczego sądzono go wtedy tylko za sprawę
terrorysta bywał jeszcze w 1985 r. na Węgrzech, ale sprzed dwudziestu lat? Prawdopodobnie po to, aby
to już było wszystko. Przestrzeń, w której mógł się w tej jednoznacznej sprawie uzyskać wyrok skazuporuszać, była coraz bardziej ograniczona. Po 1985 r. jący i mieć potem dużo czasu. Dużo, by drobiazgoprzebywał prawie wyłącznie w Damaszku, tylko od wo przygotować kolejne procesy. Francuzi okazali
czasu do czasu pojawiając się w Libanie lub Jemenie. się konsekwentni. Przeprowadzono kolejny proces,
Wywiad francuski SDE-CE przy wsparciu Mossadu w którym Ilicz Ramirez po raz drugi został skazany
i Szin Bettu dość wnikliwie monitorował miejsca jego na karę dożywotniego wiezienia. Wprawdzie nie zapobytu oraz słabnącą działalność. Jego grupa, która brakło w toku tego procesu lirycznego wątku w pow połowie lat 80. liczyła jeszcze ok. 10–15 osób, za- staci ślubu terrorysty ze swoją obrończynią, znaną
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adwokatką Izabelle Coutant-Pere, ale terrorysta został skazany. Musi zostać oczywiście postawione pytanie, czy zainteresowany rozwiódł się ze swoją bardzo znaną poprzednią małżonką . Otóż okazało się,
że cywilny ślub tej pary zawarty w Budapeszcie był
nieważny, bo M. Kopp była w czasie jego zawierania
formalnie mężatką.
Bez ostatniego rozdziału?
Skazany lijicz Ramirez-Carlos odbywa obecnie podwójny dożywotni wyrok. Francuzi nie są skłonni do
uchylenia rąbka tajemnicy i nie odpowiadają na pytania, czy wkrótce odbędą się kolejne procesy tego
terrorysty. Zresztą opinia publiczna powoli o nim zapomina. Nie widać też absolutnie żadnych sił politycznych, które byłyby zainteresowane podjęciem próby
jego uwolnienia. Ta formuła terrorystyczna, w której dominowała osoba Carlosa, odeszła już w niebyt.
Epoka lat, w których porywano samoloty i strzelano nagminnie do polityków z wolna przemija. Zupełnie inaczej wygląda też dzisiaj system ochrony
polityków, obiektów, a również ludzi interesu. Zapewne trudniej byłoby dziś działać Carlosowi i jego
ludziom. Terrorysta do wynajęcia nie jest już specjalnie potrzebny. Reżimy dyktatorskie według formuły lat 70. XX wieku odeszły już w polityczny niebyt,
a te, które funkcjonują, czyli Korea Północna, Iran
czy w dalszym ciągu Syria rządzona przez Assada
juniora uprawiają raczej terroryzm państwowy. Natomiast terroryzm islamski, w którym formuła ideologiczna jest podstawą, naśladuje terroryzm z lat 70.
XX wieku tylko pod względem stosowania przemocy i wywoływania strachu. Dlatego powinniśmy pozostać w przekonaniu, że Carlos i jego dzieje są już
tylko zjawiskiem historycznym, z którego powinno
się wyciągnąć odpowiednie wnioski. Chociaż Carlos żyje nadal... a są na świecie jeszcze ludzie, którzy
chcieliby go naśladować.
Terroryzm oparty na pozornie lewicowej czy lewackiej ideologii był elementem świata dwubiegunowego. Związek Radziecki w epoce L. Breżniewa
traktował tę formułę jako jeden z wielu elementów
walki ze światem zachodnim. ZSRR kontrolował
swoich wschodnioeuropejskich satelitów, a sytuacja
w stosunku do państw, w których funkcjonowały reżimy lewicowe w Trzecim Świecie, była inna. Tu już
takich pełnych możliwości nie miał. Państwa te żądały coraz większej pomocy gospodarczej i wojskowej, a niewydolny system ekonomiczny ZSRR miał
mocno ograniczone możliwości. Stąd kontrola była
niepełna, a nawet często iluzoryczna. Grupy terrorystyczne i poszczególni terroryści w praktyce szybko stawali się natomiast swego rodzaju najemnikami poszczególnych dyktatorów i kacyków. Zamiar
polityczny ówczesnych radzieckich polityków i kierowników pionu służb specjalnych, by osłabić Zachód również przy pomocy terrorystów szybko się
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przewartościował. Terroryści kosztowali dużo, a ich tyzmu przyniosła zmiany. Dzisiejsze pokolenie islamdziałalność powodowała raczej konsolidacje świata skich ortodoksów nie boi się śmierci, czego dowodem
zachodniego niż spodziewane tendencje odśrodko- są bardzo liczne zamachy samobójcze.
Pozostaje otwarte pytanie, czy działalność Carlowe. Ponadto terroryści stawali się bardzo szybko niesterowalni. Skoro znajdowali oparcie nie tylko w pań- sa-Szakala i jego grupy wpłynęła na terroryzm dnia
stwach bloku wschodniego, ale również u licznych dzisiejszego. Niewątpliwie w jakiś sposób tak. Tym
hojnych dyktatorów, szybko zaczynali działać na za- bardziej że emerytowani terroryści byli też instruksadzie, że są po prostu ludźmi do wynajęcia. Z jednym torami w obozach i bazach szkoleniowych zarówno
wyjątkiem, praktycznie wszyscy terroryści schyłku Al-Khaidy, jak i innych współczesnych organizacji terXX wieku dość szybko przestawali działać przeciw- rorystycznych. Sam Carlos spotkał się po raz pierwko Izraelowi i jego obywatelom. Izraelczycy po prostu szy z Osamą Bin Ladenem w Libanie w roku 1975.
zabijali terrorystów. A ci chcieli żyć i to na wysokiej To spotkanie nie miało żadnego dalszego logicznestopie, czego Carlos, Abu Nidal i inni byli bardzo do- go ciągu. Ale Carlos i jemu podobni na pewno nie są
brymi przykładami. Dopiero epoka islamskiego fana- wzorcami do naśladowania dla talibów i mudżahedi-

nów islamskich. Podobnie jak ci ostatni nie będą już
za kilkanaście lat żadnymi wzorcami dla cyberterterrorystów nadchodzącej epoki. Sytuacja się zresztą prawie zawsze powtarza. Brutus, Kasjusz, Kaska
i kilku innych mordowali Juliusza Cezara, bo bali się
jego idei, nowych prądów, które ten wybitny polityk
reprezentował. Terroryści spod znaku „Czarnej ręki”
strzelali do arcyksięcia Ferdynanda nie ze względu na
niego samego, tylko dlatego, że był symbolem państwa, którego ideologii i polityki nie rozumieli. Z tych
praktycznie samych powodów strzelał do prezydenta nijaki Eligiusz Niewiadomski, też terrorysta. Tym
razem ultrakatolicki.

Herb Dołęga (zwany również Podkową)
Wizerunek herbu przedstawia podkowę koloru srebrnego w polu błękitnym, ułożoną barkiem ku górze,
na barku krzyż kawalerski złoty, w środku podkowy strzała srebrna lub bełt, skierowana żeleźcem ku
dołowi. W klejnocie nad hełmem, w koronie, skrzydło sępie czarne, przeszyte strzałą srebrną, żeleźcem
w prawo obróconą.
Początki powstania herbu sięgają czasów wczesnopiastowskich, a nazwa jest pochodzenia topograficznego i oznacza kierunek, względnie drogę do łęgu, tj.
podmokłych łąk. Nie wiemy, czy oznaczała ona drogę do wsi o tejże nazwie, czy też związana była z jeziorem Łągowskim, nad którym osiedleni byli
m.in. Pobogowie. Do XV w. pisownia herbu i rodu brzmiała Dolanga. Spotykamy
się z nim w czasach Bolesława Krzywoustego, w legendzie według której
podczas walk tego księcia z Prusami,
rycerz zwany Dołęga herbu Pobóg,
ustrzelił z zasadzki wodza wojsk
pruskich, co spowodowało klęskę ich armii. W nagrodę za
ów czyn wziął od księcia dodatek do herbu w postaci strzały
w przydatku, a zmieniony herb
od jego imienia nazwano Dołęgą. Potwierdzenie niejako tej
legendy stanowi fakt, że Krzywousty nadaje Hugonowi herbu Dołęga ziemię i jeńców w nagrodę za
przyczynienie się do zwycięstwa nad
Prusami, później spotykamy go w szeregach młodszych synów Bolesława
walczących z seniorem Władysławem.
Inna wersja mówi o pochodzącym z Niderlandów rycerzu zwanym Buchr, pisanym
Bukr, Bucr, Butyre czy Potyre, którego syn zwany
Grabia miał syna Marcina Grabica, któremu w 1218

