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W 2016 roku ukazała się książka Ireneusza Stajera „Tożsamość. Znani i nieznani o sobie”, przedsta-
wiająca sylwetki znanych osób z naszego regionu. Mimo niewielkiego nakładu – publikacje muzealne 
zazwyczaj wypełniają nisze, które nie interesują wielkich wydawców – spotkała się z ciepłym przyjęciem 
Czytelników. Życie idzie do przodu, pojawiają się nowe tematy, nowe postaci. Już wtedy – raczej czułem 
niż wiedziałem – że to nie jest koniec cyklu. Autor pierwszej części „Tożsamości” kontynuował pracę, 
zresztą ciągle trzyma „rękę na pulsie regionu”. Efektem jego pracy jest kolejna publikacja.

Zawartość drugiego tomu „Tożsamości”, noszącego podtytuł „O ludziach, którzy tworzą Śląsk” sta-
nowi twórczą kontynuację pierwszej części, jest spójniejszy pod względem treści. Bohaterowie zostali 
dobrani bardziej reprezentatywnie, jeśli chodzi o nasz region żorsko-rybnicki. Jest w niej jeszcze więcej 
Śląska i swojskich klimatów. Autorowi zależało, by umieścić w książce jak najwięcej starych zdjęć, nawet 
kosztem jakości, obraz bowiem często mówi więcej niż słowa. Wydaje się, że ten podtytuł jest bardziej 
adekwatny, opisuje czym jest ta publikacja. Jej bohaterami są nietuzinkowe postaci, znane poza regionem. 
W pierwszym tomie zaprezentowano 22 bohaterów, niniejsza pozycja przedstawia 20 postaci. W drugiej 
części autor położył szczególny nacisk na historię, korzenie rodzinne bohaterów. Z tego wprost wynika 
tożsamość, choć czasem ktoś może sobie z tego nie zdawać sprawy. Prezentowane osoby są świadome 
losów swoich przodków i czerpią z nich garściami.

Oba tomy mają oczywiście punkty wspólne. W obu najważniejsza dla autora jest tożsamość postaci. 
Z każdej osoby starał się wydobyć, czy i na ile ma związki ze Śląskiem – historią, kulturą, obyczajami re-
gionu. Można dojść do wniosku, że nawet nie Ślązacy czy „pół Ślązacy” odczuwają głęboką więź z naszą 
Śląską Ojczyzną.

W niniejszej publikacji jest aż 13 bohaterów, którzy w różnych etapach swojego życia, byli lub są 
związani z  Żorami. Było to intencją autora, który chce pokazać jak wieloma wybitnymi, ciekawymi 
ludźmi może się poszczycić nasze miasto. „Nowością” cyklu są cudzoziemcy związani z Żorami. Alla 
Ożyjewska-Brożyna jest rodowitą Ukrainką, ale mocno już zakorzenioną w Żorach. To bardzo ważny 
aspekt, bo pokazuje, że obcokrajowcy ze swoją tożsamością wpływają na współczesność miasta. Sami też 
przyjmują nową tożsamość.

Od wydawcy
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Interesujący jest przypadek mieszkającego we Frankfurcie Walthera Zweiga, który zna Śląsk jedy-
nie z opowiadań ciotki Stefanii. Niemniej już jego przyjazd do Żor na odsłonięcie jej posągu świadczy 
o tym, że nasz region nie jest mu obojętny. Ludzie szukają swoich korzeni na wszystkich szerokościach 
i długościach geogra�cznych.

Warto odnotować także przypadek Józefa Musioła, który od lat żyje w Warszawie. Jest bezcennym 
ambasadorem Śląska w stolicy. Zorganizował tam stowarzyszenie Ślązaków, do którego należą także ... 
warszawiacy. To cenna rzecz. Wiadomo, że Ślązacy nie zawsze są lubiani w Polsce. Musioł robi dużo, 
wszystko co możliwe, by pokazać piękną twarz Śląska. Kolejnym ambasadorem Żor, Śląska w Polsce 
i  świecie jest Wojciech Maroszek, nasz eksportowy sędzia siatkarski. Maroszek uważa się za Ślązaka, 
choć „nie godo”, bo wychował się na wielkim osiedlu w Katowicach, gdzie „godka była faux pas”.

Można zadać pytanie, czy będzie trzeci tom? Znając zaangażowanie autora w życie regionu i aktual-
ny ciągle temat tożsamości, należy spodziewać się w ciągu najbliższych lat kontynuacji cyklu.

Niniejsza publikacja jest też wyjątkowa z innego punktu widzenia. Będzie dostępna przede wszystkim 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, wydruk papierowy zostanie ograniczony do minimum. Wiele 
renomowanych wydawnictw idzie w tym kierunku. Można zastanawiać się co jest trwalszym nośnikiem 
zapis elektroniczny czy papierowy. Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Współczesny świat zmierza 
w kierunku nośników elektronicznych i wydawnictwa muzealne tez podążają w tym kierunku.

Tarnobrzeg, kwiecień 2019
       Lucjan Buchalik
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Zawartość tej książki stanowi kontynuację pierwszej części. Bohaterami są kolejne nietuzinkowe 
postaci – znane w Polsce i za granicą, jak ksiądz profesor Jerzy Szymik i Jerzy Makula, ale również takie, 
które działają w wymiarze lokalnym. Alla Ożyjewska-Brożyna za mężem przyjechała do Żor z Ukrainy. 
Natomiast żorzanka Aldona Lubszczyk-Lacebal wylądowała aż w Australii, gdzie wyszła za Filipińczy-
ka. Przedtem uczyła się i pracowała w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju. Poznała cztery kontynenty 
od strony codziennego życia. To w zasadniczy sposób wpłynęło na jej tożsamość – ugruntowało przeko-
nanie o pozytywnym znaczeniu wielokulturowości. 

Postaci z niniejszej książki różnią się pod wieloma względami. Nie mają tożsamych poglądów poli-
tycznych. Często są one skrajnie inne. Różnią się co do wyznawanych wartości, dorobku intelektualnego 
oraz doświadczenia życia. Jedni bez wahania kontynuują dzieło swoich przodków, jak ksiądz profesor 
Jerzy Szymik (wiara, śląskość) czy dr Józef Musioł (tradycja powstańcza, polskość i śląskość). Inni mó-
wią, że Polska ich rozczarowała i chcą autonomii dla Górnego Śląska. Jerzy Gorzelik w wywiadzie dla 
„Rzeczpospolitej” powiedział: „Moją ojczyzną nie jest Polska, tylko Górny Śląsk”.

Dlaczego napisałem drugą część? Od ukazania się „Tożsamości...” minęło parę lat. W tym czasie 
spotkałem się z wieloma ciepłymi opiniami dotyczącymi mojej pracy. Pochwały dotyczą też oprawy gra-
�cznej i edytorskiej. Za całość odpowiadał wydawca – Muzeum Miejskie w Żorach.

Chciałbym w tym miejscu podziękować dyrektorowi dr. Lucjanowi Buchalikowi za patronowanie 
przedsięwzięciu. Obie publikacje wpisują się w projekt „Nasza Tożsamość” konsekwentnie realizowa-
ny w placówce. 

W nowoczesnym gmachu przy ulicy Muzealnej 1 można oglądać wystawę stałą, poświęconą wła-
śnie temu pasjonującemu zagadnieniu. Zwiedzając ekspozycję, podróżujemy poprzez wieki i  różne 
dziedziny życia. W pomieszczeniu nazwanym Szu©andią, nawiązującym do kultowego �lmu Juliusza 
Machulskiego z lat 80. ubiegłego wieku, każdy mieszkaniec Żor może umieścić swój depozyt – pa-
miątkę rodzinną czy inną rzecz związaną z  historią miasta. Takie podejście do tematu sprawia, że 
wystawa stała zyskuje element zmienny. Ci, którzy przekazali tu jakąś swoją rzecz, jeszcze bardziej 
identy�kują się z naszym regionem i miastem. 

Słowo wstępne
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Na tożsamość składa się nie tylko poczucie przynależności do jakieś grupy etnicznej, ale i społeczny 
czy ekonomiczny bagaż doświadczeń swoich i przodków. 

Wszyscy bohaterowie niniejszej książki urodzili się na Górnym Śląsku albo są związani z naszym 
regionem. Biogramy tych ludzi potwierdzają, jak chętnie czerpią z nauk poprzednich pokoleń. Mówią 
o znaczeniu korzeni. Cenią sobie wartości, wyznawane przez swoich przodków. Często byli to prości 
ludzie, ale bardzo mądrzy. Przekazali swym potomkom pasję samorozwoju i poznawania świata. 

Dr Lucjan Buchalik napisał we wstępie do katalogu wystawy „Nasza Tożsamość”, jak bardzo mylił 
się niemiecki socjolog Max Weber, utrzymujący, że etniczność i  nacjonalizm będą wraz z  rozwojem 
społeczeństw tracić na znaczeniu, aby ostatecznie zaniknąć w wyniku modernizacji, industrializacji oraz 
indywidualizacji. Pogląd głoszony przez Webera był popularny do połowy lat 50. XX stulecia. Z czasem 
wykazano, że jest on błędny. Drugie dziesięciolecie XXI wieku upływa pod znakiem renesansu idei na-
rodowych i etniczności. Ludzie, niektórzy desperacko, szukają swych korzeni. Dowodzi tego, ot choćby 
moda na tworzenie drzew genealogicznych. 

Jak przypomina dalej dyrektor żorskiego muzeum, pojęcie etniczności wywodzi się z klasycznej greki 
od słowa ethnos, oznaczającego lud: „łączy ono w sobie podstawy kulturowe i „więzy krwi”, przeszłość 
językową i pochodzenie biologiczne” (S. Schlomo, „Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski”, Warszawa 
2014). W poznawaniu dziejów swojej rodziny chodzi przede wszystkim o wspomniane więzy krwi. To 
wydaje się najważniejsze. Ma wymiar faktogra�czny i emocjonalny. Stanowi ważny element dochodzenia 
do prawdy o samym sobie oraz swych bliskich. 

Niemal wszyscy bohaterowie niniejszej książki wskazują śląskie pokrewieństwo etniczne. Chodzi 
tu o przynależność do grupy etnicznej i  językowej z  pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego, czyli 
Ślązaków. Niemal wszyscy, w mniejszym lub większym stopniu czują się jednocześnie Polakami, co 
podkreślają w kontaktach z mieszkańcami innych regionów kraju i obcokrajowcami. Chętnie korzy-
stają z „podwójnej kompetencji językowej: polskiej i śląskiej” – jak zwykł mawiać profesor Jan Miodek. 

Doceniają również wkład kultury niemieckiej i morawskiej w rozwój cywilizacyjny naszego regionu. 
Mieszkańcy naszego regionu zawsze dostrzegali w wielokulturowości wartość, a nie przeszkodę. Potra-
�my rozmawiać z każdym, żyjąc bardziej teraźniejszością niż potrzebą rozliczeń z sąsiadami, od których 
Ślązacy także doznali krzywd. Niemniej znaczna część mieszkańców mówi o poczuciu pewnej odrębno-
ści etnicznej i kulturowej, niemającego jednak nic wspólnego z nacjonalizmem.

Z perspektywy Niemca i Żyda spogląda na swoją tożsamość Walther Zweig, bratanek pisarki Ste-
fanie Zweig. Ta żydowska rodzina przez 100 lat żyła w Żorach. Uważała się za Niemców. Salo Zweig 
przez wiele lat zasiadał w radzie miasta. Rajcą z ramienia listy niemieckiej był także dziadek Walthera 



Max Zweig, właściciel hotelu na rynku, który walczył w pierwszej wojnie światowej za Rzeszę i kaisera. 
Ich świat runął po dojściu do władzy Hitlera. Na nic zdały się zasługi Maxa. Po zajęciu Polski niemiecki 
esesman zastrzelił go na ulicy. Część rodziny zdołała przedtem uciec do Kenii. Po wojnie Zweigowie, 
którzy przeżyli Holocaust, wrócili do Niemiec. – Dziwne i szokujące – powiecie. No cóż, oni naprawdę 
czuli się Niemcami. Walther mieszka we Frankfurcie nad Menem, w domu, gdzie rodzina żyła przed 
wojną. Mówi po niemiecku, czuje jak Niemiec. 

Mama autonomisty dr. Jerzego Gorzelika była córką dobrego Polaka, krytyka literackiego Zdzisława 
Hierowskiego. Dziadek lidera Ruchu Autonomii Śląska opuścił Lwów i  ze swoim ojcem przybył na 
Śląsk. Przed wojną Zdzisław działał z Wilhelmem Szewczykiem w Obozie Radykalno – Narodowym. 
Mama była Ślązaczką z wyboru. 

Pradziadek od strony ojca szefa autonomistów (rodowity Ślązak) postawił na polską kartę, Antoni 
działał nawet w komitecie plebiscytowym działającym na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do odra-
dzającej się Rzeczpospolitej. To wszystko przemawiałoby za tym, żeby pan Jerzy był gorliwym Polakiem. 

Podczas okupacji niemieccy naziści skon�skowali Gorzelikom drukarnię w Katowicach, a po 1945 
roku zrobili to samo komuniści. Ich prawnuk i wnuk powiada na łamach „Rzeczpospolitej”: „W warstwie 
językowej z pewnością bliżej mi do Polaków. Jeśli chodzi o inne elementy kultury, bliżej mi do kultury 
niemieckiej, ale też czeskiej [...] Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny. A moją ojczyzną nie jest Polska, tyl-
ko Górny Śląsk.” Dla wielu Czytelników taka postawa może być niezrozumiała, a nawet obrazoburcza. 
Dlaczego Gorzelik to powiedział? Myślę, że znajdziecie odpowiedź w niniejszej książce. 

Dlaczego dr Józef Musioł oraz kilku innych bohaterów tej publikacji daje świadectwo żarliwego 
przywiązania do Polski? Odpowiedź będzie ta sama.

Tożsamość mieszkańców naszego regionu nie jest jednorodna. Stanowi wypadkową losów przodków 
oraz historyczno-kulturowej re©eksji ich potomków.

Ireneusz Stajer



Lothar
Dziwoki 
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Lothar Dziwoki urodził się 12 lipca 1942 roku 
w  Radlinie. Zwany Polish Satchmo, czyli polskim 
Satchmo (pseudonim Armstronga), muzyk jazzowy, 
puzonista, wokalista i  aranżer, pedagog, założyciel 
w 2002 roku i dyrygent Żorskiej Orkiestry Rozryw-
kowej (Lothar’s Żory Orchestra); pomysłodawca 
i  organizator międzynarodowego Easy Jazz Festi-
val. Od ponad 40 lat mieszka w Żorach. W 1966 r.  
ożenił się z  Marią (Marylą), córką Norberta Glo-
sa, nieżyjącego już żorskiego fryzjera i  skrzypka.  
W swojej karierze artystycznej występował na pięciu 
kontynentach. Był uczestnikiem i  laureatem wielu  
festiwali – siedmiokrotnie Jazz Jamboree w Warsza-
wie, z takimi formacjami jak zespół Czesława Gawlika, 
High Society, Big Band Państwowej Wyższej Szkoły  
Muzycznej w  Katowicach, pięciokrotnie laureatem 
Jazzu nad Odrą we Wrocławiu, m.in. z grupą Lotarsi 
oraz na festiwalach zagranicznych w: Prerovie (srebr-
ny medal), Pradze (złoty medal), młodzieży i  stu-
dentów w So�i (1968, brązowy medal), Budapeszcie, 
Oslo, Norymberdze, Wiedniu, Reno, Berkeley i San 
Francisco. Występował w telewizjach Polonia i Kato-
wice, TV Budapeszt i TV Tokio, w 2005 roku otrzy-
mał Wojewódzką Nagrodę „Złotej Superaty” za wy-
bitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i sztuki.  
Laureat m.in. miejskiej nagrody Phoenix Sariensis.
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W domu ma około 30 albumów ze zdjęciami. To nie tylko rodzinne fotogra�e, ale również z koncer-
tów i wojaży po świecie. Lothar Dziwoki zwiedził pięć kontynentów, grał na wielkich oceanicznych statkach 
wycieczkowych. Przeżył tsunami w Japonii oraz wiele mniejszych sztormów. Może godzinami opowiadać 
o swoich podróżach, poznanych ludziach. Jest wśród nich wiele znanych postaci show-biznesu. 