r. książę Konrad Mazowiecki zatwierdził przywileje nadane przez Krzywoustego. Dotąd za protoplastę
Dołęgów uznawano Włodzimierza dziedzica Łęgu,
gdzie ufundował kościół pod wezwaniem św. Kata-

rzyny. Aktem unii horodelskiej został przeniesiony
na Litwę, gdzie adoptowanym zostaje bojar litewski
Momswild, a adoptującym był Andrzej N.
Najstarsze znane pieczcie przedstawiające godło
herbowe to pieczęć Jana z Kretkowa kasztelana dobrzyńskiego z 1430 r., Mikołaja Lasockiego prepozyta krakowskiego i biskupa włocławskiego z 1435
r. oraz Michała Lasockiego podkomorzego dobrzyńskiego z 1451 r.
Przyjmuje się, że od opisywanego herbu pochodzi inny herb zwany Niezgoda. Wśród Dołęgów związanych z Zagłębiem wymienić można
Teodora Leona Cieszkowskiego (I833–
1863), uczestnika powstania styczniowego, zdobywcę stacji kolejowej w Sosnowcu i komendanta
Dąbrowy, Józefa Patrycego Cieszkowskiego (1798–1867), zarządzającego kopalniami w Dąbrowie, gdzie założył kopalnię
„Ksawery”, na jego cześć jedną z kopalni dąbrowskich
nazwano „Cieszkowski”;
Michała Cieszkowskiego około 1880 r., rejenta w Sidzinie, Benedykta
Eminowicza – 1790 r. burgrabiego siewierskiego; Samuela Kazimierza Kaszowskiego w I690 r. chorążego
zatorskiego i oświęcimskiego
oraz Tadeusza Maurycego Kaszowskiego (1795–1864) od
1823 r. właściciela kopalni
w Grodźcu koło Będzina, dziedzica Okradzionowa, pow. olkuski.
Mirosław Rakowski
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Plastyka
Anna66 Andrzejewska
Urodzona w 1977 roku w Będzinie. Doktorantka Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni prof. Ewy Zawadzkiej. Członkini Związku Polskich Artystów Fotografików. Formą
wypowiedzi fotograficznej, którą się posługuje, jest fotografia
kreacyjna. Od początku swojej przygody z fotografią w jej centrum zainteresowania jest człowiek, a inspiracje czerpie z życia
codziennego. Interesują ją relacje międzyludzkie – z pełną paletą odcieni. Dużą uwagę przywiązuje do fotografii kolorowej,
ale czarno-biały minimalizm także jest jej bliski. Cechą charakterystyczną jej zdjęć jest „piękna brzydota” i balansowanie
na granicy kiczu. W fotografii ceni sobie możliwość kreowania
rzeczywistego świata o nierealnej strukturze, a inspiracje czerpie zarówno z obserwacji życia realnego, jak i ze snu. Zaobserwowane zachowania oraz sytuacje przenosi na fotografie oraz
krótkie formy filmowe. Jest współautorką krótkometrażowych
filmów poklatkowych. Jej fotografie ilustrują publikacje książkowe, jak „Pamiętnik Wendy” Eny Kielskiej (wyd. e-bookowo).
Laureatka wielu konkursów polskich i zagranicznych, m.in. PX3
Photo Paris FR, Cyberfoto PL. Jej prace znajdują się w zbiorach
Sosnowieckiego Centrum Sztuki w Sosnowcu.

22

nr 6(36) listopad – grudzień 2014

Plastyka
Wystawa prac Ireny Skalik i Macieja Nowackiego
„Światło-Przestrzeń”
W sosnowieckiej „Galerii Ładniej” 26 września odbył się wernisaż prac artystów pochodzących z Sosnowca: Ireny Skalik i Macieja Nowackiego.
Zaprezentowane prace są zaledwie wycinkiem ich twórczości. Maciej Nowacki przedstawił dzieła malarskie, które są przykładem
typowej abstrakcji. Irena Skalik skupiła swoją twórczą uwagę na grafice. Prace łączy realizacja tematu światło i przestrzeń, o której
mówi tytuł wystawy. U Skalik „namacalne” –
przedstawiają miejsce, gdzie mieszka, inspirowane wielką bryłą. U Nowackiego wyraźnie
widoczna jest inspiracja miejscem, zmierzająca ku abstrakcji, odrywająca się od sztuki
figuratywnej na korzyść koloru, światła i ekspresji fakturalnej.
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Poezja
Pele i Piesek

Chłopcy ulepili bałwana
i od razu zaczęło się bałwochwalstwo
Jeden przyniósł szal drugi czapkę
trzeci dorobił męskie organy płciowe
czwarty dał mu pracę
Przyszły dziewczynki i wszystko zniszczyły
Ulepiły dla niego bałwanice i kazały się oświadczyć
Bałwan stracił wszystkie atrybuty
szal czapkę męskie organy płciowe pracę

A
Pele raczkował
Nie wylewał za kołnierz
brudny kołnierz z cierpkim spojrzeniem
z serduszkiem
Miał pieska pieska miał Pele
Lecz piesek nie wylewał za mankiet
brudny mankiet
Piesek raczkował
i Pele raczkował oboje raczkowali
Nikt się tym nie zainteresował
Była szansa na kasowy
przebój zabój
dokument filmowy

I tak skończyło się bałwochwalstwo

Sylwester
Gołąb

Bałwochwalstwo

W czasach pokoju
Kolega
Mój kolega z dzieciństwa zdziczał
pod naporem myśli człowieka dorosłego
a taki dobry kiedyś był z niego złodziej
Niebo nadal piastuje funkcję kontrolną
zbawczą albo nad wyraz praktyczną
Przydomowe kapliczki jak psy pilnują obejść
Mój kolega z dzieciństwa wyjechał
pod naporem myśli człowieka dorosłego
Wytrącono mu z ręki wszystkie argumenty
ręka kolano głowa but
I choćby z mórz wyparowała cała woda
ryb nie należy sadzić w grządkach

Piesio andaluzyjski człowiek Beretnik zwozi złom
Dzisiaj trudno rozpoznać prawdę
bo czym ona właściwie jest
Marcowe koty drażnią kwietniowe drżą psy psychoza i cisza
Człowiek Beretnik składa berettę zwozi złom
Dawniej mężczyźni mieli beretty automaty dużo stali
Teraz mają automatyczne pralki kilka proszków
do wyboru
Kilka proszków na sen
Kiedyś raczej nie sypiali
Kiedyś bronili Stalingradu
teraz należą do sojuszu
Mów ładnie
Krzyczy pani do poety
Ogólnie trudno odgadnąć co jest prawdą
Zapach rozkładającej się ziemi

Zdzisława
Franciszka
Kubala

Tacie, w 14. rocznicę śmierci
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są takie dni
ojcze
w których przed uciekającym czasem szukam Twych śladów
ukrytych na wytartych ścieżkach po których chadzałeś
zawsze zamyślony
szukam ich w słowie wyrytym na płycie grobowca
pochylam głowę nad Twą mogiłą
ręką usuwam pył z pól naniesiony
wciąż czuję Twój oddech
słyszę Twój głos
ma tęsknota zbladła
jak list sprzed wielu lat
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Recenzja

Kto straszy w tym domu? – o wierszach Pawła Sarny
„Nic bardziej mylącego, niż przyjąć, że poeta tworzy opierając się na tradycyjnym materiale. On
raczej czerpie z prażycia, którego ciemna natura wymaga figury mitologicznej i dlatego chciwie
przyciąga do siebie to, co pokrewne, by w ten sposób się właśnie wyrazić. Przeżycie jest pozbawione obrazów i słów, jest bowiem wizją w „ciemnym
lustrze”. Stanowi jedynie przemożne przeczucie,
które dąży do ekspresji. Jest wirem wietrznym który porywa wszystko, co napotka i w ten właśnie
sposób zyskuje indywidualną postać”.
C.G. Jung Psychologia i twórczość

Rośnie brzuch żony.
Ten brzuch jest domem.
Kto straszy w tym domu?

I kogo straszy? Ojca oczekującego na
syna? Jung z pewnością, wzorem swojego
mistrza Freuda, znalazłby głębokie pokłady przerażenia związanego z „patologią zjawisk tajemnych”, wszak nie mam nic bardziej tajemniczego dla ojca niż pojawienie
się własnego dziecka. Niezwykle trudno
przyszłemu ojcu dostrzec związek działań
Niewielki tomik poezji Pawła Sarny „Po- męsko-damskich z ich efektem.
Co innego matka:
kój na widoku” może mylić głębokim zanurzeniem w codzienności, w powszechbrzuszynka
nym doświadczeniu; dom – żona – dziecko
rozmawia z brzuchem
– dzieciństwo. Pojawia się wuj Edward, który przybywa ze świata, aby pokazać piekło,
które poznał wraz z markową torbą adidaMatka i brzuch są jednością. Ojciec jest
sa. Jest wszechobecny brzuch żony, który sprawcą, oskarżonym – najpierw za to, że
przeraża i daje nadzieję. Są skaczące sar- brzuch się wybrzusza:
ny. Jest syn, który krzyknie, kiedy już się
bo brzuch mojej żony,
narodzi. Trudno nie zgodzić się z autorem
który wciąż rośnie,
posłowia, Piotrem Michałowskim, że Sarjest projektorem
na pisze przede wszystkim o Sarnie – minionym, teraźniejszym i przyszłym (czyli
a projekt, to wciąż nie dokonane, wciąż
zapamiętanym i wyimaginowanym). Ale
przecież: „Nie pisze się wierszy dla siebie. nie wiadomo
Dla siebie nie pisze się powieści, nie kompokim będzie
nuje utworu muzycznego, nie maluje obrabez brzucha.
zu. Pisze się, maluje, komponuje dla czytelnika (…) Niezupełnie znaczy to, że artysta
„Artysta nie uzewnętrznia zatem uczuć
zwraca się do innych. Słuszniej będzie powiedzieć, że dzieło jego jest ofertą, którą przed- biernie, lecz je aktywnie kształtuje. Sam
kłada nie znanej sobie publiczności, licząc, fakt reflektowania, czyli nadawania nazwy,
że przez niektórych będzie przyjęta”. (Zbi- zmienia je, podobnie jak obecność badawgniew Jarosiński: Postacie poezji).
czego instrumentu zmienia infraatomowe
Dzisiaj oferta poetycka mocno przy- zjawisko. Stąd u artysty poczucie, że
pomina nagabywanie sprzedawcy lodów przeżycie nie jest mu dane aktualnie,
zmarzniętych Eskimosów na biegunie lecz unosi się przed nim w przyszłopółnocnym. Wiersze się pisze, ale wierszy ści jako zadanie, jako coś, co ma dosię nie czyta. Słucha się rapu, który bły- piero zdobyć”. (Artur Sandauer: Piskawicznym rymowaniem na zadany te- sma o sztuce).
mat, zachwyca młodzieżową popkulturę.
Sarna się boi. I ten tomik jest wySłowa proste, przejmujące, dosadne – to pełniony strachem po brzegi. Sarny
jest to, jak coca cola. U Sarny słowa są za- (z Jeffersa) uciekały przed pożarem,
motane, jak on sam. Chłopak z Jaworzna przed „gromką falą niskiego poża(dawna Małopolska), mieszkający w poko- ru” i znikały, ubywały, ale też przyju na widoku w Katowicach, wykładowca, bywały. Straszyły ptaki za oknem:
ale też dziennikarz i sekretarz sosnowiec- Ptaki śpiewały, że wszystko rosło i
kiego (!) „Nowego Zagłębia” – jak nie po- wszystko w środku stawało się puste.
paść w schizofrenię?
Straszyła codzienna wspinaczka:

Wspinaliśmy się,
a wszystko
stawało się coraz mniej jasne.
A wuj Edward straszył piekłem.
Paweł Sarna się boi. Ze strachem walczy śmiechem – wplata w tekst oswojone
dziecinne zagadki: co to jest – czarne po
czerwonym jedzie po zielonym? Erotyczny podtekst zamienia się w czarną śmierć.
Ale przecież:
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Ten śmiech
był zaraźliwy i biegliśmy
aż za Górkę, ze śmiechem,
z latawcem na długim sznurku.
„Co naprawdę siedzi w artyście? Jaki jest
na co dzień, o czym myśli na przykład podczas zjadania obiadu? Czy rzeczywiście jest
księżycowym facetem?” (Józef Baran: Autor! Autor!)
Pokój na widoku powinien dać odpowiedź na takie pytanie – przecież „na widoku”, więc otwarty na wszystkich i dla
wszystkich. Pozwalający się podglądać.
Niemal do bólu szczery. I w tej szczerości
właśnie niezwykle tajemniczy – tajemnicą uniwersalną. Strachu przed przyszłością. Przed nieznanym, choć przecież banalnym w swojej powtarzalności.
Oto – moja droga – a gdzież jest wasza?
Tak odpowiadam tym wszystkim, którzy
mnie „o drogę” pytają. D r o g i ? – nie masz
jej zgoła. Tako rzecze Zaratustra. (Fryderyk Nietsche).
Z. Adamczyk
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Recenzja
Z dziejów oświaty...

raz rozpadu rosyjskiego społeczeństwa.
Ciekawym zabiegiem jest właśnie ten tłum nieKsiążka Jacka Malikowskiego przedstawia dzieje
ustannie otaczający Raniewską. Wydaje się on wyoświaty we wsi Zendek. W pracy wykorzystano bokorzystywać każdą nadarzająca się okazję do picia,
gate archiwalia znajdujące się w Krakowie, Kielcach
przeżuwania i obmacywania się. Impreza trwa nieczy Katowicach, a ponadto prasę i literaturę przedustannie – nawet kiedy główna bohaterka przeżymiotu. Jak pisze autor recenzji prof. UŚ dr hab. Zygwa swoje dramaty, ludzie nieprzerwanie bawią się
munt Woźniczka: „W wyniku tego powstała szeroza drzwiami, które od czasu do czasu otwierają się
ko udokumentowana książka, która przynosi opis
z impetem, jak gdyby przypominając antagonistce
historii wsi Zendek a przede wszystkim znajdująo swoim istnieniu i trwaniu.
Lubow nie jest poważną, emocjonalnie dojrzałą
cej się tam szkoły. Historia wsi zarysowana jest od
kobietą, wracającą z dalekiej podróży. Jest przedstaśredniowiecza po czasy współczesne, natomiast historia wiejskiej oświaty opisywana jest do drugiej
wiona tak jak pozostali mieszkańcy rodzinnego miapołowy XX wieku”.
steczka – i na nic się jej nie przydadzą futra i ozdoby,
bo dokładnie tak jak oni, żyje chwilami wyciekającymi przez palce. Nie straszny jest jej Łopachin – uosobienie sztywnych reguł i polityki, zakutany w czarny
strój, monotonnie klepiący niczym mantrę swój monolog o pieniądzach oraz sprzedaniu posiadłości. Nie
zważając na niego i na wszystko dookoła, Raniewska
bawić się będzie tak długo jak tylko można. Przynajnia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej mniej do momentu, kiedy sad jeszcze istnieje.
i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie krajoJednak coś w tej roli zgrzyta – z jednej strony niewym i regionalnym. Autorami poszczególnych artyku- trzeźwej Lubow jest wszystko jedno, a z drugiej, nałów są: Marek Barański, Krzysztof Czekaj, Adam Gierek, gle, bez uzasadnienia przejmuje się swoją dolą, swym
Kazimierz Gołosz, Adam Pander, Paweł Sarna, Maria utraconym synkiem, aby po chwili znów powrócić do
Tkocz, Jarosław Wesołowski.
wydawania lekką ręką pieniędzy. I tak na przemian.
Może rozwiązanie to nie raziłoby aż tak, gdyby nie
wpadało w dobrze znany widzowi z innych inscenizacji (np. Cywińskiej) melancholijny ton.
To podejście nie koresponduje z rewolucyjną formułą groteski, którą Kolada wydaje się z początku serwować widzom. Są tatuaże, jest maskarada, ale jest
też smutek, który nie współgra z pozostałą energią
wytworzoną na scenie.
Tak więc pierwsza połowa spektaklu minęła w miaRozpijaczona, szalona, skora do zabawy oraz do rozbi- rę szybko, jednak czym bliżej końca, tym był on barjania jajek na głowie – taka jest Rosja, do której wraca Lu- dziej melancholijny i przytłaczający. W drugiej połobow Raniewska – główna bohaterka „Wiśniowego Sadu” wie tempo rozwleka się, postacie snują się po scenie,
Czechowa, w reżyserii Nikolaja Kolady, pochodzącego z ro- a widz, już dobrze wiedząc co będzie dalej, wierci
syjskiego Jekaterynburga. Twórca takich spektakli jak „Me- się w fotelu. Tę sytuację ratują dwa momenty: podCelem autorów artykułów naukowych pomieszczo- rylin Mongoł” czy „Martwa królewna” ponownie zaskaku- czas sceny balu – niezwykłego performance’u sprawnych w monografii pod red. Marka Barańskiego jest je publiczność swoją interpretacją klasycznego dzieła. Ale ności fizycznej aktorów oraz podczas sceny rąbania
próba oceny bilansu obecności regionu Zagłębia Dą- czy propozycja Kolady to czasem nie „sztuka dla sztuki”? drewna. I właśnie ta druga scena udowadnia, że nie
Widz od samego początku spektaklu zostaje wcią- ma tutaj miejsca na tragizm zbudowany przez wybrowskiego w strukturach Unii Europejskiej. Od początku procesu transformacji ustrojowej i gospodar- gnięty w wir rosyjskiego, hucznego świętowania. Po- olbrzymienie, przekształcenie, deformację. Tutaj po
czej w Polsce, od etapu przedakcesyjnego w 2002 mimo tego że Raniewska przybywa z zagranicy do prostu jest Tragizm przez duże T, jest Rąbanie drewroku, pojawiły się środki pomocowe, które mogły swojego rodzinnego domu, aby rozliczyć się z prze- nianych pali, czyli wiśniowego sadu przez Łopachina,
wesprzeć rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, szłością, rozpoczyna się zabawa jakich mało. Tańce, jest jedyną w całym spektaklu sceną, która jest jaka następnie ukształtowanie infrastruktury technicz- donośne śpiewy i chłeptanie wódki wprost z każde- kolwiek tragiczna. Huk, niosący się z każdym udenej, gospodarki, rolnictwa, innowacyjności i techno- go możliwego naczynia, w tym plastykowego kubka rzeniem siekiery, daje się odczuć wręcz fizycznie na
logii. Wdrażanie Funduszy Europejskich w latach (który notabene zastąpił owoc wiśni), wciągają widza widowni tak, że mamy ochotę uciec razem z Raniew2004 –2006 odbywało się w ramach Narodowego w świat przedstawienia. Już podczas tych pierwszych ską do szafy, przed tym bezwzględnym, trzeźwo paPlanu Rozwoju 2004–2006, którego strategicznym chwil niektórzy na widowni nieśmiało potupią nóżką, trzącym na świat człowiekiem.
celem było rozwijanie konkurencyjnej gospodarki może trochę się pokiwają, a nieliczni będą siedzieć niSpektakl niestety nie utrzymuje tempa, z którym
opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do czym zamurowani, będąc pod wrażeniem siły oddzia- się rozpoczął, powoli wytraca się, aby stanąć i przytrwałego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnie- ływania rosyjskich pieśni albo widząc w owej wizji ob- gwoździć to, co nadawało przedstawieniu ruch. I to