Ściany jego pokoju – studia zdobią dyplomy z festiwali, pamiątkowe fotogra�e oraz autografy z de-
dykacjami światowych sław muzyki, m.in.: Duke’a Ellingtona, Dizzy’ego Gillespie’go, Kaia Windinga, 
Rolanda Kirka, Garry’ego Burtona, Ala Greya, ·eloniousa Monka, Louie’a Belsona, Benny Goodmana, 
Davida Oistrakh’a czy Swiatosława Richtera. Są także a�sze z koncertów, znaczki i karty uczestnictwa 
w festiwalach. Znajdziemy tu także instrumenty z różnych epok i krajów. Pomieszczenie to nie przypo-
mina pokoju, ale małe muzeum. 

Sąsiad Piotra Palecznego

Lothar Dziwoki jest rodowitym Ślązakiem, urodził się w Radlinie. Dziadek Józef Rduch pochodził 
z Biertułtów, dziś dzielnicy tego niespełna 18-tysięcznego miasteczka w powiecie wodzisławskim. Mama 
Lothara przyszła jednak na świat w Chorzowie, gdzie dziadek Lothara przez jakiś czas prowadził sklep. 
Ale od najmłodszych moich lat rodzina mieszkała właśnie w Radlinie. 

– Tato Emil był z zawodu kupcem i przed wojną miał sklep przy ulicy Korfantego. Po 1945 roku 
nasz prywatny interes przejęło państwo. Ojciec pracował więc jako krawiec, bo był wykształcony w tym 
kierunku. Byłem najmłodszy z pięciorga rodzeństwa. Trzy lata ode mnie starszy Gwidon jest inżynierem 

Rodzinny 
Lothar  
Dziwoki
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górnikiem. 10 lat starszy Henryk pracował jako nauczyciel, ale przez pewien czas był także górnikiem. 
Józef jest 12 lat starszy, no i miałem jeszcze (niedawno zmarłą) siostrę Zytę – opowiada pan Lothar. 

Po drugiej stronie ulicy mieszkał Piotr Paleczny, późniejszy słynny pianista i pedagog muzyczny. 
Dom ten zajmowali kolejni dyrektorzy Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. – Ojciec Pa-
lecznego był jednym z nich. Piotrek spędził w okazałej willi całe dzieciństwo. Bawiliśmy się razem. Potem 
w budynku tym zamieszkał dr inżynier Jerzy Kucharczyk, którego Zjednoczenie dotowało Filharmonię 
Rybnickiego Okręgu Węglowego. Na Korfantego przyjeżdżali różni ważni ludzie z rządu. Nasz dom był 
dość duży, ale byłe pomieszczenia sklepowe ojca zajęła spółdzielnia. Na górze zrobiono mieszkania spół-
dzielcze, a na dole bar – wspomina Lothar Dziwoki. W ogrodzie wybudowano duży blok mieszkalny. 

Jak dodaje, w każdej porządnej rodzinie w tamtych latach wszyscy muzykowali. – Pobieraliśmy prywat-
ne lekcje. Uczyłem się grać na fortepianie. Rodzice bardzo dbali o nasze wykształcenie muzyczne. Mama 
zajmowała się domem i dziećmi – wspomina polski Satchmo, który był wszechstronnie utalentowany.

Pierwszy festiwal jazzowy 

W 1956 roku miał 14 lat, gdy w Sopocie odbywał się I Festiwal Jazzowy. Gwidon jakimś szczęśliwym 
trafem zdobył pierwsze płyty analogowe, które pochodziły z tej właśnie imprezy. A na sopockiej scenie 
występował wówczas między innymi wielki Albert Mangelsdor¸ z bratem klarnecistą Emilem, jak rów-
nież słynny klarnecista grający jeszcze z Louisem Armstrongiem, Albert Nicolas. Gwidon przynosił do 
domu płyty z nagraniami Louisa Armstronga czy Duke’a Ellingtona. 

W wolnych chwilach chłopcy z Radlina kopali piłkę. – Grałem w trampkarzach miejscowego Górni-
ka. Seniorzy występowali wtedy w pierwszej lidze (dziś ekstraklasa). Byłem wtedy bardzo młody – zapala 
się pan Lothar, jakby właśnie biegał po boisku. Grał na pozycji bramkarza albo na prawej obronie. Piłka 
nożna była wówczas bardzo ważna dla chłopaków. 

Puzon zamiast fortepianu

– Wielkie wrażenie zrobiły na mnie radiowe audycje jazzowe „Music USA”, słuchane przez starą 
małą Teslę, które z Nowego Jorku nadawał słynny popularyzator jazzu Willis Conover. Później mia-
łem przyjemność spotkać go i dzięki niemu znaleźć się w gronie „Friends of Music USA”. W 1959 
roku Conover odwiedził Polskę. Od tamtej pory datuje się jego przyjaźń i pomoc, jaką wielokrotnie 
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okazywał polskim jazzmanom. Stał się także częstym gościem 
Jazz Jamboree, a od 1977 roku autorem stałych audycji muzycz-
nych w IV Programie Polskiego Radia – opowiada żorski muzyk. 

Zachwycił się na tyle dźwiękami płynącymi z analogowych 
krążków, że odsunął fortepian na drugi plan na korzyść puzonu. 
– Chciałem poznać instrument, który pełni jedną z głównych ról 
w  zespole jazzowym – wyjaśniał twórca na łamach rybnickich 
„Nowin”. 

Krótko chodził do szkoły muzycznej imienia Braci Anto-
niego i Karola Szafranków w Rybniku, w klasie puzonu Józefa 
Hlubka. Potem przeniósł się do Państwowej Szkoły Muzycznej 
imienia Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Następnie zo-
stał studentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w  tym 
samym mieście (dziś Akademia Muzyczna), uczył się w  nowo 
utworzonym wydziale muzyki rozrywkowej. Tu właśnie znalazł 
to, czego szukał. 

Jego kariera zaczęła się jeszcze w czasach studenckich. Puzon 
stał się wielką pasją Lothara. Grał w zespole Silesia’ 63 oraz w in-
nych formacjach z takimi muzykami jak: Ryszard Tyka (pianista, 
aranżer), Michał Banasik, Czesław Łukowiec, Waldemar Hajer, 
wybitny skrzypek, saksofonista, kompozytor, aranżer, który wy-
emigrował do Szwecji, odnosząc wiele sukcesów w muzyce popowej 
i jazzowej, oraz trębacz Manfred Niezgoda. 

Życie festiwalowe

Lothar tak układał plany występów za granicą, aby wypadły one w wakacje, brał urlopy dziekańskie, 
by pogodzić to z pracą. Był jednym z pierwszych jazzmanów wywodzących się ze środowiska rybnickiego. 
Zaczęło się ono rozwijać w latach 50. ubiegłego wieku. 

W większych ośrodkach pojawiły się działające dotychczas w konspiracji zespoły jazzowe, które od 
pierwszej chwili zyskały ogromną popularność. W 1955 roku w Warszawie odbył się Międzynarodo-
wy Festiwal Studentów, na który przybyły liczne zespoły muzyczne z całego świata, wśród nich także 

Lothar Dziwoki jest wirtuozem puzonu 
(arch. Lothar Dziwoki)
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jazzowe. W tym samym roku również pojawiły się prawdziwe o�cjalne płyty jazzowe Polskich Nagrań 
wydane w serii „Kronika Dźwiękowa Festiwalu Młodzieży 1955” i poza nią, jak na przykład „Zespół 
Jazzowy Stefana Bugi”, „Sextet Organowy Andrzeja Kurylewicza”, zespół „Melomani”. W lutym 1956 
roku ukazał się w Gdańsku pierwszy numer kultowego dziś pisma „Jazz”. Drugim wielkim wydarzeniem 
był pierwszy festiwal jazzowy, który odbył się w sierpniu w Sopocie. 

W 1958 roku został zorganizowany festiwal Jazz’ 58 w Warszawie i Krakowie, który zapoczątko-
wał odbywający się corocznie Jazz Jamboree. Nikt wówczas nie wierzył, że takie festiwale będą organi-
zowane w Polsce co roku. W 1960 roku gatunek muzyczny rodem ze „zgniłego Zachodu” – jak zwykli 
byli mawiać komunistyczni propagandziści kończył okres dojrzewania, a  zaczynał czas dojrzałości 
i  współzawodnictwa. Stało się to za sprawą Stana Getza, wybitnego saksofonisty amerykańskiego, 
który zdecydował się koncertować z polską sekcją rytmiczną, grającą w składzie: Andrzej Trzaskowski 
– fortepian, Roman Dyląg – kontrabas, Andrzej Dąbrowski – perkusja. Getz zgodził się na nagranie 
z nimi płyty dla PN.

W zespole Czesława Gawlika

Dla szerokich kręgów młodzieży jazz stanowił wybawienie od nudy i szarzyzny, był synonimem no-
woczesności, jedną z form współczesnego życia. Na naszym terenie prym wiódł w tym względzie Zakła-
dowy Dom Kultury Rybnickiej Fabryki Maszyn. To właśnie tutaj w 1954 roku świętej pamięci Czesław 
Gawlik założył pierwszy w regionie jazzowy zespół muzyczny Septyma. Przestał on jednak istnieć już po 
dwóch latach, bo słuchacze byli jeszcze wtedy niechętnie nastawieni do tego rodzaju muzyki. 

O  jazzie mówiono, że jest obcy dla przeciętnego odbiorcy... Jednak dzięki wcześniej zdobytemu 
doświadczeniu już w 1957 roku grupa wznowiła działalność. Pierwszy publiczny występ zespołu di-
xielandowego (wykonującego wczesny jazz zwany stylem nowoorleańskim) odbył się 12 października 
1957 roku. Zagrał w  składzie: Eryk Bijok, Jerzy Szeliga, Eugeniusz Serwotka (w  1958 jego miejsce 
zajął właśnie Lothar Dziwoki), Czesław Gawlik (lider), Piotr Witek, Tadeusz Paprotny, Bogusław Sitek, 
Adela Kocar, Janusz Trzcina. Intensywna praca przyniosła efekty. Zespół odnosił sukcesy w konkursach 
muzycznych w Katowicach i Wrocławiu. Brał udział w programach radiowych i telewizyjnych.

W 1959 roku nastąpiły zmiany personalne. Skład tworzyli wówczas: Stanisław Gawlik – kontrabas, 
Czesław Gawlik – piano, Witold Anders – perkusja, Manfred Niezgoda – trąbka, Eugeniusz Polok 
– trąbka oraz Lothar Dziwoki – puzon. Dla przyszłego polskiego Satchmo był to pierwszy kontakt 
z prawdziwym jazzem. Z Septymą zdobył liczne nagrody na festiwalach. 



15

Rodzinny Lothar Dziwoki

Koncerty i nagrody 
Został �nalistą Konkursu Amatorskich Wykonawców Jazzu w Krakowie, tak się złożyło, że wraz z nim 

laureatem był rybniczanin Adam Matyszkowicz (Makowicz), słynny dziś pianista jazzowy. Lata 1963 – 
1967 to dla pana Lothara dalszy okres owocnej pracy oraz sukcesów na festiwalach i konkursach jazzowych 
na Węgrzech i w Czechosłowacji.

Latem 1963 roku Septyma nawiązała współpracę z Teatrem Ziemi Rybnickiej, prowadzonym przez 
Wojciecha Bronowskiego oraz kabaretem Osesek. Tym samym rozpoczął się kolejny okres w działalności 
zespołu, który wprowadził nową formę artystyczną pod nazwą „Jazz i poezja”. W konwencji tej przygoto-
wano kilka programów, między innymi „Niobe” według Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do muzyki 
Wojciecha Karolaka, montaż „My z drugiej połowy XX wieku”.

Ważnym momentem okazało się zdobycie pierwszej nagrody w Ogólnopolskim Przeglądzie zespołów 
Jazzowych w ramach Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych w Opolu. To otworzyło drogę do 
udziału w  jubileuszowym 10. Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree '67 w Warszawie. 
W tym samym roku Lothar Dziwoki wystąpił w koncercie „Nowe twarze w polskim jazzie”, który odbył 
się w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Rok później na Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów 
w So�i wygrał brązowy medal. W 1969 roku otrzymał wyróżnienie jako najlepszy puzonista na 6. Ogólno-
polskim Przeglądzie Zespołów w Płocku, a w 1970 nagrodę dla najlepszego instrumentalisty w Dąbrow-
skich Konfrontacjach Muzycznych. 

W ciągu 25-letniej działalności rybnicka Septyma zagrała 1200 koncertów dla ponad 675 tysięcy słu-
chaczy. Ta niewiarygodnie duża liczba jest efektem skrupulatnych obliczeń, których dokonała magistrant-
ka Kornelia Zelcer przy pomocy mistrza Lothara. Grupa otrzymała ponadto 50 innych nagród, została 
wyróżniona też honorowymi dyplomami Ministra Kultury i Sztuki. Przez Septymę przewinęło się wielu 
wybitnych muzyków, spośród których największą sławę zdobył bodaj Adam Makowicz (Matyszkowicz), 
wówczas improwizujący pianista jazzowy. 

Lotharsi i High Society

Ważnym momentem w artystycznej działalności Lothara Dziwokiego było założenie własnego zespołu 
Lotharsi, co nastąpiło w 1969 roku w Jastrzębiu-Moszczenicy. Grupa koncertuje do dziś! Oprócz naszego 
bohatera, od którego imienia zapożyczyła nazwę, grali w niej: gitarzysta basowy Jan Cichy (później Extra Ball 
i Sun Ship) oraz gitarzysta Andrzej Trefon. Lotharsi odnieśli wiele sukcesów między innymi na festiwalu 
Jazz nad Odrą 72, gdzie otrzymali aż trzy nagrody. Dziwoki i Cichy zostali wyróżnieni jako instrumentaliści, 
a lider zespołu również za kompozycję „Rocznica”. Grupa nagrała swoje utwory dla radia i telewizji.
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W 1970 roku Lothar Dziwoki rozpoczął jednocześnie współpracę z gliwickim zespołem High So-
ciety, który powstał w styczniu 1967 roku z inicjatywy trębacza Ryszarda Kwaśniewskiego. Skład two-
rzyła cała niemal śmietanka jazzowa okręgu górnośląskiego.

Wielkim wydarzeniem dla High Society było wydanie pierwszej długogrającej płyty (longplaya) 
z serii Polish Jazz (XLO568), zatytułowanej „Tribute to Louis Armstrong”. Tym krążkiem, na którym 
zagrał również Lothar Dziwoki, polscy muzycy jazzowi złożyli hołd temu wybitnemu amerykańskiemu 
trębaczowi i wokaliście jazzowemu. Noszący pseudonim Satchmo Armstrong wprowadził do jazzu scat, 
czyli dźwiękonaśladowczy sposób śpiewania, polegający na naśladowaniu odgłosów instrumentów oraz 
zastąpienia tekstu onomatopejami słowo podobnymi. Pomysły na ten styl powstały jeszcze we wcze-
snych latach XX wieku, kiedy to rozkwitał jazz, a jego nowoorleańscy muzycy często eksperymentowali 
z dźwiękiem. Pionierami scatu byli między innymi piosenkarze popularnego w tym czasie stylu ragtime. 

Bardzo ważnym momentem w  działalności zespołu okazał się udział w  Jazz Jamboree 69, gdzie 
spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności. W następnym roku grupę uhonorowano Złotą Odzna-
ką Zrzeszenia Studentów Polskich w  uznaniu dotychczasowych zasług. W  1970 roku High Society 
z powodzeniem koncertował w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD), a później grał na 15. 
Zaduszkach Jazzowych 70 w Krakowie. Na kolejny rok przypadło tournée po Bułgarii, występ w Gliwi-
cach na Igrcach Jazzowych i Konkursie Jazzu Tradycyjnego, najważniejszej imprezie towarzyszącej Jazz 
Jamboree, gdzie grupa zdobyła Złotą Tarkę oraz nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Muzycy zespołu 
otrzymali wyróżnienia i nagrody indywidualne. W 1973 roku High Society zdobyło Srebrny Medal na 
festiwalu w Prerovie (Czechosłowacja).

W kuźni muzyków

Milowym krokiem w działalności artystycznej Lothara Dziwokiego były studia w Państwowej Wyż-
szej Szkole Muzycznej w Katowicach, co już wyżej zostało zasygnalizowane. W 1968 roku profesor Zbi-
gniew Kalemba powołał do życia – jako pierwszą tego typu w Polsce jednostkę dydaktyczną – Studium 
Zawodowe Muzyki Rozrywkowej, w którym nauka trwała dwa lata. W następnym roku przekształcono 
go w Wydział Muzyki Rozrywkowej PWSM z dziekanem profesorem Kalembą. W 1984 roku zmie-
niono nazwę na Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, co wiązało się z dominacją jazzu. Kształcono tu 
w specjalnościach: kompozycja i aranżacja, wykonawstwo instrumentalne i wykonawstwo wokalne.