10 lat Zagłębia Dąbrowskiego w Unii Europejskiej
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Wejście z przytupem
a wyjście z łańcuchem,
czyli Nikolaj Kolada
w Teatrze Śląskim
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dosłownie – jak w ostatniej scenie, w której Firls, służący Raniewskiej, ciągnie za sobą długi, ciężki łańcuch. Jeżeli owe zwolnienie spektaklu to zabieg celowy, to brawa dla reżysera, jednak ja pomimo tego
czułam się zawiedziona. Wielkich kontrastów i zaskoczeń nie zaznałam, a niektóre momenty wydawały się wręcz ulgą po spokojnych i przedłużonych,
jak w scenie, w której wszyscy bez ustanku mamroczą cytaty z innych tekstów Czechowa. Rozumiem,
Czechow wielkim poetą był, ale czy warto jeszcze
na siłę wkładać fragmenty, które jeszcze dodatkowo
przedłużają spektakl? Niestety, zaczęło się z pomysłem, z „ułańską” fantazją, a skończyło smutno i nijak jak u… Czechowa.
Na szczęście jest jeden aspekt, który pozwala spojrzeć na Koladę przychylnym okiem – to symbolika. Plastikowe, niekończące się białe kubki, kapiąca z sufitu

Pan i pani – czyli
idą święta
Pan z nadzwyczajną radością i koniecznym
w tych chwilach entuzjazmem towarzyszył pani
w wędrówce po galerii. Tym razem nie była to galeria sztuki klasycznej, nawet nie nowoczesnej, ani
galeria malarstwa impresjonistycznego, ani nawet
coraz mniej docenianych przez publiczność abstrakcjonistów. Nie była to również najwyższa kondygnacja widowni w teatrze, zwana galerią właśnie, nie była też: publiczność zajmująca tę część
widowni. Również nie była to długa pałacowa sala
reprezentacyjna, oświetlona z jednej strony rzędem dużych okien, łącząca dwie grupy pomieszczeń lub dwie części budowli.
Ze zdumieniem się dowiedział, że obecnie galerią nazywane jest bezsensowne nagromadzenie
sklepów stłoczonych pod jednym dachem w hipermarkecie. Nie potrafił zrozumieć, jaki ma cel
skumulowanie sklepików sprzedających podobne produkty w jednym miejscu. Klient chodził jak
błędna owca od jednej wystawy do drugiej, zaglądał, wchodził do pomieszczenia zastawionego mnóstwem półek, krążył, nie potrafił się zdecydować
i wychodził, aby pójść do następnego i tak do bólu
w nogach. Na szczęście były ławeczki, na których
ocierali mokrymi już od potu chusteczkami mokre od potu czoła inni panowie. Panie tymczasem
wirowały niezmęczone bynajmniej wśród towarów
w derwiszowym tańcu. Chwytały w paluszki materiał, błyskawicznie oceniały, odrzucały niedbale,
porywały następny, słuchały natrętnego brzęczenia
ekspedientek, zachwalających towar i urodę pań.
I nie męczyły się. Przynajmniej póki nie wydały
więcej, niż było na zakupy przeznaczone. Wówczas

wódka, wszędobylskie jajka, postacie, których w dramacie szukać ze świecą, i jeszcze jeden, nad wyraz znaczący element, czyli oznaczanie węglem przez postaci
przez samych siebie, a potem sadu, niczym wyznaczanie tego, co już umarło. To swoista destrukcja, ale zarazem konstrukcja przeszłości, która zawsze będzie skazą/sadzą w pamięci, czymś ,co pragnie się zapomnieć,
a nie można. Niewątpliwie reżyser daje tutaj pole do
popisu dla widza i sprawia, że przedstawienie nie jest
tak oczywiste, jak mogło by się wydawać.
Może te wszystkie minusy to wina tzw. zmęczenia
materiału (spektakl grany od 2009 roku), a może długość spektaklu, jednak warto przyglądać się dalszym
poczynaniom twórcy, bowiem nieczęsto kogoś stać
na odwagę, by zmieniać to, co już zastane.
Miła Skomra
nagle potrzebowały spoczynku, oczywiście za pieniądze pana, w kawiarence, usłużnie przycupniętej na pasażu. Poszli więc na kawę z ekspresu i cynamonowe ciasteczko z ciasta francuskiego. Pan
chętnie napiłby się czegoś na ukojenie nerwów podrażnionych napastliwą muzyką kolęd i pastorałek,
które lubił słuchać, a nawet śpiewać w domowym
zaciszu, lecz przecież prowadził samochód, więc ze
skrzywiona miną umoczył usta w czarnym napoju.
– Popatrz – zamrugała zalotnie pani – Mikołaj.
– Kopernik? – pan spróbował zażartować, bo nie
był pewny, o kim pani wspomniała.
– Prawdziwy, z białą brodą, w czerwonej czapeczce – pani wskazała wdzięcznie paluszkiem w kierunku, skąd dochodziły przeraźliwe dźwięki dzwonków
i ryki nibyreniferów.
– Na pewno przyjechał z Rovaniemi, z Laponii.
Jaki śliczny – pani uniosła się w zachwycie.
– Prawdziwy Mikołaj, moja droga – pan był już
tak zdesperowany, że odważył się zgłosić votum separatum – nie pochodził z Laponii czy innej Finlandii, lecz z Miry, miasta znajdującego się w Licji, na
terenie dzisiejszej Turcji. Był biskupem, więc powinien chodzić w mitrze. Takiego pamiętam z moich
dziecięcych lat. Ten, to paskudna podróba z coca-coli.
– Kochanie – oczy pani wyrzuciły podwójne błyskawice sztyletów niezadowolenia – niepotrzebnie
wspominasz zamierzchłe czasy. Rzeczywiście, kiedyś byłeś młody – ale to czas bezpowrotnie miniony. I mówiąc prawdę, beznadziejnie zmarnowany.
– Idą święta – pan próbował zmienić temat.
– Nadchodzą – poprawiła pani. I ja będę miała
pełne ręce zajęć, podczas gdy ty jak zwykle gdzieś się
zawieruszysz pod pretekstem pracy, z której specjalnych korzyści nie dostrzegłam. To raczej twoje hobby i sposób na opuszczenie domu.
– Ależ kochanie, jesteś niesprawiedliwa… – pan
wiedział już, że powrót do domowych pieleszy bę-
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Spektakl grany w języku rosyjskim z polskimi
napisami.
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dzie niezwykle bolesny.
– Prawda w oczy kole? – ironizowała, unosząc
do ust pięknie wymodelowanych przez naturę i znakomicie pokreślonych markową szminką cynamonowe ciasteczko.
– Święta to czas pojednania, miłości rodzinnej –
starał się trafić we właściwy ton.
– Rzeczywiście – pani zawiesiła złowróżbnie głos –
dla ciebie jest miejsce w stajence. Nikt ci go nie zajmie.
Pan z rezygnacją się domyślił, jaką rolę wyznaczyła mu pani, więc szybko poprosił kelnerkę, która roznosiła zamówienia przebrana za elfa (elficę?)
z orszaku Santa Clausa o rachunek. A było na co popatrzeć! Lecz pan wolał nie podnosić nawet wzroku.
Na wszelki wypadek nie zostawił napiwku.
Wesołych Świąt!
Zbigniew Adamczyk
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Felieton
Jak żyć w gospodarce
nadmiaru?

ku uważano, iż dezindustralizacja jest synonimem
postępu. Wówczas w Polsce upadło wiele zakładów
przemysłowych, które nie wytrzymały konkurencji
Janos Kornai – węgierski ekonomista w swo- po otwarciu naszej gospodarki. Na skutek restruktujej nowej książce „Dynamizm, rywalizacja ryzacji górnictwa liczba zatrudnionych w nim prai gospodarka nadmiaru” napisał, że chociaż ka- cowników spadła z 400 tysięcy do prawie 100 tysięcy.
pitalizm ma wiele wad, to nie ma dla tego sys- W hutnictwie zlikwidowano 70 proc. etatów. W tych
temu innej alternatywy. To właśnie J. Kor- działach gospodarki stosowano przestarzałe technonai wprowadził pojęcie gospodarki niedoboru logie. Jednak przez 25 lat sektory te przeszły poważw systemie socjalistycznym. I najprościej go tłuma- ne zmiany. Dzięki zagranicznym inwestorom polski
cząc, w socjalizmie mieliśmy do czynienia z sytuacja- przemysł ciężki zyskał nowoczesne technologie. To,
mi „braku” albo inaczej „niedoboru”. Nie mówię już co najbardziej uwiera dzisiaj ten przemysł, to polityka
o skrajnych przykładach pustych półek sklepowych klimatyczna Unii Europejskiej. Przyszłość przemysłu
z octem i musztardą. Ale zwykle brakowało wszyst- ciężkiego w Polsce zależy od restrykcyjnych regulakiego, stąd „system kartkowy”, które pokolenie 50+ cji unijnych i cen energii, bowiem musimy się zmiedoskonale pamięta. I mamy od 25 lat kapitalizm, rzyć z konkurencją firm azjatyckich i amerykańskich.
w którym zamiast niedoboru dotykają nas kryzysy
Brakuje nam również firm o międzynarodowej
nadmiaru, albo jak mówią ekonomiści „nadproduk- pozycji. Większość spółek zatrudniających ponad
cji”. Ten system, do którego transformowaliśmy na- 500 pracowników jest dzisiaj własnością kapitału
szą gospodarkę, nie jest doskonały, bo przecież nie zagranicznego (ponad 60 proc.). Właściwie jedyjest. Niestety rynek, który jest podstawową katego- ną naszą firmą o statusie globalnego przedsiębiorrią tego systemu, zazwyczaj jest w nierównowadze. stwa jest KGHM.
W gospodarce rynkowej, a taka funkcjonuje w sysPrzez wiele lat Polska realizowała politykę wzrostu
temie kapitalistycznym, produkować może każdy, opartą na taniej sile roboczej. Dlatego znaczna część
za swoje pieniądze bądź pożyczone w banku, ale nie- młodych dobrze wykształconych specjalistów szuka
stety nie wszystko co gospodarka wyprodukuje, na pracy poza granicami naszego kraju. Od 2004 roku
rynku znajdzie nabywców. Stąd problem nadmiaru, do 2012 roku z Polski wyjechało 2,2 miliona obywaa Janos Kornai mówi nawet o wiecznym nadmiarze. teli. Konieczny jest rozwój innowacyjnej gospodarki,
Podstawowym problemem współczesnej gospodar- która potrafi zatrzymać najbardziej wartościowych
ki jest system finansowy, który dominuje nad gospo- pracowników. Przecież nie możemy kształcić na podarką realną i zamiast finansować produkcyjne sek- trzeby rynku pracy gospodarki brytyjskiej, francutory gospodarki, to finansuje sam siebie. Często złe skiej czy irlandzkiej. Tak będzie, jeżeli poziom płac
funkcjonowanie tego systemu może doprowadzić do w Polsce będzie najniższy obok Meksyku w grupie
kryzysu. Według europejskich liderów zatrzymanie krajów OECD.
Czy widać jakieś światełko w tunelu? Wydaje się,
likwidacji przemysłu ciężkiego ma być sposobem na
wyjście z kryzysu finansowego i pobudzenie wzrostu że tak. Przybywa w Polsce ludzi bogatych. Przeciętgospodarczego w Europie. Według Komisji Europej- ny majątek zgromadzony przez jednego mieszkańskiej do 2020 roku udział przemysłu w unijnym PKB ca wynosi 22 tys. dolarów (23 miejsce w Europie). W
powinien się zwiększyć do 20 proc. Polska chce osią- Unii Europejskiej średnia wynosi ponad 153 tys. dognąć poziom 22 proc. Na początku lat 90. XX wie- larów, czyli siedem razy więcej niż w Polsce. Korzy-

Cierpliwość ma swoje
granice
Gdy prezydentem Sosnowca zostawał Kazimierz Górski, wydawało się, że z takim nazwiskiem jest niejako
zobowiązany do szczególnego dbania o sport. Na to
liczyli też mieszkańcy, dla których sport na najwyższym poziomie był po prostu czymś normalnym. No
bo jak się do tego nie przyzwyczaić, skoro były lata,
że Sosnowiec miał bodaj najwięcej w Polsce drużyn
w najwyższych ligach. I to jakich! Siatkarzy Płomienia, etatowi mistrzowie kraju, jedynych ciągle zdobywców Pucharu Europy. Siatkarek z tego samego
milowickiego klubu, które gromiły na lewo i pra-
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stając z danych firmy doradczej KPMG i biorąc pod
uwagę obecne tempo wzrostu, potrzebujemy 40 lat,
by dogonić aktualną wartość majątku zgromadzoną
przeciętnie przez mieszkańca UE. Trzeba pamiętać,
że Europa nie będzie stała w miejscu. Wprawdzie rozwija się obecnie wolniej niż Polska, ale nie możemy
liczyć, że ciągle tak będzie. Najwięcej wydajemy na
samochody, odzież, usługi hotelarskie, nieruchomości. W najbliższych latach firma KPMG przewiduje,
że będą rosły następujące segmenty rynku luksusowego: usługi hotelarskie i spa, alkohole i cygara, biżuteria i zegarki.
Czas szybko mija i zbliża się 2015 rok, więc życzę
wszystkim Czytelnikom i ich Bliskim, aby znaleźli się
wśród 900 tys. bogatych Polaków i zostali klientami
na rynku luksusowych dóbr. W kapitalizmie, w którym żyjemy, pieniądze są ważne, ale myślę, że pewne wartości są ponadczasowe. Dlatego życzę Państwu
Zdrowia i Szczęścia na ten Nowy Rok, ponieważ tego
za pieniądze się nie kupi.
Jadwiga Gierczycka