Po studiach Lothar Dziwoki związał się z  katowicką uczelnią. Przepracował w  PWSM (Aka-
demii Muzycznej) blisko 18 lat. Krótko, na prośbę dyrektora Jana Zorychty, prowadził klasę puzonu  
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w rybnickiej szkole muzycznej. Stworzył również jazzowy big-band, w którym grali między innymi Jacek 
i Wojtek Niedzielowie. Przez kilka lat związany był także z Rybnicką Orkiestrą Symfoniczną, założoną 
przez Antoniego Szafranka, która wiele lat cieszyła się zasłużoną sławą muzycznej wizytówki miasta. 
Miał możliwość akompaniowania tak wspaniałym muzykom, jak między innymi: Dawid Ojstrach, Kon-
stanty Kulka i Wanda Wiłkomirska (skrzypkowie), Światosław Richter, Piotr Paleczny, Bernard Auer, 
Lidia Grychtołówna czy tenorowi Wiesławowi Ochmanowi. 

Lothar Dziwoki, będąc związanym z PWSM, prowadził aktywną działalność artystyczną. Brał udział 
w najbardziej prestiżowych w Polsce festiwalach piosenki w Sopocie i Opolu. Pracował w radiu i tele-
wizji, grając w big-bandach Ireneusza Wikarka i Jerzego Miliana. Należał do Wojewódzkiego Zespołu 
Agencji Imprez Artystycznych, gdzie pełnił funkcję kierownika artystycznego. W latach 80. pracował 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 

Wizytówką coraz bardziej znanego wydziału PWSM okazał się big-band, którym dyrygował między 
innymi Lothar Dziwoki. W 1977 roku zespół zachwycił prażan. Obok znanych jazzowych standardów 
zaprezentował kilka utworów oryginalnych, napisanych przez studentów bądź absolwentów wydzia-
łu. Wśród wychwalanych przez czeską publiczność solistów był Lothar Dziwoki. Katowicki big-band 
otrzymał największe wyróżnienie: Złotą Plakietkę Festiwalu Jazzowego Praha 77. Jednym z  efektów 
nagrody była trasa koncertowa po Czechosłowacji, która doszła do skutku w 1978 roku. Big-band nagrał 
także dla PN płytę „Music for my friends”. Lothar Dziwoki wystąpił na tym krążku obok Jarosława 
Śmietany, Władysława Sendeckiego, Wojciecha Gogolewskiego, Jerzego Jarosika czy Jerzego Głów-
czewskiego i zagrał kilka solówek. 

W  swojej działalności artystycznej prowadził zajęcia dla młodzieży na warsztatach jazzowych 
w  Chodzieży, Głubczycach i  Bolesławcu. Był również jurorem na festiwalu jazzowym „Złota Tarka” 
w Warszawie i w Konkursie Improwizacji Jazzowej w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Koncerty w USA

W 1978 roku orkiestra koncertowała w Stanach Zjednoczonych, uczestnicząc w festiwalach. Wyjazd 
nie był jedynie efektem przysłowiowego łutu szczęścia. Katowiccy studenci i pracownicy dydaktyczni 
poprzedzili go solidną pracą, niemałymi talentami i zdolnościami organizacyjnymi. O istnieniu katowic-
kiego big-bandu dowiedział się dr John Carrico, aktywny działacz i organizator amerykańskiego życia 
jazzowego, głównie w stanach zachodnich. Prowadził on liczne w USA big-bandy w szkołach średnich 
i college’ach. 

Rodzinny Lothar Dziwoki
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W  1962 roku zainicjował międzynarodowy festiwal jazzowy w  Reno, zaliczany do największych 
przeglądów tego rodzaju muzyki w zachodniej części kraju. Jego sprzymierzeńcem jest sama lokalizacja, 
jako że Reno należy obok Las Vegas do najbardziej atrakcyjnych miejscowości Nevady. 

Katowicki big-band wystąpił w  wypełnionej szczelnie sali nowoczesnego Pioneer ·eatre Audi-
torium. Już w czasie próby zaskoczył przysłuchujących się warsztatowymi umiejętnościami, skonsoli-
dowanym czystym brzmieniem, świetnymi improwizacjami solistów, sprawnością sekcji blaszanej. Po 
koncercie w miejscowej prasie pojawiły się nader życzliwe oceny. 

Sprawozdawca „Gazette Journal” pisał: „Z nerwowej batalii pierwszej na kontynencie amerykańskim, 
big band PWSM w Katowicach wyszedł zwycięsko”. Wiele uwagi poświęcono solistom. Największy  

W San Francisco (arch. Lothar Dziwoki)
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podziw wzbudzały improwizacje puzonisty Lothara Dziwokiego, porównanego do Alberta Mangelsdor¸a, 
niemieckiego puzonisty jazzowego. Recenzent dowodził, iż w grze żorzanina objawiła się „europejska 
�lozo�a w pojmowaniu roli tego instrumentu i rozumienia sedna problemu: jak traktować, jak wyko-
rzystać puzon”. Lothara Dziwokiego określono również „jako objawienie i absolutnie najwspanialszego 
puzonistę, jakiego można było słuchać od paru dobrych lat na tutejszych estradach”. 

Prasa chwaliła też: pianistę Władysława Sendeckiego, ©ecistę i saksofonistę Jerzego Jarosika, gita-
rzystę Jarosława Śmietanę oraz pianistę Wojciecha Gogolewskiego. Ostatni występ na amerykańskim 
kontynencie odbył się w ramach Paci�c-Jazz-Festival w Berkeley na słynnym tamtejszym uniwersytecie. 
Konkurencja była ostra, występowali studenci uczący się w tym samym typie szkół tak jak Polacy. Po-
ziom niektórych prezentacji był doskonały, a mimo to Lotharowi Dziwokiemu, Jarosławowi Śmietanie, 
Wojciechowi Gogolewskiemu oraz innym solistom zaproponowano granie z koncertującymi późnym 
wieczorem w uniwersyteckim audytorium najlepszymi �nalistami konkursu. 

Obok udziału w dwóch festiwalach zaproszono polskich muzyków na tournée po stanach Kalifornia 
i  Nevada. Wystąpili w  sławnych turystycznych miejscowościach: Lake Tahoe, Salinas, Gilroy, Aptos, 
Willits, Eureka, zawsze koncertując w college’ach. Nasi muzycy przywieźli z trasy mnóstwo wartościo-
wych materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych – podręczników, partytur, płyt.

Najlepszy big-band

Kolejnym wydarzeniem w działalności big-bandu był udział w festiwalu Ost-West w Norym-
berdze, na który m Lothar Dziwoki wystąpił wraz ze znakomitym trębaczem Manfredem Schoofem, 
współtwórcą jazzu elektronicznego. Big-band otrzymał również zaproszenie do Kalkuty. W 1979 
roku brał udział w  festiwalu „Jazz nad Odrą”, gdzie stoczył słynną bitwę big-bandów z Katowic, 
Nowego Jorku i austriackiego Grazu. Wygrali nasi muzycy. W tym samym roku pojechał również 
na Jazz Jamboree.

W 1980 uczestniczył w konkursie „Interpretacje – Improwizacje” zorganizowanym przez Filharmo-
nię Narodową i Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. Big band z Lotharem Dziwokim w składzie nagrywał 
dla radia Budapeszt, wystąpił także wspólnie z Chickiem Coreą, grając utwór „La Fiesta” oraz z wibrafo-
nistą Gary Burton’em. Kolejne lata to następne sukcesy, między innymi w 1982 roku zespół zdobył tytuł 
najlepszego polskiego big-bandu, przyznany przez prestiżowy miesięcznik „Jazz Forum”. 

Ponadto żorzanin wraz z  innymi pracownikami dydaktycznymi, między innymi Jerzym Jaro-
sikiem, kierował różnymi uczelnianymi zespołami, których celem było doskonalenie improwizacji 

Rodzinny Lothar Dziwoki
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i wykonawstwa. Obaj panowie w swojej pracy posługiwali się najlepszymi materiałami dydaktycz-
nymi sprowadzonymi osobiście ze Stanów Zjednoczonych. 

Lothar Dziwoki przepracował w Akademii Muzycznej w Katowicach prawie 18 lat. Założył i pro-
wadził między innymi pierwszą jazzową klasę puzonu w kraju. Znaczącym wydarzeniem dla uczelni 
była wizyta Williego ·omasa, którego zaskoczył wysoki poziom big-bandu, a przede wszystkim klasy 
puzonu. Grupa mogła się pochwalić przed gościem najnowszymi amerykańskimi etiudami puzonowymi, 
transkrypcjami słynnych improwizacji solowych, nagraniami akompaniatorów (play-alongs) oraz wy-
sokim poziomem gry studentów Lothara: świętej pamięci Jarosława Kwietnia, Grzegorza Nagórskiego 
i  Bronisława Dużego. Oprócz wyżej wymienionych absolwentami klasy puzonu muzyka z  Żor byli: 
Roman Syrek (żyje i pracuje w Australii), Daniel Dawidzionek (w USA), Waldemar Sołga (w Danii), 
świętej pamięci Saturnin Abrahamczyk, Sławomir Rosiak oraz Jan Konop, który mieszka i prowadzi 
klasę puzonu oraz big-band w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Lothar i Maryla

Wzrusza historia miłości i małżeństwa Lothara z Marią (Marylą) Glos, którą opisała na łamach 
„Dziennika Zachodniego” Elżbieta Piersiakowa. Oboje są zawodowymi muzykami. Poznali się jesienią 
1964 roku. On zaproponował randkę, ona odmówiła, gdyż była umówiona z kimś innym. Lothar uniósł 
się wtedy ambicją i zrezygnował z zalotów. W drugie święto Bożego Narodzenia spotkali się na scenie 
Teatru Ziemi Rybnickiej, gdzie występowali w  operetce „Kochać nietrudno”. Oprawę muzyczną za-
pewniła Filharmonia ROW, która grała pod batutą Antoniego Szafranka. Lothar dął w puzon, Maryla 
śpiewała w chórku stworzonym na potrzeby operetki. 

Podczas przerwy młody puzonista zebrał się na odwagę, podszedł do wybranki i  zapytał, czy 
mogą się umówić. – Powiedział to tak ładnie, że od razu mnie ujął – wspomina pani Maryla. – Na 
pierwszą randkę poszliśmy do kawiarni Tęczowa, zjedliśmy kolację, a po dwóch tygodniach Lothar 
mi się oświadczył. 

Wkrótce miał się przekonać, że co innego prosić o rękę ukochaną, a co innego jej ojca. Norbert Glos, 
nieżyjący już dziś fryzjer, był świetnym skrzypkiem, założycielem Żorskich Smyczków. Popatrzył na przy-
szłego zięcia i zapytał: „No dobrze, pan gra, ja też, ale jaki ma pan zawód?”. Wesele doszło jednak do skutku. 
On był wtedy absolwentem katowickiej szkoły muzycznej imienia Karłowicza i grał w Filharmonii ROW 
oraz w kilku zespołach jazzowych. Ona, absolwentka szkoły Szafranków, uczyła gry na pianinie, grała na-
wet na dancingach w grupie Lotharsi, którą założył jej mąż. 
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Z żoną, synami i wnuczką przed katedrą Świętego Stefana w Wiedniu, sierpień 2017 r. (arch. Lothar Dziwoki)

Rodzinny Lothar Dziwoki
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Praca artysty wiąże się z wyjazdami. Zwiedził ponad 100 państw, niektóre zna lepiej niż Polskę. 
W 1973 roku wyjechał na półroczne występy do Szwecji. Pięć dni później przyszedł na świat Dawid, 
pierworodny Lothara i Maryli. – Zniosłam tę pierwszą rozłąkę tylko dzięki pomocy rodziców – opowia-
dała Elżbiecie Piersiakowej pani Maria. – Gdy mąż wrócił do kraju, na katowickiej Akademii Muzycznej 
otwarto właśnie wydział jazzu i muzyki rozrywkowej. Lothar bez namysłu podjął na nim studia. 

W  pierwszej połowie lat 90. nie podpisał angażu z  uczelnią, gdyż wyjechał za granicę. Państwo 
Dziwoki mieli już dwoje dzieci (Daniel urodził się w 1977 roku), ale mąż i ojciec był gościem w domu. 
Dyrygował, grał i śpiewał na wszystkich kontynentach, występował na statkach pasażerskich pływają-
cych po całym świecie. Okrzyknięto go wtedy polskim Satchmo, ponieważ ma ochrypły głos, jak Louis 
Armstrong, nowoorleański trębacz i wokalista światowej sławy. 

Grał i śpiewał na transatlantykach

Zaspokoił ciekawość świata, spotkał mnóstwo znanych ludzi, zobaczył wreszcie jak wygląda życie 
milionerów, bo zwykłych śmiertelników nie stać na rejsy tak luksusowymi statkami – To pouczająca lek-
cja – stwierdza muzyk i wokalista, który dyrygował, grał i śpiewał na statkach armatorów amerykańskich, 
norweskich i japońskich. 

Ci ludzie płacą i wymagają. Do ich dyspozycji przez całą niemal dobę muszą być najmniej dwie 
orkiestry, które potra�ą wszystko: od zagrania koncertu muzyki klasycznej poczynając, na rewii broad-
wayowskiej kończąc. Rejs, zależnie od trasy trwa od trzech do pięciu miesięcy. Lothar nieraz słyszał 
ostrzeżenia kapitana, że „nocą może być nieciekawie”, ale zwykle kończyło się na strachu. Muzyk przeżył 
jednak sztorm na Oceanie Indyjskim i statek dopłynął niezgodnie z planem do wyspy Mauritius. Siła 
wiatru sięgała 10 stopni w skali Beauforta! – O dziwo nawet mnie nie zmorzyła choroba morska. Widać 
mam duszę nie tylko muzyka, ale i marynarza – żartuje pan Lothar. 

Gdy płynął statkiem do wybrzeży Florydy, półwysep zaatakował huragan Andrew. Kapitan nie dobił 
do portu, uznając, że bezpieczniej będzie na pełnym morzu. Z tego samego powodu statek miał nieraz 
problem z wpłynięciem do cieśniny Magellana, choć kolejnym razem udało się ta sztuka i muzyk opłynąć 
Cape Horn, czyli słynny Przylądek Horn – najdalej na południe wysunięty punkt Ameryki Południowej, 
gdzie panują bardzo trudne warunki pogodowe. – W takich chwilach byłem pełen podziwu dla dawnych 
podróżników, którzy pokonali to miejsce na swoich małych żaglowcach – przyznaje.

Czasami wielka woda bywa nieobliczalna. Dotyczy to także Oceanu Spokojnego, gdyż występują 
rowy tektoniczne, gdzie często zdarzają się cyklony.
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Po dwumiesięcznym tournée po Azji (Tokio, Osaka, Kobe, Sajgon, Chiny, Singapur, Hongkong, 
Brunei, Mali, Madras) Lothar wystąpił z zespołem 31 maja 1998 roku na Żorskiej Wiośnie Młodości, 
w koncercie charytatywnym. 

Praca podczas rejsu wiąże się z wchodzeniem na pokład w różnych miejscach. W takich okolicz-
nościach puzonista leciał samolotem na wyspę Guam. Nad Syberią coś stało się z maszyną, ostatecznie 
pilot sprowadził ją na ziemię, ale w Delhi, stolicy Indii. – W sumie podróż trwała 60 godzin, a ja robiłem 
rachunek sumienia – wspomina jazzman. Na Manhattanie napadło go kilku opryszków, ale jakoś się 
obronił. Wtedy dowiedział się, że Nowy Jork może być bardzo niebezpieczny.