wo. Hokeistów, którzy przez lata dominowali na loAle i tak dla wielu sosnowieckich fanów sportu
dowiskach i stanowili połowę reprezentacji naro- „perłą w koronie” było oczywiście piłkarskie Zagłębie,
dowej. Mistrzów Polski w koszykówce męskiej, jak a wcześniej Stal. Mam nadzieję, że nikogo nie obrai w kobiecym futbolu, czyli Czarne z Alei Mireckie- żę, ale drugie i trzecie miejsca w ekstraklasie oraz
go. Dodajmy do tego szablistów z medalami nie tyl- zdobywane przez nich Puchary Polski są dla niektóko mistrzostw Polski, ale i świata. I trzeba skromnie rych więcej warte niż wcześniej wymienione triumfy
wspomnieć o bokserach (któż nie pamięta choćby w innych dyscyplinach razem wzięte. I ciągle trwa
zwycięskie pojedynki Tadeusza Romańskiego i Wie- oczekiwanie, że te świetne czasy dla piłkarzy wrócą.
sława Dyły nad Andrzejem Gołotą) oraz piłkarzach A ci jak na złość ciągle w drugiej (de facto trzeciej)
ręcznych z Zagórza. I tak na pewno nie wszystko co lidze tylko grają. Kolejny sezon zawodzą pokładane
najlepsze w sosnowieckim sporcie wymieniłem, bo w nich nadzieje. Może i dlatego, że tej wielkiej presji
gdzie sukcesy w dżudo, kick-boxingu czy karate, któ- oczekiwań zwyczajnie nie wytrzymują.
Wróćmy jednak do Kazimierza Górskiego. Więc
rych sosnowieccy fighterzy notowali mnóstwo. Wystarczy chociażby wspomnieć nazwiska Eugeniusza mając takie nazwisko jak legendarny trener, wybraDadzibuga i Cezarego Podrazy...
ny najlepszym w historii polskiego futbolu, zdaniem
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mieszkańców Sosnowca musiał pochylić się nad Za- Górski wygrał, a sprawa budowy stadionu poszła na
głębiem. I pierwsze lata jego urzędowania jak naj- półkę, a złośliwi mówią nawet, że do kosza. Znów
bardziej to potwierdzało. Bo po upadku tego klubu trzeba jednak być sprawiedliwym i dodać, że miaszybko powstał nowy – to zasługa niezapomnianego sto wydało sporo milionów złotych na remonty na
tercetu: Leszek Baczyński, Krzysztof Tochel i Andrzej Ludowym (jeden z dziennikarzy nazwał te wydatki
Adamczyk – który z dna, jakim była A klasa, rok po „pudrowaniem trupa”), a przede wszystkim na budoroku szedł w górę. To władze miasta z prezydentem wę znakomitego zaplecza treningowego.
Górskim znalazły sponsora w postaci włoskiej firmy
Przed ostatnimi wyborami, w listopadzie tego roku,
motoryzacyjnej. Ukoronowaniem był powrót do eks- prezydent Górski pytany w sprawie niedotrzymania
traklasy. Jakże jednak gorzki, bo zbiegł się z aferą ko- obietnicy w sprawie stadionu, tłumaczył, że na przerupcyjną i karną degradacją w 2008 roku, której efek- szkodzie stały sprawy formalne. Chodziło o nieuretem była i ciągle jest gra sosnowieckich piłkarzy na gulowane kwestie własności gruntów. Dodawał też:
trzecim szczeblu polskich rozgrywek.
zostały już uregulowane i miasto jest właścicielem
Wielu uważa, że winą Kazimierza Górskiego jest całej działki, na której stoi Ludowy. I znów obiecybierne przyglądanie się losom Zagłębia, które było wał: nowy stadion powstanie! Złośliwcy wskazywali,
spółką akcyjną. Że za późno zdecydował się na jej że po raz kolejny mniejszy, bo na 12 tysięcy widzów.
Wynik dogrywki w wyborach na prezydenta Soprzejęcie i uczynienie spółką miejską. Ale – dodajmy sprawiedliwie – są i opinie przeciwne, że w ogó- snowca okazał się dla Kazimierza Górskiego niekole nie powinien „pompować” w ten klub miejskich rzystny i został w niej, używając sportowego określepieniędzy. Na pewno włodarz Sosnowca był między nia – znokautowany przez Arkadiusza Chęcińskiego.
młotem i kowadłem. Na pewno jednak rację mają Nowa osoba prezydenta znów budzi sportowe skojaci jego krytycy, którzy zarzucają mu kunktatorstwo, rzenia, bo to wychowanek sosnowieckiego Zagłębia
a nawet cyniczną grę polityczną przed każdymi wy- i jako czynny piłkarz grał w kilku klubach. Co ważne,
borami, w sprawie budowy nowego stadionu. Bo też Chęciński jednoznacznie w czasie kampanii mówił,
rzeczywiście, osiem lat temu – ale to było wtedy gdy że nowy stadion musi powstać. Podobnie jak wieloZagłębie awansowało do ekstraklasy – padły pierwsze funkcyjna hala sportowa.
W jednym z pierwszych wywiadów udzielonych
obietnice postawienia nowego obiektu. Nowoczesnego,
z pojemnością trybun na 18 tysięcy widzów. Pokaza- tygodnikowi „Twoje Zagłębie” nowo wybrany preno wizualizacje, padły obietnice, o których po wygra- zydent Sosnowca zapowiedział, że będzie dążył do
nych wyborach już nie wspominano. Zresztą, jak tu realizacji tych inwestycji, ale nie bez zgody mieszmówić o budowie za kilkaset milionów złotych, gdy kańców. „Wysoki koszt takiej inwestycji – budowa
Zagłębie z korupcyjnymi zarzutami spadało w dół.
stadionu na 12 tysięcy miejsc wraz z halą to koszt
Przed kolejnymi wyborami, cztery lata temu, te- ponad 100 mln zł – będzie stanowił istotne obciążemat budowy, czy też całkowitej modernizacji Stadio- nie budżetu miasta. Dlatego będziemy proponować
nu Ludowego jednak wrócił. Już trochę skromniejszy, stosowany już w wielu gminach montaż finansowy,
bo na 16 tysięcy widzów. Tym razem pokazano nawet który pozwala na ograniczenie kosztów z tym zwiąprojekt, nieżyjącego już architekta, a nawet przedsta- zanych, w szczególności poprzez możliwość zwrotu
wiono harmonogram działań. I te wybory Kazimierz podatku VAT. Decyzja wymaga konsultacji z miesz-

kańcami. Osobiście jestem zwolennikiem budowy” –
to jeden z fragmentów tego wywiadu. A w innej rozmowie powiedział: „Jeszcze do końca nie mam wiedzy,
co jest w dziale inwestycji, ale starałem się znaleźć
jakieś dokumenty w urzędzie nt. budowy obiektu.
Niestety, nie ma nic poza jedną wizualizacją stadionu przywiezioną z Holandii. To spowoduje, że trochę
nam się wszystko przedłuży, ale w tej kadencji inwestycję będziemy chcieli realizować. Nie chcę na razie
mówić o terminach. Być może za 4 lata będzie koniec
inwestycji, a być może w tej kadencji wbita zostanie
pierwsza łopata. Zrobimy co w naszej mocy, aby przeprowadzić to jak najszybciej.
Panie prezydencie, niech pan pamięta, że pana poprzednik też składał deklaracje, o których wyborcy,
również kibice, pamiętali. A ich cierpliwość ma swoje granice. Czego dowodem słynna akcja fanów Zagłębia sprzed kilku lat, kiedy to niezadowoleni działaniami władz klubu i miasta założyli własny klub
Zagłębie 1906 Sosnowiec. Nie przychodzili wtedy
na Ludowy, gdzie grali drugoligowcy, tylko wspierali swój zespół w B klasie. A widok pustych trybun
stadionu przy Kresowej, co zresztą pan sam widział,
jest przygnębiający...
Andrzej Wasik

„Górniczy Głos Zagłębia”

palń: „Jowisz”, „Grodziec”, „Gen. Zawadzki”, „Czerwona Gwardia”, „Sosnowiec”, „porąbka”, „Klimontów”, „Niwka-Modrzejów”,
Na zagłębiowskie Górnicze Spotkanie które odbyło się 28 listo- „Kazimierz-Juliusz”.
pada w Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, przybyło
B. Ciepiela
wielu zainteresowanych tematyką górnictwa, bo aż około 150
osób. Organizatorami spotkania byli Jan Rodzoń (przewodni- Fot. A. Grzybek
czący Zespołu Organizacyjnego), Arkadiusz Rybak (dyrektor
Muzeum Miejskiego „Sztygarka”), prof. Adam Gierek (poseł do
Parlamentu Europejskiego), Zbigniew Podraza (prezydent Dąbrowy Górniczej). Partnerami spotkania byli: Społeczne Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka, Miejska Komisja Historyczna „Pokolenie” oraz SITPH Oddział w Dąbrowie
Górniczej. Tematem obrad były rozważania: co dalej z zagłębiowskim górnictwem oraz co pozostało po zlikwidowanych
kopalniach węgla. Historia to smutna i interesująca. O każdej
z dawnych kopalń zlikwidowanych w ramach restrukturyzacji i
przekształceń mówili prelegenci – przedstawiciele dawnych ko-
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Jedna wiktoria i smaki porażek. Finał XIV Miejskiego Przeglądu Humoru „Śmiej się pan z tego”
względem aktorskim najlepsza była jedenastoletnia Jagoda Sadziak, która swoim talentem i kunsztem przyćmiła pozostałych. Szkoda, że nie miała rywali, taki
pojedynek byłby ciekawy.
Chwała organizatorowi i wszystkim, którzy mają ochotę uczestniczyć w konkursie – oni wiedzą, że warto to robić (nie dla nagród), choć wiele tekstów, pomysłów i talentów komicznych przepadło. Nie, nie przepadło! Przecież „Śmiej się pan
z tego” jest jedną z okazji do stawiania pierwszych kroków na scenie.
Jacek Fidyk

Przebieg eliminacji XIV Miejskiego Przeglądu Humoru jest dowodem, że współcześni młodzi twórcy i wykonawcy potrafią wykorzystać wolność słowa i posiadaną wiedzę w sposób różnorodny, czasem bardzo oryginalny i zaskakujący. Moim
faworytem tegorocznych zmagań była grupa ASPOT z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Chorzowie, która zasłużenie otrzymała Grand
Prix. Bardzo dobrze wychowani, skromni panowie zaprezentowali podczas eliminacji i finału dwa różne programy autorskie wyróżniające się inteligentnymi tekstami, znakomitą reżyserią i sprawnym aktorstwem. Ich występy wprowadziły
w sali audiowizualnej atmosferę krakowskiej Rotundy – miało się wrażenie oglądania profesjonalnego kabaretu. Opracowanie tematów scenek w ich wykonaniu
było tak umiejętne, że występy podobały się młodszym i starszym widzom, przypadły do gustu zarówno tym, których nie bawi naigrawanie się z pseudokibiców,
jak i tym, którzy nie rozumieją jeszcze nazwy „francuska powieść realistyczna”.
Grupa była bezkonkurencyjna, więc jej wiktoria została nagrodzona burzliwymi
oklaskami. Zwycięzcą w znaczeniu metaforycznym stał się organizator konkursu pan Zbigniew Adamczyk, który (jak słyszałem wielokrotnie z ust opiekunów
uczestników) chwalony był za dbałość o atrakcyjne i różnorodne nagrody – stoły
uginały się od ich ciężaru fizycznego i gatunkowego!
Na uwagę zasługują literackie, dowcipne autorskie teksty o walorach artystycznych napisane dla Mini Teatrzyku „Groszki” oraz aktorki z grupy „Pod kulką ziemską”. Nie wypada też nie wspomnieć o uhonorowanej nagrodą dla największego
talentu komicznego Aleksandrze Jakowczyk – vis comica to naprawdę cecha naturalna tej małej, energicznej dziewczynki, swobodnie czującej się na scenie. Pod

Jury w składzie:
Kamila Kurzeja, Anita Staniek, Emilia Tura, Izabela Woźnica oraz Piotr Skałka (przewodniczący) po burzliwych obradach ustaliło, iż zdobywcą GRAND PRIX
został chorzowski zespół ASPOT z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, który przygotowała pani Małgorzata Kruszelnicka.
Pozostałe, to zespoły z Jaworzna:
1 m – Kabaret Dziewiątka z SP nr 9 – opieka p. Joanna Margowniczy
2 m – G.K. ReSpektakl ZSP nr 3/MDK – opieka Zbigniew Adamczyk
3 m – Jagoda Sadziak z Grupy pod kulką ziemską MDK – opieka Konstancja Zarzycka
wyróżnienie – Mini Teatrzyk Groszki MDK – opieka Zbigniew Adamczyk
wyróżnienie – III LO – opieka Halina Sokulska.
Za najlepszą artystkę kabaretową Jury uznało Aleksandrę Jakowczyk i właśnie
ona wraz z rodzicami pojedzie na zagraniczne wakacje ufundowane przez Biuro
Turystyczne INTERTOUR.
Nagrody, nadspodziewanie szczodre ufundowali:
Biuro Turystyczne INTERTOUR – p. Waldemar Bugdalski
Firma SUKCES-ZAMOCOWANIA Sp. z o.o – p. Marek Gański
PZU o. Jaworzno – p. Włodzimierz Machnik
WSZOP – Katowice – p. Anita Staniek
Muzeum m. Jaworzna – p. Przemysław Dudzik
Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej – p. Marta Wiecheć
Związek Nauczycielstwa Polskiego – p. Henryka Stachańczyk
Biuro Promocji i Informacji – p. Sebastian Kuś
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – Zbigniew Mika
Opieką organizacyjną XIV Miejski Przegląd Humoru „Śmiej się pan z tego” otoczył Młodzieżowy Dom Kultury.

Ku czci pomordowanym
W dniu święta narodowego 11 listopada w kościele św. Barbary odsłonięto tablicę poświęconą górnikom pomordowanym w czasie okupacji hitlerowskiej. Tablicę umieszczono pod figurą św. Barbary, patronki górników. To pełny spis nazwisk
z księgi „Historia Będzina w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945”: Bakalarz
Wiktor, Baran Ludwik, Berduła Stefan, Barański Jan, Jędrzejowski Piotr, Jula Julian,
Kulik Józef, Kolano Antoni, Korczak Jan, Majcherczyk Bolesław, Michalski Wawrzyniec, Misiur Edward, , Nędza Jan, Nogala Jan, Popiołek Józef, Pimik Adam, Piskorczyk Bolesław, Puchalski Jan, Puszczewicz Jan, Radkowski Antoni, Rączaszek
Stefan, Snopek Kazimierz, Słówko Stanisław, Sowiński Piotr, Sosnowski Józef, Sosnowski Stefan, Szczelina Józef, Skrzela Wincenty, Świergała Jan, Todor Piotr, Wolski Stanisław, Wachowicz Bolesław, Wilczyński Bronisław.
H. Smogór
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W setną rocznicę istnienia
elektrociepłowni „Będzin”
W Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia 11 grudnia 2014 r. w Czeladzi
przy ulicy Bolesława i Władysława Dehnelów odbyła się uroczystość poświęcona
setnej rocznicy istnienia Elektrociepłowni „Będzin” S.A i obecnej kontynuatorki Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. Miejsce uroczystości zostało nieprzypadkowo wybrane przez organizatorów: odrestaurowane dzięki środkom unijnym
wnętrza XIX wiecznej elektrowni funkcjonującej na potrzeby tamtejszej kopalni i okolicznych mieszkańców stanowiły doskonałe tło zarówno dla uroczystości i wystawy fotografii ilustrującej historię i współczesność obchodzącej 100 jubileusz Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
(red)