Rodzinny Lothar Dziwoki

Kąpiel na statku, w tle Honolulu (arch. Lothar Dziwoki)
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Bilard z Omarem Sharifem

O  wiele więcej było pięknych, niesamowitych chwil. Na pokładach statków poznał różne osobi-
stości. To zasługa organizatorów rejsów, którzy zapewniali uczestnikom spotkania z ciekawymi ludźmi 
i specjalistyczne kursy. Miały one na przykład formę pogadanek geogra�cznych związanych z miastem, 
do którego miał zawinąć statek. Kurs z zakresu oceanogra�i prowadził Jean-Michel Cousteau. Żorza-
nin miał okazję porozmawiać z astronautą Johnem Glenem czy wybitnymi aktorami – Ginger Rogers 
(�lmową partnerką Freda Astaire’a) i Omarem Sharifem. – Grałem z nimi w bilard. Rozmawialiśmy 
przeważnie o rodzinie, ile kto ma dzieci i gdzie żyje. Trochę opowiadałem im o Polsce. Sharif był bardzo 

towarzyski i wesoły. Pracował na statku dwa tygodnie. Miał prelekcje 
i pokazywał swoje �lmy. A w międzyczasie korzystał z tych samych 
uciech co wszyscy – basenów, saun. W bilard graliśmy bardziej na 
wesoło – wspomina żorzanin.  

– Żałuję tylko, że nie poznałem Louisa „Satchmo” Armstronga, 
bo kiedy byłem pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych, on już nie 
żył – ubolewa nasz bohater. Pseudonim Armstronga Satchmo wziął się 
od słowa „satchel mouth”, co oznacza zniekształcenie warg z powodu 
grania na trąbce.

– Śpiewając, biorę wzór z niego, mam ochrypły głos jak on, ale 
Satchmo był tylko jeden – zaznacza muzyk. Na wojażach spędził kil-
ka lat, dziękuje więc Bogu za to, że ma tak wyrozumiałą żonę, która 
znosiła nieobecność męża chyba tylko dlatego, że i ona jest muzykiem. 

Lothar Dziwoki przyznaje, że najgorsza była rozłąka z bliskimi. 
Jest bardzo rodzinnym człowiekiem, co także stanowi istotny element jego tożsamości. Miałem szczęście 
rozmawiać z nim między innymi przed Bożym Narodzeniem w domu Dziwokich. Trudno wówczas było 
nie zapytać go o Wigilię, kolędy oraz inne kwestie związane ze świętami. Sprawą pierwszą i zasadniczą 
jest to, że czas najchętniej spędza z żoną Marylą oraz synami Dawidem i Danielem. 

Święta Lothara

– Boże Narodzenie to najważniejsze i najpiękniejsze dla mnie święta w roku. Kocham tę cudowną 
atmosferę z choinką w domu i śniegiem na dworze – opowiadał.

Z Ritą Moreno oraz innymi artystami (arch. Lothar Dziwoki)
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Podkreślał ich wymiar religijny. – Boże Narodzenie obchodzimy tak jak wszyscy, tradycyjnie. Bardzo 
ważnym czasem są dla mnie już same przygotowania, czyli Adwent. Staramy się mieć na wigilijnym stole 
12 potraw. Jestem rodowitym Ślązakiem, więc musi być: moczka, makówka, zupa rybna i oczywiście karp 
– opowiadał Lothar. 

Jednym z obowiązkowych punktów stanowi wspólne granie i śpiewanie kolęd. W ich domu ma to 
szczególny urok i  znaczenie. Wszyscy są przecież zawodowymi muzykami. Maryla jest nauczycielką 
muzyki. Obaj ich synowie otrzymali wykształcenie muzyczne. Dawid jest pianistą, a Daniel perkusistą. 
Grają między innymi w zespole „Lotharsi”. Wspólnie z tatą wystąpili na przykład podczas Dni Polskich 
w Brukseli w 2013 roku oraz w Mezőkövesd na Węgrzech.

W Wigilię cała rodzina idzie na Pasterkę. Do kościoła farnego pod 
wezwaniem Świętych Apostołów Filipa i Jakuba mają parę kroków, bo 
mieszkają w  domu przy staromiejskiej ulicy Garncarskiej. Wystarczy 
przejść na drugą stronę drogi.

Nie zawsze mogli świętować razem. Jak wiemy, w  latach 80. pan 
Lothar pracował między innymi na dużych pasażerskich statkach Roy-
al Viking Line (armator norweski) oraz statkach japońskich linii oce-
anicznych, na których to kilkakrotnie opłynął świat i odwiedził niemal 
wszystkie kontynenty. 

– Starałem się tak dobierać terminarz rejsów, by Boże Narodzenie 
obchodzić w Żorach, z rodziną. Parę razy jednak zdarzyło mi się spędzić 
święta poza domem, na statku. Pamiętam Boże Narodzenie na... równiku. 
Moment ten celebruje się uroczyście, a tu jeszcze mieliśmy święta. Są Mi-
kołajowie w czerwonych kubraczkach i dekoracje głównie ze sztucznych 
kwiatów, co niestety niewiele ma wspólnego z religijnym wymiarem tych 
dni. Nadaje im się znaczenie komercyjne. Zamiast śniegu było bardzo gorąco – wspomina pan Lothar.

Zdarzyło mu się świętować Boże Narodzenie również w Nowym Jorku i w międzynarodowym 
porcie lotniczym Narita, jakieś 65 kilometrów od centrum Tokio. – Wracałem po rejsie do domu. 
Tym razem z kolegami – muzykami utknąłem na lotnisku w Wigilię. Czekaliśmy tam na nasz samo-
lot. Wieczorem złożyliśmy sobie bożonarodzeniowe życzenia – podkreśla jazzman z Żor. Mimo że 
Japonia nie jest krajem z przewagą chrześcijan, wszędzie uwijali się Mikołajowie. – Będąc na statku 
zaproponowano mi, żebym przebrał się za Mikołaja i od tej pory zyskałem kolejny przydomek – Santa 
Claus (Święty Mikołaj) – wtrąca muzyk. Do Żor dotarł w drugi dzień świąt. Załapał się jeszcze na 
bożonarodzeniowego karpia, moczkę i makówkę.

Rodzinny Lothar Dziwoki

Na statku Asuka w Japonii  
(arch. Lothar Dziwoki)
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Żorska Orkiestra Rozrywkowa i festiwal jazzowy

W 2002 roku założył Żorską Orkiestrę Rozrywkową. Na 15-lecie zespołu wystąpiła Ewa Bem i Jazz 
Band Ball Orchestra. Śpiewali lub grali z nim podczas cyklicznych koncertów w Żorach między innymi: 
Beata Przybytek, Marzena Korzonek, Katarzyna Moś, Marek Bałata, Mieczysław Szcześniak, Andrzej 
Dąbrowski, Stanisław Sojka, Michał Gasz, świętej pamięci Bogusław Mec, syn wybitnego tenora Stana 
Getz’a – Peter, Urszula Dudziak, Ewa Uryga, Krystyna Prońko, Stanisław Uniatowski, Kuba Badach, 
Sonia Bohosiewicz. Zespół wystąpił między innymi na Dniach Polskich w Goeteborgu i przed meczem 
bokserskim Polska – USA w katowickim Spodku. 

W 2006 roku był pomysłodawcą i zapoczątkował wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żo-
rach Międzynarodowy Easy Jazz Festiwal, który na stałe wszedł do kalendarza najważniejszych imprez 
kulturalnych. Wystąpili tu czołowi światowi wykonawcy jazzowi, między innymi: trębacz Randy Brecker 
(pięciokrotny zdobywca nagrody Grammy); saksofonista, kompozytor i aranżer Bob Mintzer; saksofoni-
sta Bill Evans (współpracujący wcześniej z Miles’em Davis’em) i pianista Dave Kikoski, którzy również 
zagrali gościnnie z Żorską Orkiestrą Rozrywkową. Ponadto z zespołem śpiewali: Liz Tobias (Australia), 
Sophia Ribeiro (Portugalia), Fay Victor (USA) oraz Vivian Buczek (Szwecja) i Nina Rotner (Słowenia). 
Na festiwalowej scenie zaprezentowali się także, między innymi: pianista Mitch Forman (USA), gitarzysta 
Chuck Loeb (USA), Jan Ptaszyn Wróblewski, Piotr Wojtasik, Bernard Maseli, Krzysztof Zawadzki, Adam 
Wendt, Zbigniew Namysłowski oraz świętej pamięci – basista Steve Logan, gitarzysta Hiram Bullock 
(USA), Janusz Muniak i Jarosław Śmietana. Wszystkie nazwiska gwarantowały najwyższy poziom arty-
styczny. Ich koncerty były ucztą dla ducha. Miłośnicy muzyki do dziś wspominają kunszt mistrzów. 

Ślązak, ale przede wszystkim Polak

– Jestem Ślązakiem, ale przede wszystkim Polakiem. W Żorach mieszkam już 51 lat. Zżyłem się 
z tym miastem. Zresztą co za różnica, Żory i Radlin są przecież tak blisko siebie – stwierdza. 

Jego tożsamość bardzo mocno określa również uprawiany zawód. – Nie jestem tylko jazzmanem, bo 
od lat gram różną muzykę. W średnich szkołach muzycznych w Rybniku i Katowicach nikt specjalnie 
nie eksponował jazzu. Kocham oczywiście ten gatunek muzyczny. Słuchałem wspaniałych, najlepszych 
muzyków na świecie. Zawsze szanowałem również muzykę klasyczną, na przykład repertuar grany przez 
Filharmonię ROW. To była wspaniała orkiestra, z  którą występowali znakomici artyści, na przykład 
argentyńska pianistka Martha Argerich – akcentuje Lothar Dziwoki. 



Źródła: 
Rozmowy z Lotharem Dziwokim, październik – grudzień 2017; 
Kornelia Zelter, „Lothar Dziwoki – sylwetka muzyka”, praca magisterska (wydruk komputerowy); 
Elżbieta Piersiakowa, „Kochać nietrudno... na scenie i w życiu”, „Dziennik Zachodni”, 2 stycznia 2004; 
pl.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong; 
Elżbieta Piersiakowa, „Rejsy jazzmana. Jak Lothar Dziwoki został polskim Louisem Armstron-

giem”, www.nowiny.rybnik.pl, 22.12.2004; 
„Leksykon Żorski” pod redakcją Lucjana Buchalika i  Tomasza Góreckiego, Muzeum Miejskie 

w Żorach i Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, 2010



Roman 
Fojcik 
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Roman Fojcik jest legendą i  nestorem rybnic-
kich nauczycieli. Urodził się 31 stycznia 1928 roku 
w Baranowicach (obecnie dzielnica Żor), w wielo-
pokoleniowej śląskiej rodzinie. Ukończył Gimna-
zjum i  Liceum imienia Karola Miarki w  Żorach 
oraz geogra�ę na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Studia magisterskie zrobił na Uniwer-
sytecie Łódzkim. Pracował w Państwowym Gimna-
zjum Żeńskim w Będzinie, a następnie w rybnickich 
I Liceum Ogólnokształcącym imienia Powstańców 
Śląskich, przez wiele lat w II Liceum Ogólnokształ-
cącym imienia Hanki Sawickiej (dziś A. Frycza-
-Modrzewskiego) i  Prywatnym Żeńskim Liceum 
Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek (obecnie 
Zespół Szkół Urszulańskich). Był pedagogiem  
cenionym i  bardzo lubianym przez młodzież. 
W  2018 roku II LO zorganizowało mu bene�s 
z okazji ukończenia 90. lat.
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Skromność i zasady. To zawsze cechowało emerytowanego już profesora Romana Fojcika – mówią 
absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego imienia Hanki Sawickiej, przemianowanego w 1999 roku 
na Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. 19 stycznia 2018 roku ich nauczyciel geogra�i oraz wychowania 
technicznego obchodził 90. urodziny. W szkolnictwie przepracował 55 lat!

Jak relacjonowano wówczas w drugim rybnickim ogólniaku, to było popołudnie wspomnień, wzruszeń, 
radości i łez. Przybyli wychowankowie profesora oraz koleżanki i koledzy nauczyciele. – Lekcje geogra�i 
były naszym oknem na świat, który wtedy wydawał się wielki, zamknięty – podkreślali dawni uczniowie.

A lekcje profesora Fojcika były jak... biuro podróży! – My, pana uczniowie, wszyscy jesteśmy Fojci-
kami – stwierdził nawet Andrzej Ochojski, jeden z jego uczniów.

Na wycieczkach niesubordynowani uczniowie musieli chodzić za karę z  profesorem... pod rękę! 
W ten sposób zwiedzał jedno z miast między innymi Aleksander Gortat, popularny dziś dziennikarz 
śląskich mediów, prezenter, konferansjer, lektor, wykładowca – były dziekan Wydziału Mediów, Aktor-
stwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Młodzież uwielbiała swojego profesora. – Był przystojny i zawsze 
elegancko ubrany – wspominały po latach uczennice. 

W  czasach gdy królowały koszule typy non-iron, których nie 
trzeba było prasować, ale noszący je strasznie się pocili, pan profesor 
zakładał bawełniane koszule. Wydawał się wtedy taki... niemodny. – 
Nawet go o to zapytaliśmy. Odpowiedział, że dożyjemy takich cza-
sów, że koszul bawełnianych też nie będziemy prasować – wspomi-
nali uczniowie. 

Na uroczystości byli między innymi eurodeputowani Jan Olbrycht 
i Bolesław Piecha, a także były prezydent Rybnika Józef Makosz. Ma-
kosz i Michał Śmigielski (wiceprezydent Rybnika za rządów Adama 
Fudalego) chodzili do jednej klasy! 

Nestor 
rybnickich 
nauczycieli

Profesor geografii wraz z młodzieżą nietypowo uczcił jedno  
z popularnych świąt brytyjskich (arch. rodzinne)
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Profesor Fojcik cieszy się dobrym zdrowiem, przebywa obecnie w  Domu Aktywnego Seniora 
w Ustroniu. – Jedno mnie tylko bardzo niepokoi: środowisko naturalne Rybnika. Miasto, które kiedyś 
było wzorem czystości, teraz staje się zbiornikiem smogu i targowiskiem hałasu. Proszę was, byście 
mieli moc i siłę w walce o przywrócenie temu miastu czystych wód i czystego powietrza, zielonych pól 
i łąk – mówił profesor.  

91-letni obecnie Roman Fojcik był ulubionym pedagogiem młodzieży nie tylko z  II Liceum 
Ogólnokształcącego. Pracował również w „ogólniaku” Sióstr Urszulanek. Uczył geogra�i i wycho-
wania technicznego.

Roman Fojcik przed swoim domem w Rybniku (fot. Ireneusz Stajer)
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Nestor rybnickich nauczycieli

Chłopak z Baranowic

Urodził się w Baranowicach, dziś dzielnicy Żor. Ukończył miejscowe Gimnazjum i Liceum imienia 
Karola Miarki. – Gdy w kwietniu 1945 roku sowieci wkroczyli do Żor, dyrektorem szkoły średniej był już 
wówczas Zygmunt Laskowski, przedwojenny pedagog pochodzący z Kresów Wschodnich. – Dzięki jego 
staraniom, naukę zaczęliśmy w kwietniu, o miesiąc wcześniej niż młodzież w Rybniku. – Lekcje odbywały 
się w jednym z niezburzonych budynków przy ulicy Dworcowej, należącym do Caritasu. Profesor Laskow-
ski skombinował jakieś krzesła i z nimi poszliśmy do tego domu – wspomina Roman Fojcik. W latach 
1948–1969 dyrektorem był Joachim Brachman, który musiał zmienić nazwisko na Kominek, aby nie koja-
rzyło się z niemieckością. 

Wskutek działań wojennych dom Fojcików w Baranowicach był zniszczony. Spalił się podczas bom-
bardowania. – To był bardzo ładny, jak na tamte czasy, murowany piętrowy budynek, położony przy alei 
z lipami. Zawsze jeden z pokoi zajmował jakiś lokator. Mama Maria była gospodynią domową, tato Józef 
wziętym murarzem. Do spółki ze swoimi braćmi, a było ich dziewięciu, jeździł po całym Górnym Śląsku, 
stawiając budynki. Należący do korporacji Fojcikowie specjalizowali się w obiektach użyteczności publicz-
nej, budowali głównie szpitale, dworce kolejowe i poczty. Ojciec zwykle wyjeżdżał do pracy w poniedziałek 
rano i wracał w sobotę wieczorem. Widzieliśmy się rzadko, za wyjątkiem jego urlopów, Wielkanocy i Boże-
go Narodzenia, kiedy to najczęściej robił coś koło domu: naprawiał, konserwował – opowiada pan Roman, 
który miał troje rodzeństwa: braci Józefa juniora i Zygmunta oraz siostrę Magdę. 

Kiedy wybuchła druga wojna światowa, Józef Fojcik senior pracował ze swoją ekipą w Tarnowskich 
Górach. Jako były powstaniec bał się Niemców i poszedł na wschód. Wiązało się to z dużym wysiłkiem, 
bo był osobą częściowo niepełnosprawną. Pod koniec pierwszej wojny światowej dostał odłamkiem, 
który wyrwał mu kawałek ciała w nodze. We wrześniu 1939 roku dotarł do Sandomierza, gdzie znalazł 
schronienie u jednej z rodzin. Wszyscy sobie wtedy pomagali. – Wrócił do domu po pół roku. Wspo-
minał, jak sztukasy bombardowały dworzec kolejowy. Uciekinierzy chronili się pod wagonami – mówi 
emerytowany nauczyciel.

Ucieczka przed wcieleniem do Wehrmachtu 

Niemcy pozwalniali z pracy murarzy Fojcików. Józef zatrudnił się w żorskiej Hucie Pawła. Jego bracia, 
Wilhelm (lider murarskiego teamu) i  Leon prowadzili ogrodnictwo. Jeździli wozem ze skrzynią pełną 
kwiatów, ciągnionym przez konia na targ w Rybniku. Potem Wilhelm musiał radzić sobie sam, bo Leon 
został wcielony do Wehrmachtu. Zginął w 1942 roku pod Smoleńskiem. W wolnych chwilach, najczęściej 
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w ogrodnictwie Wilusia, jak pieszczotliwie nazywano najmłodszego z braci, grywali w skata – śląską 
odmianę brydża. Zwykle Józef, Wilhelm i  zamieszkały w Kleszczowie nad stawem Kaganiec, Paweł. 
Rzadziej przyjeżdżał na skata Alojzy z Rownia. 

Bracia nawiązali kontakt z podziemiem antyhitlerowskim. Przynajmniej jeden z nich należał do Armii 
Krajowej. W pogrzebie Stefana uczestniczyli kombatanci ze sztandarami, podobnie było przy pochów-
ku Wilhelma. W ostatnim pożegnaniu Józefa, w 1984 roku, wzięła udział delegacja ZBOWiD. – Przez 
pewien czas za niemieckiej okupacji bracia budowali mleczarnię w Rybniku. Jak tata jeździł do pracy na 
rowerze przez Żory, nieraz zatrzymywali go polscy partyzanci. Wiem, że wysadzali tory, którymi Niemcy 
dostarczali zaopatrzenie na front wschodni. Ojciec na pewno należał do jakieś tajnej organizacji. Wiem, 
że działali w trójkach, czyli po trzech konspiratorów, którzy nie znali innych żołnierzy podziemia. Tato nie 
mówił o tym. Przed wojną prenumerował pismo „Peowiak”. Po 1945 rokiem prosił, żeby broń Boże o tym 
nie opowiadać, komuniści represjonowali byłych powstańców – przypomina pan Roman.

Jeden z braci Fojcików, Wilhelm dostał wezwanie do niemieckiego wojska. Nie stawił się jednak na 
miejscu zbiórki. – Na drugi dzień do domu przyszli żandarmi sprawdzić, co się dzieje z rekrutem. Mama 
Wilusia, a moja babcia Albina doskonale znała niemiecki, co skrzętnie wykorzystała. „Czego chcecie, prze-
cież już wzięliście go do wojska. Po co przychodzicie?!” – krzyczała na zaskoczonych i zdezorientowanych 
żołnierzy. W  tym czasie wujek Wiluś golił się w  łazience. Słysząc krzyk matki, wyskoczył przez okno 
i zniknął. Ukrywał się w Małopolsce. Prawdopodobnie tam nawiązał kontakt z AK – mówi Roman Fojcik.

Jeszcze lepszy numer wywinął Niemcom Stefan. – Kiedy dostał powołanie do Wehrmachtu, urządził 
pożegnalną uroczystość. Nielegalnie zabił świnię i zaprosił na ucztę rodzinę oraz kolegów. Wszyscy myśleli, 
że rano pojedzie do wojska. Tymczasem Stefan jeszcze w nocy zniknął... Wiem to od wujka Pawła, który 
miał pretensje do brata, że nie powiedział prawdy. Całą noc przerzucał węgiel, by nie zostały ślady po świ-
niobiciu. Niemcy węszyli, postawili czujki na granicy Kleszczowa i Baranowic. Obserwowali nasz dom, bo 
już dwóch Fojcików uciekło z Wehrmachtu – przywołuje anegdotę 90-latek. Stefan był już daleko. W 1945 
roku wrócił do Żor wraz z czerwonoarmistami. Na ramieniu nosił biało – czerwoną opaskę. W Baranowi-
cach mieszkał jeszcze pewien przymusowy robotnik z Kresów wschodnich, który strasznie bał się Ruskich. 
On również założył sobie biało – czerwoną opaskę. Obaj chodzili po wsi z karabinami, pilnując porządku. 
Stefan miał poglądy antykomunistyczne, ale wówczas nie zdradzał się z nimi, by zachować życie. 

Zupełnie inną drogą poszedł Franciszek (Franz). Jako młodzieniec wyjechał do pracy w Westfalii, 
a stamtąd do Berlina, gdzie osiadł na stałe. – Dwukrotnie odwiedził swego brata Stefana w Żorach. Na 
początku wojny przekonywał bliskich, że Niemcy zwyciężą. Był to bardzo prawdopodobny scenariusz, 
bo właśnie kapitulowała przed Hitlerem Francja – tłumaczy Roman Fojcik.
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Pan życia i śmierci

W Baranowicach w czasie okupacji urząd naczelnika (wójta) gminy sprawował miejscowy Niemiec, 
Gromnitza. – W naszej wsi był bogiem, od niego zależało wszystko. Niektórzy mówili, że należał do 
SS, ale ja nigdy nie widziałem go w czarnym mundurze. Na pewno był znakomitym ogrodnikiem oraz 
kierownikiem i  jedynym nauczycielem niemieckiej szkoły, do której chodziliśmy od września 1939 
roku – oznajmia emerytowany profesor. 

Gromnitza był bardzo nerwowym belfrem. Bił uczniów trzcinką, nawet po twarzy. – Ale jako wójt 
Baranowic nie pozwolił wtrącać się nikomu z zewnątrz w sprawy wioski. Dzięki swoim koneksjom 
uratował wszystkich 10 mieszkańców przeznaczonych do likwidacji. Na liście był mój tato, Józef. Po 
wojnie wiele osób świadczyło na korzyść okupacyjnego naczelnika, jedną z nich byłem ja. Wiem, że 
dobrze wypowiadali się o nim również Polacy ze wschodu, których w czasie wojny przywieziono do 
Baranowic – twierdzi emerytowany pedagog.

Pracowali w  fantastycznie utrzymanym majątku rodu von Durantów, przejętym po pierwszej 
wojnie światowej przez niemiecką spółkę Giesche z Katowic. Po 1945 roku całe dobra znacjonalizo-
wało państwo polskie. W pałacu mieściła się szkoła. Z biegiem lat jego wyposażenie rozkradziono. 
– Jak studiowałem w Łodzi, na stołówce widziałem talerze z napisem Giesche Baranowitz – wtrąca 
pan Roman.

Gromnitza został skazany na więzienie. Zdołał jednak uciec z pociągu, mimo że eskortował go straż-
nik. Jak to możliwe, trudno dociec. Niewykluczone, że przekupił mundurowego albo jeszcze kogoś wyżej, 
by żołnierz umożliwił mu ucieczkę. Prawdopodobnie osiedlił się w Niemczech Zachodnich. 

W czasie okupacji Romek pracował w sklepie Filipskiego (po wojnie Mikołajca) w Żorach, na 
rogu obecnej ulicy Księdza Klimka i Rynku. – Uczyłem się na kupca. U Filipskiego terminowało zwy-
kle sporo młodych chłopaków z okolicznych miejscowości. Za moich czasów, poza jednym starszym 
ekspedientem w składzie pracowało sześciu młodzieńców. Nie dopuszczano nas do cennych artykułów 
kolonialnych. Jednego razu, w  okolicy Wielkanocy albo urodzin właściciela, już dokładnie nie pa-
miętam, trzech kolegów upiło się przywiezionymi dodatkowo trunkami. Otworzyli butelkę koniaku. 
Mnie akurat nie było w pracy. Tymczasem tych trzech po pijaku wymyślało szefowej. To było najgor-
sze przewinienie. Na drugi dzień Filipski ich wyrzucił, ale z powodu interwencji rodziców ponownie 
przyjął winowajców do pracy – uśmiecha się pan Roman.

Nestor rybnickich nauczycieli
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Zemsta czerwonoarmistów 

Z końcem wojny rodzinę Fojcików spotkały traumatyczne zdarzenia. – Od stycznia do marca 1945 
roku, jakieś 80 metrów przed naszym domem znajdowała się pierwsza linia obrony Niemców. Budynek 
podzielono na dwie części. Wraz z paroma jeszcze rodzinami chroniliśmy się w piwnicy. U góry stacjono-
wali żołnierze, obserwując przedpole dla załóg haubic, które stały paręset metrów za nimi. Wojacy bawili 
się, mieli gramofon i jedną trochę zdartą płytę. Z głośnika płynęła cały czas ta sama muzyka. Nagle do 
naszego domu wpadło dwóch wojskowych żandarmów, których żołnierze nazywali „psami łańcuchowy-
mi”. Bardzo się ich bali. Do zadań tych ludzi należało kontrolowanie frontowców. W razie najmniejszych 
nawet nieprawidłowości żołnierzom groziły surowe kary – odtwarza w pamięci Roman Fojcik, który 
wtedy skończył już 17 lat. Żandarmi kazali mu iść ze sobą, bo chłopak był w wieku poborowym. Kiedy 
udali się na piętro, mama nakazała synowi czym prędzej uciekać. 

– Tak też zrobiłem. Schroniłem się u sąsiadów w stodole. Nie wiem, jak długo tam tkwiłem, bo za-
snąłem w słomie. Do domu wróciłem późnym wieczorem. Żandarmi się spieszyli i już dawno pojechali 
dalej. Brat powiedział mi, że przedtem pytali o mnie – relacjonuje. Ojca nie było wówczas w domu. 
W sierpniu 1944 roku Niemcy wzięli grupę baranowiczan, w tym Józefa Fojcika na przymusowe roboty 
do Czechosłowacji. Uciekli stamtąd, kierując się na Ostrawę. 

Tymczasem, kiedy sowieci zintensy�kowali ostrzał Baranowic, Niemcy kazali cywilom ewakuować 
się do Szerokiej. – Tam żołnierze oznajmili nam, że jeśli ktoś ma tu rodzinę, może zostać, a jeśli nie, to 
powinien jechać pociągiem dalej na zachód. Większość osób pozostała w Szerokiej, tylko kilka rodzin 
zdecydowało się na dalszą ewakuację pociągiem. W nocy skład zatrzymał się na dworcu w Dreźnie. Gdy 
zaczęły się dywanowe naloty aliantów, wszyscy Ślązacy zginęli... – zawiesza głos pan Roman.

W tym samym czasie Fojcikowie schronili się w majątku spokrewnionej z nimi rodziny Zajonców. 
– Mama nie wpuszczała do domu Niemców, ponieważ bała się, że zabiorą mnie do wojska. Po bom-
bardowaniu do Szerokiej weszli Sowieci. Od razu zatrzymali właścicielkę wspaniale urządzonej willi. 
Wewnątrz stało pianino, był też duży zegar, wówczas rzecz bardzo cenna. Bolszewik, trzymający w jednej 
ręce granat wycelował pistolet w gospodynię, która miała na rękach małe dziecko. Kazał cioci zająć się 
chłopczykiem i zabrał panią Zajoncową. Prawdopodobnie została zgwałcona i zamordowana. Czym prę-
dzej opuściliśmy majątek, uciekliśmy jeszcze w czasie ostrzału. Widziałem jak runęły tra�one pociskiem 
fragmenty wieży kościoła w  Szerokiej. Zauważyłem na niebie sowiecki lub niemiecki mały samolot 
obserwacyjny. Ktoś go ostrzeliwał, obok niego wybuchały pociski – wspomina emerytowany nauczyciel.

Uciekinierzy szli w kierunku Baranowic. Trzyletnia siostra jechała w wózku. Trudno było się poru-
szać zbombardowaną drogą, którą przemieszczały się duże oddziały sowieckie. W rowach leżały martwe 
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konie. Był też rozwalony wóz. Jeden z czerwonoarmistów zabawiał się strzelaniem do klatki z królikami. 
Tra�onym z pistoletu zwierzętom powyłaziły z brzucha wnętrzności. Od czasu do czasu na poboczu 
leżały zwłoki niemieckiego żołnierza z roztrzaskaną głową. – Na ten widok mama rozpaczała, bo jeden 
z jej synów, a moich braci był w Wehrmachcie – dopowiada pan Roman.

Spalony dom

Kiedy dotarli do Baranowic, zastali spalony i podziurawiony od pocisków dom. Ogień spopielił 
wszystkie pozostawione w nim dokumenty. W gospodarstwie była zawsze krowa, którą podczas „wy-
zwolenia” zabrali sowieci, oraz drób. Po wojnie Józef Fojcik wrócił z Czech i wraz z synami odbudował 
budynek. Znowu pracował jako murarz, w Rybniku. 

W  latach 40. i  50. ubiegłego stulecia wielu Górnoślązaków musiało zmienić germańskie imiona 
i nazwiska na polskie. Spotkało to również Wilhelma Fojcika, który z dnia na dzień stał się Wojciechem. 
Nieo�cjalnie używał jednak imienia nadanego mu na chrzcie, czyli Wilhelm albo Wiluś jak zwracali 
się do niego bliscy i przyjaciele. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Karola Miarki Joachim 
Brachman został nagle Kominkiem. Jego uczniem był właśnie Roman Fojcik.

Geograf z przypadku

Co ciekawe, pan Roman nauczycielem geogra�i został przypadkowo. – Po maturze w 1949 roku 
zapisałem się na wydział elektrotechniczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od dzieciństwa miałem 
smykałkę do prac technicznych. Często przesiadywałem w warsztacie, który zorganizował sobie tato. 
Wszystko było tam ładnie poukładane: osobno gwoździe, kleszcze, młotki. Nauczyłem się majster-
kowania. Chciałem studiować to, co najbardziej lubiłem, a interesowałem się także elektrycznością – 
oznajmia emerytowany pedagog.

Tymczasem przyszło wezwanie do wojska. – Skierowano mnie do szkoły o�cerskiej w Krakowie. 
Spóźniłem się na egzaminy i nie zostałem przyjęty. „Skoro nie chciałeś na studia, pójdziesz do zwy-
kłego wojska na trzy lata” – odgrażał się kapitan Kiderys. – Przestraszyłem się i postanowiłem zniknąć 
– wspomina profesor.

Wymeldował się z Baranowic i pojechał do Krakowa, gdzie trwał dodatkowy nabór na geogra�ę 
w Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wojnie w kraju panował taki chaos, że wojsko o nim „zapomniało”. 

Nestor rybnickich nauczycieli
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– Ponieważ na studiach miałem stypendium, musiałem go odpracować. Wysłano mnie do Będzina, 
gdzie uczyłem dziewczęta w Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym imienia Hanki Sawickiej – opo-
wiada Roman Fojcik. Po latach został nauczycielem „ogólniaka” z tą samą patronką, ale w Rybniku. 
Kiedy upadł peerel, szkołę przemianowano na Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. 

Po odpracowaniu stypendium w Będzinie został zatrudniony w najbardziej wówczas prestiżowej 
szkole naszego regionu, I Liceum Ogólnokształcącym imienia Powstańców Śląskich w Rybniku, za 
czasów dyrektora Jana Drozdowskiego. – Ponieważ miałem tylko studia wyższe pierwszego stopnia, 
dostałem dwuletni urlop na zrobienie magisterium. Koledzy z Krakowa ściągnęli mnie na Uniwer-
sytet Łódzki. Po uzyskaniu dyplomu wróciłem do Rybnika. W I LO na moje miejsce zatrudniono 
tymczasem nauczycielkę geogra�i, więc zacząłem pracę w liceum Hanki Sawickiej, gdzie uczyłem do 
emerytury w 1989 roku – zaznacza pan Roman.

Nie parłem na szkło 

Dziewięć lat wcześniej w całym kraju wybuchły strajki i powstała Solidarność. Jednym ze skutków 
zmian było reaktywowanie żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Rybniku. – 
Postanowiłem wziąć tam dodatkowe godziny. Mogłem sobie na to pozwolić, bo w II LO nie byłem 
jedynym nauczycielem geogra�i. Po ukończeniu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim 
prowadziłem w „Hance” jeszcze zajęcia z wychowania technicznego – mówi emerytowany pedagog. 
W tym celu ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim. Jako jedyny w grupie zdał eg-
zamin końcowy za pierwszym razem, pozostali musieli powtarzać. Praktyka w warsztacie ojca okazała 
się bardzo przydatna. 