otwarcie okna nawet wieczorem. Nieśmiało pojawiają się też głosy, że pobliskie zakłady przyczyniają się do wielu niebezpiecznych chorób, które najbardziej odbijają się na najmłodszych. Dlatego też opór mieszkańców Strzemieszyc przeciwko transportowi z Salwadoru wydawał się w pełni uzasadniony.
Władze miasta oraz zarząd firmy Sarpi zapewniały, że spalanie odpadów będzie w pełni bezpieczne. Transport niebezpiecznych substancji miał
obejmować 46 ton odpadów stałych, 21 ton odpadów ciekłych, spakowanych
w beczki z tworzywa sztucznego, a także 4 tony zanieczyszczonych opakowań. Czemu na początku miały one trafić akurat do nas? Główny Inspektor
Ochrony Środowiska argumentował, że jest to wynikiem podpisania przez
Polskę konwencji bazylejskiej, na mocy której możliwe jest przesyłanie toksycznych śmieci do kraju wyposażonego w odpowiednie środki do ich bezpiecznej utylizacji. Jeśli nie ma prawnych przeciwwskazań, kraj nie może odmówić. Zakład Sarpi utylizuje pestycydy od kilkunastu lat i, jak zapewniali
przedstawiciele firmy, nie byłby to ich największy transport. Śmieci zostałyby spalone w temperaturze powyżej 1100˚C, co miało całkowicie wyeliminować zagrożenie dla mieszkańców i środowiska. Dodatkowo jakość spalin
miała być ciągle kontrolowana. Powstałe w ten sposób oczyszczone odpady wędrują do innych zakładów, które dokonują ich ostatecznej utylizacji.
Nie tylko mieszkańcy Strzemieszyc obawiali się toksycznych śmieci. Również burmistrz graniczącego z dąbrowską dzielnicą Sławkowa wyraził sprzeciw wobec unieszkodliwienia odpadów właśnie w tym miejscu. W specjalnej
uchwale radni wyrazili zaniepokojenie podjętą przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska decyzją i zdecydowanie zażądali cofnięcia transportu
oraz anulowania wydanego zezwolenia na spalenie odpadów w zakładzie Sarpi. Jednocześnie oczekiwali dokładnej kontroli spalarni. W końcu po nerwowym oczekiwaniu zapadła decyzja, że transport z Salwadoru jednak nie przekroczy polskiej granicy, a toksyczne pestycydy zostaną zutylizowane w innym
europejskim kraju. Decyzja Ministra Gospodarki, chociaż niejako wymuszona przez mieszkańców Strzemieszyc, ucieszyła wszystkich i dała nadzieję, że
określenie „śmieciowe Zagłębie” nie przylgnie do nas na zawsze.
Paulina Budna

Strzemieszyce śmietnikiem świata?
Przez kilka tygodni w dąbrowskich Strzemieszycach wyobraźnię mieszkańców rozpalał jeden temat – zbliżający się transport toksycznych odpadów z Salwadoru.
Niespodziewanie dla wszystkich dąbrowian w połowie listopada okazało się,
że w ciągu miesiąca do jednej z najnowocześniejszych spalarni na świecie Sarpi,
ulokowanej w dzielnicy Strzemieszyce, miał dotrzeć transport toksycznych odpadów z dalekiego Salwadoru. Mieszkańcy niezadowoleni z decyzji Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska, który zezwolił na utylizację tego typu odpadów na terenie Polski, zdecydowali się na protest. Grupa zbierała podpisy pod
petycją o anulowanie umowy z zakładem Sarpi i niedopuszczenie do utylizacji
niebezpiecznych odpadów na terenie ich miasta.
Sprawa toksycznego transportu właściwie przelała czarę goryczy, bowiem już od dawna dąbrowianie walczą o czystość środowiska w swojej okolicy. Nie od dziś wiadomo, że Strzemieszyce traktowane są po macoszemu
przez władze i niejako z góry zostały skazane na miano najbardziej uprzemysłowionej dzielnicy miasta. Nie jest to jednak żaden przywilej, wręcz przeciwnie – mieszkańcy narzekają na zanieczyszczone powietrze, pył osadzający się na samochodach i oknach oraz wieczny hałas, który uniemożliwia

Konferencja naukowa
W dniu 8 listopada w Sosnowcu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt: „Współczesne wyzwania «małej» samorządności – The modern challenges of «small» self-government” zorganizowana przez Komitet Organizacyjny „COMITIUM” w Żywcu
oraz Związek Zagłębiowski w Sosnowcu pod patronatem członka
Zarządu Województwa Śląskiego Stanisława Dąbrowy. Przedmiotem konferencji była szeroko rozumiana kategoria samorządności
w Polsce i na świecie. Ponad 20 przedstawicieli różnych dyscyplin
naukowych oraz praktyków – samorządowców skoncentrowało
się na doświadczeniach historyczno-politycznych oraz rozwiązaniach normatywnych, a także projektach i propozycjach nowych
konstrukcji prawnych, które miałyby wyeliminować słabości samorządu terytorialnego oraz innych instytucji samorządowych
i doskonalić demokratyczne państwa prawa. Przy okazji konferencji zagłębiowskiemu regionaliście Bolesławowi Ciepieli został
wręczony Laur Zagłębiowskiego Pegaza za 2013 rok za całokształt
osiągnięć w badaniach i upowszechnianiu wiedzy o regionie Zagłębia Dąbrowskiego. (red)
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Złota Kantyczka

Rozpoczął się XII Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka” w Jaworznie, który jest rejonowym etapem XXI
Międzynarodowego Festiwalu odbywanego
w styczniu w Będzinie. Różnica numeracji
wynika z czasu podjęcia będzińskiej inicjatywy przez MDK w Jaworznie. A potrzeba
była pilna, o czym najlepiej świadczy ciągle rozrastająca się lista miejscowości, które
przyjeżdżają do Jaworzna zaśpiewać kolędy. Już dawno przekroczyła granice diecezji – są to: Będzin, Chrzanów, Czeladź,
Dąbrowa Górnicza, Dobieszowice, Kroczyce, Międzybrodzie Żywieckie, Mysłowice, Sanka, Sosnowiec, Sułoszowa, Studzienice, Trzebinia i oczywiście Jaworzno.
Razem ponad sto „podmiotów wykonawczych”, czyli wykonawców indywidualnych i zbiorowych (zbiorowi, np. chóry,
nawet kilkudziesięcioosobowe – to jeden
„podmiot”). MDK im. Jaworzniaków będzie rozbrzmiewał anielskimi pieniami
cały tydzień – od poniedziałku 8 grudnia
do piątku – 12.12.2014 r., kiedy ogłoszony zostanie werdykt.
Ze szczególnym skupieniem przysłuchiwać się będą jurorzy – Zbigniew Rutkowski (muzyk, kompozytor, piosenkarz,
reżyser, kabareciarz – to z pewnością nie
wszystkie jego umiejętności, jednym słowem człowiek renesansu i przewodniczący
jury), Marzenna Synowiec (muzyk, twórczyni i dyrektorka Orkiestry Kameralnej
m. Jaworzna) oraz Adrian Piętka (ksiądz
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z Wydziału Katechetycznego Kurii diecezji w Sosnowcu).
Jurorzy ze szczególną dbałością zwracać
będą uwagę „na dobór repertuaru pod kątem wykonawcy, jego dojrzałości emocjonalnej i intelektualnej”. Zabrzmiało groźnie, lecz intencja jest prosta – chodzi o to,
by dzieci nie musiały śpiewać ulubionych
pastorałek pani nauczycielki, których przesłania nie są w stanie zrozumieć. Inne kryteria są zupełnie banalne: warunki głosowe,
dykcja, interpretacja, harmonia, oddech,
ogólny wyraz artystyczny, a dla chórów

jeszcze zestrojenie głosów i barw głosowych. Dla Z. Rutkowskiego to warunki
tak oczywiste, iż zżyma się niecierpliwie,
że organizatorzy wciąż sprzeciwiają się
jego pomysłowi wprowadzenia preselekcji
– wcześniejszego odsłuchania nadesłanych
nagrań, aby do konkursu zakwalifikować
od razu te zasługujące na uwagę jurorów.
Jednak dyrektor Festiwalu, Renata Gacek wie lepiej – taki warunek sprawiłby, że
wiele zespołów nie zdecydowałoby się na
udział, choćby z uwagi na brak odpowiedniego, profesjonalnego sprzętu nagrywającego i wówczas mogła by jakaś perełka
zostać niedostrzeżona. Choćby z przedszkola – a tylko w Jaworznie mają okazję
wystąpić najmłodsi – w Będzinie już tylko:
dorośli, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz szkół podstawowych.
Patronatem honorowym Festiwal objęli – ks. bp. Piotr Skucha – fundator Grand
Prix – Złotej Kantyczki oraz prezydent Jaworzna Paweł Silbert.
Aż do 10 stycznia tajemnicą będzie, kto
zwyciężył – tradycją jest, że laureaci dowiadują się o tym dopiero w czasie koncertu finałowego w Sanktuarium Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie.
Wstęp wolny – a śpiewy NIEBIAŃSKIE!
Organizatorami Festiwalu są: Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków, Wydział Katechetyczny Kurii diecezji w Sosnowcu, Szkoła Podstawowa nr 6
w Jaworznie.
Z.A.
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