Zawsze miał poglądy bliskie Kościołowi katolickiemu. – Nie należałem do partii komunistycznej, 
trzymałem się z tyłu i nie „parłem na szkło”. Pracowałem za to z dyrektorami, których nie musiałem się 
obawiać, znali moje stanowisko w sprawach społeczno-politycznych – dodaje.

Lęk przed partią był jednak tak duży, że ówczesny szef szkoły nie zgodził się na dodatkowe lekcje 
swojego pracownika u Urszulanek. – Jako dorosłych ludzi formowały nas okropne czasy. Przeżyliśmy 
koszmar nazizmu, a potem totalitarny komunizm. Nauczycielom nie pracowało się wówczas łatwo, 
byliśmy narażeni na działania PZPR. Solidarność powoli zmieniała jednak nastawienie. Po interwen-
cji kuratorium oświaty dyrektor dał zgodę – przyznaje profesor Fojcik, który w ogólniaku Urszulanek 
witał nawet biskupa. 
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Miał świetny kontakt z młodzieżą. Ucznio-
wie przepadali za swoim nauczycielem geogra-
�i i wychowania technicznego, który z biegiem 
lat zyskał przydomek „Gnomon”, bo w szkole 
był zawsze. Wiele satysfakcji dawało mu orga-
nizowanie wycieczek i  obozów wędrownych. 
Dzięki temu uczniowie II LO poznali najcie-
kawsze zakątki Polski. – Poszedłem tu w ślady 
nieodżałowanej pamięci pani Marii Plucianki 
i doktora Innocentego Libury. Ileż to przeżyli-
śmy pięknych wędrówek. Jakby to było wczoraj, 
widzę tych kochanych, pełnych życia młodych 
ludzi – zapamiętał. 

Nestor rybnickich nauczycieli

Powitanie biskupa w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek (arch. rodzinne)

W przyczepie ciężarówki podczas obozu wędrownego  
po Pomorzu Zachodnim (arch. rodzinne)
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Przystojny i wesoły

Lubił pożartować z  uczniami. Kiedyś młodzież poprzebierała się w  różne dziwne stroje, upa-
miętniając brytyjskie święto, obchodzone z okazji udaremnionego zamachu na króla Jakuba I. Z tym 
wydarzeniem wiąże się rzeczona tradycja. „Niektórzy nauczyciele nie byli tym zachwyceni, ale nie-
którzy, także Pan zachowali się doskonale. Gdy Pan Profesor zobaczył co się dzieje, poprosił jednego 
z uczniów o możliwość założenia jego stroju i  tak ubrany poprowadził Pan kawałek najzwyklejszej 
(wtedy już całkiem niezwykłej) lekcji geogra�i” – czytamy w księdze pamiątkowej o�arowanej Roma-
nowi Fojcikowi z okazji jego urodzinowego bene�su. 

Jako młody nauczyciel pojechał z młodzieżą na wycieczkę do Wrocławia. – W pewnym momencie 
jedna z 18-letnich uczennic wyznała: „Panie profesorze, jak ja pana kocham”. „Dobrze, mogłaś mi to 
powiedzieć 20 lat temu” – zażartowałem. Kiedy pracowałem w Będzinie, zapamiętałem takie zdarze-
nie: gdy pisałem coś na tablicy, dziewczyny tak blisko przesunęły ławki, że nie mogłem wydostać się 
z klasy. Musiałem przejść po ławkach – uśmiecha się emerytowany pedagog. 

Kiedyś pojechał z  klasą oraz z  doktorem Liburą w  Świętokrzyskie, skąd pochodził ów słynny 
polonista, społecznik i działacz harcerski. – Puszczę Jodłową znał jak własną kieszeń. Na Świętym 
Krzyżu spotkaliśmy oblata z Rybnika. Pojawiła się niezwykła okazja, by porozmawiać o przechowywa-
nej w tym górskim sanktuarium relikwii. Poprosiliśmy go o pokazanie fragmentu drewna, na którym 
ukrzyżowano Jezusa. Zakonnik postanowił jednak, że najpierw wszyscy odmówią modlitwę i wezmą 
udział w nabożeństwie. W tamtych czasach to mogło być bardzo niebezpieczne, bo szkoła miała wy-
chowywać w duchu świeckim – opowiada pan Roman.

Chyba nikt nie doniósł do władz partyjnych i oświatowych, bo skończyło się bez konsekwencji. – 
A może dlatego, że córka ówczesnego pierwszego sekretarza Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej chodziła do naszej szkoły... – zastanawia się dziś emerytowany pedagog.

Uczniowie, którzy wyszli na ludzi

Uczniem tej samej klasy był przyszły dyrektor Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 
doktor inżynier Jerzy Kucharczyk. – Potem jego żona miała apartament w domu wczasowym w Ustro-
niu-Jaszowcu. Dzięki temu jeździliśmy tam z całą klasą na obozy wędrowne. Zimowiska prowadził 
szkolny wuefowiec Mieczysław Korbasiewicz, a myśmy pilnowali młodzież – dopowiada nestor ryb-
nickiego nauczycielstwa. 
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Jednym z ulubionych uczniów Romana Fojcika był przyszły prezydent Rybnika, Józef Makosz. 
Świetny uczeń i pierwszy do udziału w różnych swawolach. Słynął z inteligentnych żartów. Profesor 
od geogra�i miał swoisty sposób karania różnych uczniowskich wykroczeń. Brał delikwenta pod rękę, 
co tak naprawdę było zaszczytem. Doświadczyło tego wielu znanych rybniczan, między innymi wspo-
mniany Makosz czy Aleksander Gortat, późniejszy znany dziennikarz. 

Czy warto było zostać nauczycielem? Pan Roman odpowiada, że głodowe pensje w komunie re-
kompensowała ciekawa praca z  młodzieżą. – W  Będzinie mieszkałem w  jednym pokoju z  kolegą 
polonistą, a właścicielem tego lokum był... dyrektor szkoły. Nie pozwalał nam przygotowywać sobie 
tam obiadu, który w restauracji kosztował 3 złote. Zarabiałem wówczas 180 złotych miesięcznie minus 
tak zwany podatek kawalerski, więc połowa pensji poszłaby na same obiady. Z kolegą mogliśmy sobie 
pozwolić co najwyżej na obiad z głowizny, czyli z głów świńskich i wołowych. To był nasz najlepszy 
posiłek – uśmiecha się Roman Fojcik. Dziś zabrzmi to nieprawdopodobnie, ale w latach 50. w kraju 
panowała straszna bieda. 

Nestor rybnickich nauczycieli

Po maturze pod rękę z Józefem Makoszem,  
przyszłym prezydentem Rybnika 

(arch. rodzinne)

Z Aleksandrem Gortatem, dziś znanym 
dziennikarzem i pracownikiem nauko-
wym, wówczas za karę pod ramię, co dla 
uczniów tak naprawdę było zaszczytem 
(arch. rodzinne)
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Żona wilnianka

W 1958 roku ożenił się z wilnianką Ireną Zankiewicz, więc nie musiał już uiszczać podatku kawaler-
skiego. Podczas wojny rodzina jego małżonki została wywieziona na roboty do Saksonii. Niemcy chcieli 
pozbyć się w ten sposób Polaków, którzy masowo wspierali operujące na Wileńszczyźnie oddziały Armii 
Krajowej. – Irena była bardzo młoda, więc dopisano jej rok, by otrzymywała większy przydział żywno-
ści jako pracownica. Miała nie najgorzej. Niektórzy robotnicy niemieccy dzielili się z Polakami swoimi 
dużo większymi racjami. Moja przyszła żona zaprzyjaźniła się z pewną Niemką. Zasłaniając znak „P” 
odwiedzała koleżankę, która częstowała ją jedzeniem. Gorzej miał brat Ireny, młodszy od niej. Czasem 
głodował. Nieraz próbował uskubnąć nieswojego chleba – przyznaje pan Roman. 

Wspólnie z żoną wybudował dom w Rybniku. Od 14 czerwca 2001 roku jest wdowcem, Irena 
zmarła w Boże Ciało. Ma dwie córki. Joanna jest podwójnym inżynierem: ochrony środowiska i bu-
downictwa, ale pracuje w szkolnictwie, mieszka w Gliwicach. Elżbieta ukończyła �zjoterapię i wyje-
chała za mężem aż do Koszalina. 

Pan Roman nadal imponuje formą. To z pewnością zasługa pieszych wędrówek i związanej z tym szczu-
płej sylwetki. Nie lubi się przejadać. Jeszcze kilka lat temu na ulicach Rybnika można była spotkać matiza, za 
kierownicą którego siedział najstarszy pedagog II LO. Dziś już nie prowadzi samochodu. 

Z wnuczką (arch. rodzinne)
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Szacunek dla Gnomona

Z ogromnym sentymentem wspomina czasy pracy w szkole. Wybitny pedagog dr Innocenty Libura 
nosił wówczas ksywkę Icek, a  Roman Fojcik był Romkiem albo Gnomonem. Wielu wychowanków 
„Hanki”, później Frycza-Modrzewskiego, zrobiło karierę, są osobistościami w różnych sferach działalno-
ści publicznej. Bolesław Piecha i Jan Olbrycht pełnili lub pełnią funkcję eurodeputowanych, zaś Marek 
Krząkała od 2007 roku jest posłem na Sejm RP. Sopranistka kolaturowa Katarzyna Oleś-Blacha oraz 
Martyna i Andrzej Czechowie z zespołem Chwila Nieuwagi, a także Maciej Paszek z grupą Carrantu-
ohill wystąpili na jubileuszowym fryczowym koncercie w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Rybnickie II LO 
wybrały też dzieci Adama Drewnioka, Zbyszka Seydy i Marka Sochackiego – trzech kolejnych muzy-
ków tej folkowej formacji. Wszyscy musieli skonfrontować się z legendą Romana Fojcika. 

Co ciekawe, jubileuszowej mszy św. przewodniczył arcybiskup senior Damian Zimoń, absolwent 
rybnickiego I Liceum Ogólnokształcącego imienia Powstańców Śląskich. Przez lata obie placówki rywa-
lizowały ze sobą w rankingach najlepszych szkół. W tak świątecznym dniu wszyscy byli razem.

– Dojeżdżałem do liceum z Leszczyn w latach 1964–1968. W klasie c zaczynało nas czterdziestu 
kilku, a 31 zdało maturę. Nie było wówczas pro�li – wspomina Krzysztof Kluczniok.

Grono pedagogiczne II LO w Rybniku w styczniu 1975 roku, Roman Fojcik drugi z lewej  
pomiędzy Marią Tarczyńską i Alicja Nowrot (arch. rodzinne)

Nestor rybnickich nauczycieli
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Zapamiętał z  tamtych czasów, że 
w szkole panował niesamowity rygor. – Dy-
rektor Antoni Jarosz trzymał nas krótko. 
Za palenie papierosów wzywał do szko-
ły rodziców. Złapał mnie na tym w  toale-
cie. Ponieważ zdawaliśmy właśnie maturę, 
przestępstwo to zostało mi odpuszczone. 
Bardzo fajny był profesor Roman Fojcik 
(nazywaliśmy go Romkiem albo Gnomo-
nem), który miał z nami geogra�ę, a potem 
zajęcia techniczne. Kapitalny nauczyciel, 
chyba wszyscy go tak wspominają – kom-
plementuje Krzysztof Kluczniok, wieloletni 
samorządowiec, były wicestarosta rybnicki. Przygotowywał w sklepiku kanapki, które następnie kupo-
wali wygłodniali uczniowie. 

– „Hanka” zawsze była prestiżową szkołą. Miała duże wymagania wobec uczniów, ale również mnó-
stwo nam oferowała. Uczyli tu znakomici nauczyciele i było grono fajnych kolegów – mówi rybniczanka 
Alina Kaletka, która uczęszczała do szkoły w latach 1981–85.

– Wspaniałymi osobami, znaczącymi w drugim liceum i Rybniku, byli profesorowie: Roman Fojcik, 
chemiczka Celina Ku�eta, anglistka Halina Górnik czy historyczka Ruta Kula – wymienia pani Alina, 
która zdobyła tytuł inżyniera na Politechnice Śląskiej. Długie lata pracowała w banku.

Na pamiątkę po święcie II LO wydano „Album wspomnień. II LO w Rybniku 1948–2018” oraz 
okolicznościowe numery gazetki „Fryczak”, w których poczesne miejsce zajmuje postać profesora Ro-
mana Fojcika. 

Syn powstańca

– Jestem Ślązakiem, synem uczestnika drugiego i  trzeciego powstań śląskich. Pod wpływem taty 
formowała się moja tożsamość i trojga rodzeństwa. Mama była gospodynią domową i nie interesowała 
się polityką – wyznaje emerytowany profesor. – Jestem też Polakiem. Niestety, na studiach w Krakowie 
miałem przykrości związane z moim pochodzeniem. Ślązak kojarzył się tam z Niemcem, a przynajmniej 
nie Polakiem. Nawet, skądinąd fajny kolega, docinał mi o Adenauerze – przyznaje.

Profesor Roman Fojcik w rozmowie z uczennicami,  
w środku Maria Malinowska, obecna dyrektor II LO w Rybniku  

(arch. rodzinne)



Z domu wyniósł szacunek dla ludzi różnych nacji i kultur. Nacjonalizm śląski czy polski był mu czymś 
obcym, a nawet wstrętnym. – Jak przez trzy lata pracowałem w Będzinie, widziałem niechęć mieszkań-
ców miasta i okolic do Żydów. Tymczasem w moim rodzinnym domu nie mówiło się źle o Izraelitach. 
Dyrektorka szkoły była Żydówką, zresztą dobrą, fajną kobietą. Tłumaczyłem będzinianom, że przecież 
Jezus Chrystus i Matka Boża też należeli do narodu żydowskiego. Jak zatem możecie nazywać się chrze-
ścijanami? – pytałem. 

Źródła: 
Rozmowy z Romanem Fojcikiem, Ustroń sierpień, listopad 2018 
Rozmowy na obchodach 70-lecia II LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Rybniku, czerwiec 2018; 
Księga Pamiątkowa dla jubilata Romana Fojcika, styczeń 2018; 
„Bene�s profesora Romana Fojcika”, Czasopismo Zespołu Szkół nr 2 „Fryczak”, marzec 2018; 
„Album wspomnień. II LO w Rybniku 1948–2018”



Henryk Foks 
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Henryk Foks urodził się 9 sierpnia 1943 roku 
w Żorach. Twórca ludowy, rzeźbiarz, z zawodu cie-
śla górniczy, mieszkaniec dzielnicy Rój. Zrzeszony 
w  grupie twórców cieszyńskich. Rzeźbi w  węglu, 
drewnie, a zimą w śniegu i lodzie. Debiutował jako 
górnik kopalni Jastrzębie. Swoje prace prezentuje na 
ekspozycjach w Polsce i  zagranicznych. Na Krajo-
wej Wystawie Amatorskiej Twórczości Górników 
w  Katowicach pod hasłem „Ta ziemia wszystkim 
bliższa” zdobył główną nagrodę. Lipowy tryptyk 
górniczy pokazywano aż w  Chinach. Twórca pła-
skorzeźby świętego Maksymiliana Kolbego w obo-
zie Auschwitz-Birkenau, która tra�ła do jednego 
z belgijskich kościołów. Jego prace często wystawia-
ne są na aukcjach charytatywnych. W watykańskiej 
kolekcji znajdują się rzeźby podarowane Ojcu Świę-
temu Janowi Pawłowi II. Nagradzany w corocznych 
ogólnopolskich konkursach sztuki nieprofesjonalnej 
im. Vincenta van Gogha. Uhonorowany Srebrnym 
Medalem za Zasługi dla Województwa Śląskiego. 
W 2019 roku obchodzi 40-lecie pracy twórczej.
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9 sierpnia 2018 roku Henryk Foks skończył 75 lat. Równocześnie obchodził 50. rocznicę ślubu 
z żoną Teresą. Oboje są twórcami ludowymi. Pan Henryk jest emerytowanym górnikiem, rzeźbiącym 
w różnych materiałach. Największą sławę przyniosły mu postaci wykonywane w węglu, lodzie i śniegu, 
zwłaszcza z tego ostatniego bardzo trudnego do kształtowania „materiału”. Jego małżonka szydełkuje, 
tworzy postaci aniołów, ozdoby świąteczne, podejmuje szereg tematów. Jej prace przyrównuje się do 
dzieł koronczarek koniakowskich.

– Jestem rdzennym Ślązakiem. Urodziłem się w Żorach, cała rodzina jest stąd – dziadkowie i pra-
dziadkowie na pewno. Natomiast moi dawniejsi przodkowie prawdopodobnie przybyli na Śląsk z... 
Wielkiej Brytanii albo nawet Stanów Zjednoczonych. Świadczy o tym nazwisko Fox, którym się posłu-
giwali – mówi pan Henryk. 

Z Foxów stali się Foksami

Rzeczywiście w XIX wieku na Górnym Śląsku osiedliło się bardzo wielu przybyszy z krajów an-
glosaskich, Niemiec oraz innych państw zachodnich. Zamieszkiwali w naszym regionie w związku 
z dynamicznym rozwojem przemysłu. Byli to głównie specjaliści w kopalniach i hutach. – W domu 
mówiło się, że jeszcze w XIX stuleciu Foxowie zmienili nazwisko na Foks, bo z tym angielskim były 
jakieś problemy – dopowiada artysta.

Jego mama Helena mieszkała w Rowniu, dziś podobnie jak Rój dzielnicy Żor. – Mój dziadek był tam 
sołtysem. To również była rodzina rdzennie śląska – stwierdza pan Henryk. Na wystawach za granicą 
przedstawia się jako reprezentant Śląska i Polski zarazem. 

Anglosaskie 
pochodzenie 
rzeźbiarza
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Górnik chwycił za dłuto

Zasłynął lipowym tryptykiem górniczym „Ta ziemia wszystkim bliska”, na który składa się wiele 
misternie wykonanych pełnych postaci. Rzeźba pojechała na ogólnopolski konkurs do Katowic, gdzie 
zdobyła pierwsze miejsce i nagrodę ministra górnictwa. Dzieło prezentowano w Pekinie i Doniecku, 
jako przykład kunsztownej sztuki ludowej. 

Henryk Foks nigdy nie zdobył wykształcenia plastycznego. Nie przeczytał ani jednej książki o rzeź-
biarstwie i nie wziął ani jednej lekcji. Jest samorodnym talentem. Ponad 30 lat przepracował w gór-
nictwie jako cieśla, najpierw w kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, a następnie w Kopalni 
Węgla Kamiennego Jastrzębie. – Tam zaczęła się moja przygoda z rzeźbiarstwem. Choć wyobraźni nie 
brakowało mi i wcześniej. W korzeniach drzew czy bryłach węgla i łupku widziałem różne kształty. My-
ślałem o tym na dole, zastanawiałem się jak wydobyć z nich ludzkie sylwetki, a nawet pokazać ich emocje. 
Postanowiłem spróbować – opowiada twórca.

Zaczął dłubać w tych materiałach różnymi narzędziami, które miał pod ręką. Pierwszym był zwykły 
gwóźdź wbity w kawałek blachy. Któregoś razu chwycił za dłuto i w bryle węgla ukształtował twarz 
górnika oraz załadowany kruszywem wagonik. Takie były początki. Z biegiem czasu jego prace nabierały 
coraz bardziej artystycznych kształtów. 

– Rzeźbiłem w  łupku głównie postaci górników. Zainteresowałem się także tematyką sportową. 
W zasadzie cała moja rodzina uprawiała jakąś dyscyplinę. Dzieliliśmy się na gimnastyków i piłkarzy – 
wspomina pan Henryk. Sam był utalentowanym futbolistą, zawodnikiem Kolejarza Żory. – Grałem na 
pozycji pół prawego w ataku. Nic dziwnego, że potem rzeźbiłem sylwetki piłkarzy, gimnastyków i bok-
serów, w węglu i łupku – wymienia.

Madonny: Fatimska, Jasnogórska i Piekarska

Pewnego dnia dostał zamówienie od kolegi z Rydułtów na rzeźbę Matki Boskiej Fatimskiej. Bał 
się podjąć zadania, bo dotąd nie wykonywał prac sakralnych. Wyrzeźbił tak piękną Madonnę, że kolega 
poprosił, by zrobił jeszcze jedną. Twórca nie kryje, że dodało mu to skrzydeł. W 1979 roku wyrzeźbił 
w węglu głowę Jana Pawła II. – Od początku ponty�katu miałem w pamięci jego postać. Widziałem go 
niemal bez przerwy – wspomina. 

Rzeźbił w przerwach na śniadanie i w ukryciu, bo wtedy za wykonanie postaci papieża groziło nawet 
zwolnienie z pracy. Kopalnie były pod specjalnym nadzorem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
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(PZPR). Dlatego �gurki świętej Barbary wróciły do cechowni dopiero w 1980 roku, na fali solidarno-
ściowej rewolucji. Głowę papieża wyniósł z kopalni zimą, ukrytą pod kurtką.

Spod jego dłuta wyszły �gury Madonny Jasnogórskiej i Matki Boskiej Piekarskiej. Zaczął rzeźbić 
Barbórki. Szło mu coraz lepiej. Brał udział w wystawach. 

Tryptyk z węgla w Pekinie

Jak już wiemy, jego lipowy tryptyk górniczy zdobył główną nagrodę na Krajowej Wystawie Amatorskiej 
Twórczości Górników w Katowicach pod hasłem „Ta ziemia wszystkim bliższa”. Po prezentacji w Biurze 

Henryk Foks – Anglosaskie pochodzenie rzeźbiarza

Rzeźbiarz z figurą Chrystusa Frasobliwego, która stoi w ogrodzie (fot. Ireneusz Stajer)
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Wystaw Artystycznych dzieło pokazano zagranicą. Nagrodzone prace poleciały do Pekinu, a żorzanin miał 
tam reprezentować Polskę na otwarciu ekspozycji. W ostatniej chwili zdecydowano, że nie poleci do Chin, 
bo nie jest członkiem PZPR. Podróż życia zaliczyli inni śląscy twórcy, którzy mieli legitymację partyjną.

Tryptyk miał tra�ć do Muzeum Narodowego w Warszawie, ale artysta nie oddał dzieła. Najpierw 
można było je oglądać w izbie twórczości (galerii), którą urządził na parterze swojego domu. Teraz 

jest w kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach. W domowej galerii po-
zostało wiele prac gospodarza, a każda ujmuje pomysłem i  starannością 
wykonania. Zachwycają tu na przykład Święta Rodzina, dzieło o nazwie 
„Duch górniczy”, przedstawiające, jak niegdyś pracowali gwarkowie, czy 
rzeźba Jezusa Frasobliwego. Uwagę zwraca też praca „Powodzianie”, która 
powstała w 1997 roku, po pamiętnym kataklizmie. Pan Henryk przeka-
zał wówczas sporo swoich rzeźb z zamiarem wsparcia poszkodowanych. 
Sprzedały się wszystkie, a pieniądze przekazano potrzebującym. Na ścia-
nach wiszą liczne dyplomy, najbardziej egzotyczny z Chin. 

Mnóstwo rzeźb rozdał znajomym i  podarował różnym instytucjom. 
Jeden z  tryptyków górniczych tra�ł w końcu do Muzeum Narodowego. 
Rzeźbę „Dzieje powstań śląskich” można oglądać w  Muzeum Śląskim 
w Katowicach. Inne prace pojechały do muzeów między innymi w Krako-
wie i Wrocławiu.

Święty Maksymilian dla kościoła w Belgii

W 1985 roku wykonał tablicę pamiątkową o wielkości 1,2 metra na 0,7 metra z popiersiem Świętego 
Maksymiliana Kolbego, który trzyma się drutu kolczastego i widokiem fragmentu obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau. Dzieło wmurowano w  ścianę kościoła pod wezwaniem właśnie Świętego 
Maksymiliana Kolbego w miasteczku na południu Belgii. – Zapytałem przełożonych, co za to dostanę... 
Pokazałem im, jakimi prymitywnymi narzędziami pracuję. Takie proste dłuta, które sam sobie zrobiłem 
w kuźni. Poklepali mnie tylko po ramieniu – wspominał Foks na łamach „Gościa Niedzielnego”. Dwa 
tygodnie później pod jego dom podjechał samochód z kurii w Belgii. Wręczyli mu cały zestaw profesjo-
nalnych dłut. Do dzisiaj artysta trzyma je nietknięte w ważnym miejscu w domu.

Pana Henryka odwiedził też kolekcjoner sztuki ludowej z Nowego Jorku. Przyjechał do Roju ce-
lem nabycia rzeźby „Górnik w zawale”, którą Foks wystawił na Dniach Kultury Beskidzkiej. Co roku, 

Na ścianie w pracowni wiszą liczne dyplomy  
(fot. Ireneusz Stajer)
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jak i inni twórcy, przekazywał Urzędowi Miasta w Wiśle sporo prac, które potem burmistrz rozdawał 
zagranicznym uczestnikom festiwalu. Dzieła wędrowały więc po całym świecie. 

Nielegalna święta Barbara

Przedtem jednak całe jego zawodowe życie ustawiło pewne zdarzenie. – Kolega zamówił u mnie 
�gurę świętej Barbary. W wolnych chwilach rzeźbiłem patronkę górników na dole. Jednego razu, gdy 
opuszczałem kopalnię po szychcie, schowałem gotową pracę za pasem. Na bramie zatrzymali mnie straż-
nicy i chcieli skontrolować, czy czegoś nie wynoszę na zewnątrz – podkreśla artysta.

W latach 80. pracownicy zabierali z zakładów różne rzeczy, których nie było w sklepach. Naj-
częściej wynosili narzędzia i de�cytowe materiały, na przykład siatkę ogrodzeniową czy papę. Pan 
Henryk nie miał przy sobie żadnej z tych rzeczy. Chował za pasem Barbórkę, własnoręcznie zro-
bioną w węglu. Strażnicy kazali mu się rozebrać. – Nie musiałem ściągać ubrania, bo się przyzna-
łem. Pokazałem im moją �gurkę. Nie powiedziałem tylko, że wyrzeźbiłem świętą Barbarę podczas 
przerw w pracy na dole. Skłamałem, że przyniosłem ją z domu dla kolegi. Strażnicy skon�skowali 
pracę – przyznaje rzeźbiarz.

Na drugi dzień został wezwany do ówczesnego dyrektora kopalni Jastrzębie. – Bałem się, że 
mnie zwolni. Domyślałem się po co tam idę. No i  rzeczywiście na biurku naczelnego stała moja 
Barbórka. Zapytał, czy poznaję tę �gurkę. Odpowiedziałem, że faktycznie jest moja, i że nie wie-
działem, że takich rzeczy nie wolno wnosić na teren zakładu. Dyrektor zmierzył mnie wzrokiem 
i stwierdził, że od jutra nie będę już zjeżdżał na dół. Pociemniało mi w oczach, byłem pewien, że 
straciłem robotę. Zacząłem coś dukać, że mam rodzinę, którą muszę utrzymać. Naczelny uśmiech-
nął się jednak i  zarządził prostymi słowami – jak to jest przyjęte w górnictwie: „Odtąd będziesz 
rzeźbił dla nas” – opowiada pan Henryk.

W prezencie Janowi Pawłowi II

Nieoczekiwanie jego sytuacja uległa poprawie. Znacznie polepszyły mu się warunki pracy. 
W ogrzanym warsztacie na powierzchni wykonywał różne rzeczy z węgla, dominowały oczywiście 
tematy górnicze. Nie był już zwykłym pracownikiem, a stał się artystą, co zauważyli nie bez cienia 
zazdrości inni pracownicy. 

Henryk Foks – Anglosaskie pochodzenie rzeźbiarza
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Na rzeźby żorzanina było naprawdę duże zapo-
trzebowanie. Notable górniczy wyjeżdżali przecież 
zagranicę na spotkania branżowe, czyli z  innymi dy-
rektorami, szefami zjednoczeń, a  nawet ministra-
mi. Podczas takich eskapad zawsze wymieniano się 
prezentami. Ważne osoby z  polskiej branży górni-
czej zwykle wręczały wykonane przez zatrudnionych 
w  kopalniach artystów – amatorów rzeźby w  węglu. 
Po rozpoczęciu ponty�katu przez Ojca Świętego Jana 
Pawła II osobistości zaczęły jeździć do Rzymu, modna 
wówczas stała się tematyka sakralna. W moim kopal-
nianym warsztacie powstawały więc Barbórki i Matki 
Boskie Piekarskie, które zawożono nie tylko do Waty-
kanu – zaznacza nasz bohater.

Tym sposobem jego prace tra�ły do wielu kra-
jów świata. Są eksponowane w Stanach Zjednoczo-
nych, Rosji, Beneluksie czy Niemczech. Pojawiają się 
na aukcjach, z których dochód przekazuje na rozwój 
kultury beskidzkiej oraz na cele charytatywne, mię-
dzy innymi na Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy, a także dla małych pacjentów byłego Szpitala 
Dziecięcego w  Jastrzębiu-Zdroju i  niepełnospraw-
nych milusińskich z Żor. Swoje rzeźby wystawia pod-
czas Dni Kultury Beskidzkiej, na które zjeżdżają co 
roku znamienici twórcy ludowi.

Jesienią 2006 roku wszczepiono mu bajpasy. Nie 
minął miesiąc, a on znów chwycił za dłuto. Nie mógł-
by żyć bez rzeźbienia. Gdy patrzy na swojego Jezusa 
Frasobliwego, którego ustawił w ogrodzie, to wie, że 
Boga i człowieka połączyło cierpienie. Podczas pracy 
zapomina o chorobie serca – Potra� rzeźbić godzinami 
– opowiadała jego żona Teresa. 

Jedno ze wspaniałych dzieł żorskiego  
rzeźbiarza o tematyce górniczej (fot. Ireneusz Stajer)

Motyw Chrystusa Frasobliwego powtarza się  
w twórczości pana Henryka (fot. Ireneusz Stajer)
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Rzeźbienie w śniegu

Odkąd przeszedł na emeryturę, rzeźbi w śniegu. Co roku przed domem pana Henryka, który stoi 
przy głównej drodze do Wodzisławia Śląskiego, pojawiają się świąteczne postaci. – Pierwszą moją pracą 
w śniegu była postać Gwarka, którą wykonałem w milenijnym 2000 roku. Potem rzeźbiłem różne zwie-
rzęta: ogromnego krokodyla, owce, lwy i niedźwiedzia. Zrobiłem też dwumetrową szopkę oraz śnieżny 
pociąg Teleexpressu – wymienia artysta. Z ich powodu przed bramą domu artysty zatrzymuje się wielu 
kierowców, którzy podziwiają białe postaci. 

Stajenka, a w niej mały Jezus, Matka Boża, Święty Józef, baranki, osiołek, anioł i Gwiazda Be-
tlejemska – wszystko ze śniegu. Pan Henryk znów zadziwił swoim kunsztem. W ogrodzie wyrzeźbił 

Henryk Foks – Anglosaskie pochodzenie rzeźbiarza

Henryk Foks rzeźbi również w śniegu (fot. Ireneusz Stajer)
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w śnieżnym bloku szopkę, zapowiadającą świę-
ta Bożego Narodzenia. Artysta pracował cały 
tydzień w siarczystym mrozie. – Żona bała się, 
że stracę zdrowie, ale dałem radę – powiedział 
twórca. Do uformowania bloku, w którym po-
wstała stajenka, posłużył mu śnieg zgarnięty 
z całego obejścia. – Znacznie łatwiej rzeźbi się 
w  lodzie, co czasem pokazują w  telewizji, bo 
śnieg jest o wiele mniej trwałym materiałem. 
Mam jednak na niego sposób, którego nie za-
mierzam zdradzać – uśmiechał się tajemniczo 
artysta. 

Na początku stycznia 2017 roku wykonał 
w śniegu Trzech Króli ze Wschodu. Kasper, Melchior i Baltazar, zwani także Mędrcami, zadziwia-
li przejeżdżających ulicą Wodzisławską w Roju. – Poprzednie zimy nie sprzyjały takiej twórczości. 
W styczniu tego roku pojawił się siarczysty mróz. To coś dla mnie, poczułem wenę. Warunki sprzyjały. 
Dodatkowo, zachęcił mnie wnuk Sebastian. Powiedział, dziadku, spróbuj coś wyrzeźbić – opowiadał 
„Gościowi Niedzielnemu” pan Henryk. Ruszyli do roboty. Najpierw zebrali mnóstwo śniegu, z któ-
rego przygotowali materiał do rzeźbienia, czyli ogromne bloki. Twórca wziął do ręki narzędzia i tak 
w ciągu czterech dni powstali Trzej Królowie. Artysta chciał rzeźby umieścić najpierw w ogrodzie. 
Wnuczek przekonał jednak dziadka, by je ustawić przed furtką od strony ruchliwej drogi. Każda ma 
co najmniej 180 centymetrów wysokości.

Rojanin znowuż zaskoczył wszystkich na początku grudnia 2017 roku. Tym razem wyrzeźbił w śnie-
gu postać świętej Barbary, która stanęła obok domu artysty przy ulicy Wodzisławskiej. Pokaźnych roz-
miarów rzeźba zwracała uwagę zmotoryzowanych i przechodniów. 

– Świętą Barbarę zrobiłem specjalnie dla górników z okazji ich święta. Pierwszy raz podjąłem taki 
właśnie temat. Zwykle rzeźbiłem w śniegu sceny związane z Bożym Narodzeniem czy Trzema Króla-
mi. Ponieważ sam jestem emerytowanym górnikiem, uznałem, że pora wykonać Barbórkę – tłumaczył 
74-letni wówczas Henryk Foks.

W dziele tym znowu dopingował go siedmioletni wnuczek. – Dziadku zrób świętą Barbarę, bo już 
robiłeś inne rzeczy. Wszystkie są takie piękne – zagrzewał chłopczyk. Pan Henryk przez kilka dni zwoził 
śnieg z ogrodu, bo ten przy drodze nie nadaje się na takie postaci. Zadanie było trudne, ponieważ śnieg 
trzeba było posklejać w �gurę, według odpowiednich proporcji. Udało się znakomicie.

Pan Henryk zawsze dąży do perfekcji  
(Dominik Gajda)



Pan Henryk mówi, że jego twórczość jest z pewnością darem od Boga. – Talenty są dane z góry, 
każdy z nas cieszy się jakimś. Mam wiele pomysłów i wciąż w mojej głowie rodzą się nowe tematy – 
podsumowuje twórca.

Źródła: 
Rozmowy z Henrykiem Foksem w latach 2010 –2018; 
„Leksykon Żorski” pod redakcją Lucjana Buchalika i  Tomasza Góreckiego, Muzeum Miejskie 

w Żorach, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, 2010; 
„Proszę Ponbócka, żeby przyszły mrozy”, wiara.pl, 13 stycznia 2017



Stanisław 
Gańczorz
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Ksiądz prałat Stanisław Gańczorz został wy-
święcony na rzymskokatolickiego księdza w  1979 
roku. Osiem lat później ukończył studia podyplomo-
we na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 
Oddziale w  Katowicach (dziś Uniwersytet Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego). Był wikarym w para-
�ach w Katowicach-Dąbiu i Mysłowicach, a następ-
nie administratorem i proboszczem w Bierach koło 
Jasienicy. W 1991 roku został proboszczem para�i 
Najświętszego Pana Jezusa w  Rybniku-Boguszo-
wicach, od 2003 roku kieruje para�ą pod wezwa-
niem Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. 
Przez lata pełnił funkcję dziekana żorskiego i kape-
lana hospicjum. Na forum diecezjalnym należy do 
Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej i  Rady 
ds. Ekonomicznych. Co roku współ�nansuje z me-
tropolitą katowickim Grand Prix (Pietę powlekaną 
24-karatowym złotem) Ogólnopolskiego Festiwalu 
Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach.
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Ksiądz Stanisław Gańczorz nie został górnikiem, jak większość chłopców z  Książenic. Niewiele 
jednak brakowało, a byłby... dżokejem w Warszawie. Śląski Kościół nie zyskałby wówczas kapłana, który 
zasłynął krótkimi trafnymi kazaniami. A Radio M w Katowicach oraz redakcja „Gościa Niedzielnego” 
nie miałyby lubianego felietonisty. 

Mówi, że zawsze podziwiał konie, które chował sąsiad – gospodarz. W wakacje jedną z większych 
atrakcji dla dzieci z Książenic był właśnie kontakt z tymi dużymi, mądrymi zwierzętami. Mały Stanisław 
zdobył tak wielkie zaufanie rolnika, że ten pozwolił chłopcu powozić swoje gniade i siwki.

– Postanowiłem zostać dżokejem. Napisałem podanie do Służewca. Miałem odpowiednie parame-
try do uprawiania jeździectwa. Byłem niski i bardzo szczupły. Na miejscu w Warszawie – Mokotowie 
stwierdzili, że się nadaję – opowiada kapłan. Musiałby jednak zamieszkać w internacie daleko od domu, 
niemal całkowicie odseparować się od swoich bliskich. – Nie chciałem tego. Poza tym zastanawiałem 
się czy jako dżokej zarobię na swoje utrzymanie. To jest tak, jak studiowanie �lozo�i lub psychologii. 
Człowiek nie wie, czy będzie miał potem pracę. A jeśli nawet, to co będzie ze mną na starość, gdy wysiądą 
mięśnie i stawy? – zadawałem sobie pytania. Dlatego zrezygnował z wyścigów konnych, choć pozostała 
ogromna sympatia do tych zwierząt.

Prenumerata „National Geographic”

Następnie myślał o  pracy w  Rybnickiej Fabryce Maszyn, ale zdecydował się na dalszą naukę 
w II Liceum Ogólnokształcącym imienia Hanki Sawickiej (dziś Andrzeja Frycza-Modrzewskiego) 
w Rybniku. – Wybrałem pro�l ekonomiczno-geogra�czny. Zajęcia bardzo pięknie i jasno prowadził 
profesor Roman Fojcik. Bardzo byliśmy mu wdzięczni za taką formę przekazu – zaznacza ksiądz prałat 

Kapłan,  
który o mało 
nie został 
dżokejem
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Stanisław Gańczorz, dziś proboszcz kościoła farnego pod wezwaniem Świętych Apostołów Filipa 
i Jakuba w Żorach, oraz dziekan dekanatu żorskiego. 

Przyszłego kapłana interesowała geogra�a, bo pokazywała egzotykę świata. Zabierała uczniów 
dużo dalej poza swój region i Polskę. – W rodzinnym domu mam jeszcze sporo starych egzemplarzy 
pisma „National Geographic”. Długo je prenumerowałem. Dawniej młodzież pochłaniała takie arty-
kuły, szukała programów w telewizji. Ta jednak nieczęsto nadawała audycje geogra�czne, nie wspo-
minając już o tym, że była czarno – biała. „National Gegraphic” pociągało mnie ładnymi kolorowymi 
zdjęciami i znakomitymi reportażami Stanisława Szwarca-Bronikowskiego. Chłonąłem takie rzeczy 
– przyznaje żorski dziekan.

Tymczasem w książenickiej para�i pojawił się werbista ksiądz Kazimierz Niezgoda, który poma-
gał miejscowemu proboszczowi z amputowaną nogą (chorował na cukrzycę). W 1967 roku wyjechał 
na misje do Papui-Nowej Gwinei. Potra�ł barwnie opowiadać o życiu w tym niezwykłym kraju i swo-
im duszpasterstwie. 

Co sprawiło, że Stanisław Gańczorz wybrał drogę kapłaństwa? – Chciałem wyjechać na misje, na 
co z pewnością wpłynęły moje geogra�czne zainteresowania i relacje księdza Niezgody. Bardzo ważnym 
powodem okazała się również atmosfera w domu. Zawsze byliśmy rodziną katolicką. Służyłem do Mszy 
świętej jako ministrant. Tato był urzędnikiem w Polskich Kolejach Państwowych, ale mało tam zarabiał. 
Zdobył więc uprawnienia elektryka. Równocześnie był jednym z wielu organistów w książenickim ko-
ściele, ukończył studium organistowskie – podkreśla kapłan.

Dziadkowie powstańcy 

Była to też rodzina patriotyczna. Dziadkowie Teo�l Szymura i Alojzy Gańczorz, obaj z Książenic, 
walczyli w powstaniach śląskich, z czego zachowały się dyplomy, które wnuk – kapłan chciałby o�aro-
wać muzeum w Świętochłowicach. 

Dziadek Teo�l współpracował z Maksymilianem Basistą, rybnickim księgarzem i  społecznikiem. 
W domu Szymurów mieściła się biblioteka z wypożyczalnią polskich książek. W niektórych tomach 
widniała pieczęć Biblioteki Ludowej z Poznania. Jak wiadomo, Wielkopolanie jak tylko mogli, wspierali 
w tamtych czasach polski żywioł na Śląsku. 

Teo�l i Maria z domu Klimek Szymurowie poznali się w Nadrenii Północnej-Westfalii. – Babcia 
urodziła się w Essen. Dziadek, podobnie jak wielu innych Górnoślązaków, pracował w kopalniach 
węgla kamiennego w Bottrop. Do Niemiec wyjechał z Książenic. Część rodziny Szymurów pochodziła 
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Kapłan, który o mało nie został dżokejem – Stanisław Gańczorz

50-lecie małżeństwa Marii i Teofila Szymurów, rodziców aż trzynaściorga dzieci. 1957 (arch. ks. Stanisława Gańczorza)



64

również z Czernicy. Kiedy Teo�l i Maria zarobili trochę pieniędzy, wrócili na Górny Śląsk, do Książe-
nic, gdzie kupili ziemię i nowoczesne maszyny rolnicze. Wychowali aż 13 dzieci. Żadne z rodzeństwa 
nie zmarło, co wówczas należało do rzadkości. – Dziadek był w Polsce bezrobotny, a w domu trzeba 
było wykarmić w sumie 15 osób. Potra�li utrzymać się jednak z tego gospodarstwa – opowiada żorski 
kapłan. 

Spalona stodoła

Nadeszły jeszcze cięższe czasy. W okresie okupacji niemieckiej, dla bezpieczeństwa rodziny, trzeba 
było ukryć lub zniszczyć większość polskich dokumentów. Kiedy w styczniu 1945 roku do Książenic 
zbliżyły się wojska radzieckie, mieszkańcy po raz kolejny palili „papiery”, tym razem te wydane im przez 
urzędników Trzeciej Rzeszy. – Wiem, że po wojnie nie udało się odnaleźć zakopanych w ziemi doku-
mentów i zginęły chyba bezpowrotnie – zastanawia się ksiądz Gańczorz. 

W styczniu 1945 roku działy się straszne rzeczy. Front stał mniej więcej na linii Wilcza – Książeni-
ce – Kamień, skąd ostrzeliwano Rybnik. – U nas stacjonowali czerwonoarmiści. Okna w domach były 
zasłonięte, by piloci samolotów nie widzieli świateł. Twarze dziewcząt umazaliśmy węglem, by uchronić 
je przed gwałtami. Rosyjski dowódca był jednak zasadniczy, nie pozwalał na takie rzeczy. Miejscowi 
musieli karmić żołnierzy – opisuje żorski dziekan.

Były też i bardzo dramatyczne chwile. – Spaliła się wówczas nasza stodoła. Rosjanie trzymali w niej 
wszystkie swoje konie, ale nieopatrznie zostawili w budynku zapaloną lampę naftową. Żołnierze albo 
poszli pić i czegoś nie dopilnowali albo któryś z koni strącił kopytem lampę. Ogień rozlał się na całą 
stodołę. Czerwonoarmiści strzelali do wybiegających ze środka i palących się zwierząt. Na placu stała 
jeszcze cysterna z paliwem. Na szczęście znaleziono szofera, który nią odjechał na bezpieczną odległość 
i nie spłonął nasz dom – uzmysławia grozę sytuacji kapłan. 

Nie ucierpiał na szczęście również nikt z ludzi. Zresztą pożar zauważono dość późno. Dopiero po huku 
łamiących się desek ludzie usłyszeli, że coś się dzieje, zaciemnione były bowiem i okna w stodole. Żołnierze 
poszli dalej. – Jeszcze jako dziecko znajdowałem kości koni zakopanych pod drzewami orzechowymi wraz 
z metalowymi częściami uprzęży oraz części belek ze stodoły – wymienia ksiądz Stanisław.
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Śląski paradoks 

Gańczorzowie, tak samo jak Szymurowie, mieszkali w Książenicach, ale w przylegającym do Czu-
chowa przysiółku Lasoki. Dom stał obok torów linii Rzędówka–Leszczyny–Knurów. Alojzy i Wiktoria 
mieli pięcioro dzieci, w  tym dwoje zmarło przy narodzinach. Dziadek Alojzy Gańczorz odszedł do 
wieczności, gdy wrócił z przymusowych robót w Niemczech. 

– Podczas wojny zginęło kilku moich krewnych. We wrześniu 1939 roku sąsiad przyszedł nam 
powiedzieć, że pochował mojego wujka Władysława (żołnierza Wojska Polskiego) na karto©isku pod 
Tomaszowem Mazowieckim, gdzie zginął od bomby lotniczej. Kolejni wujowie polegli w mundurach 
Wehrmachtu, bo – mimo że byli Polakami, zostali wcieleni do niemieckiego wojska. Oto nasz śląski pa-
radoks. Jeden był w ułanach w Jabłonkowie (dziś w Republice Czeskiej). Dostał się tam do niemieckiej 
niewoli. Ponieważ nasz region włączono do Trzeciej Rzeszy, od razu został 
wcielony do niemieckiej armii. Zginął na froncie wschodnim, inni wujkowie 
uczestniczyli w wojnie na terytorium Francji i Norwegii. To jest właśnie ta 
nasza skomplikowana rzeczywistość – konkluduje ksiądz Stanisław. 

Listy z tropiku

Mówi, że nie chciał zostać księdzem diecezjalnym. – Myślałem o wy-
jeździe. Tym bardziej, że od około 1968 roku przez 20 parę lat moja rodzina 
korespondowała z księdzem Niezgodą. W swoich listach z Papui Nowej-
-Gwinei opisywał barwnie na przykład trzęsienie ziemi, w którym nie gi-
nęli ludzie. Bo wykonane z bambusa oraz innych lekkich materiałów domy 
nie stanowiły dużego zagrożenia. Przysyłał również kolorowe fotogra�e. 
W tym wszystkim było proste życie Ewangelią. Szokowało i zastanawia-
ło zdjęcie kobiety karmiącej jedną piersią dziecko, a drugą małą tamtejszą 
świnkę. Na kopertach były naklejone znaczki z rajskimi ptakami. Podoba-
ły mi się oczywiście wyznawane przez tubylców wartości, prosty związek 
z przyrodą – tłumaczy kapłan. 

Co go jeszcze poruszało? Ojciec Niezgoda wszędzie chodził pieszo. Nie-
straszne mu były góry sięgające 2700 metrów nad poziomem morza. – To 
wszystko na mnie oddziaływało. Odwiedziłem nawet muzeum w Misyjnym 

Kapłan, który o mało nie został dżokejem – Stanisław Gańczorz

Prymicje księdza Stanisława w kościele  
w Książenicach, po prawej ks. Jan Piontek  

z Książenic, po lewej ks. Andrzej Król z Rybnika
(arch. ks. Stanisława Gańczorza)
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Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Potem duża ich grupa pojechała do Indo-
nezji, na co zgodził się rząd w Dżakarcie, mimo że to kraj muzułmański – mówi. Ojcu Kazimierzowi 
pozwolono pojechać do Papui Nowej-Gwinei przez Sydney. – Pamiętam kartkę ze słynnym mostem nad 
zatoką Port Jackson, którą otrzymała pocztą nasza rodzina. Wspomnienia odżyły, gdy już jako kapłan, 
w 2008 roku poleciałem do Australii na Światowe Dni Młodzieży – opowiada.

Slajdy Karola Wojtyły 

W pewnym czasie młody Stanisław dowiedział się, że księża diecezjalni również wyjeżdżają w świat. 
– To mnie skłoniło po rozmowach z różnymi księżmi, by pójść do Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Krakowie przy ulicy Mickiewicza 3, które ukończyłem w 1979 roku – wspomina kapłan. Tam też 
poznał ówczesnego kardynała Karola Wojtyłę. – Często po zagranicznych wizytach duszpasterskich 
przyszłego papieża w dalekich światach, na przykład Australii, kontynencie amerykańskim czy właśnie 
Papui Nowej-Gwinei, jego sekretarz ksiądz Stanisław Dziwisz wyświetlał nam slajdy i opowiadał, jak 
żyje tamtejsza Polonia i rozwija się Kościół – akcentuje żorski dziekan. 

Gdy powstała diecezja katowicka, zastanawiano się, gdzie kształcić śląskich księży. Jedni uczyli się 
dotąd we Wrocławiu, inni w Krakowie. – W końcu postanowiono bardziej złączyć śląskich alumnów 
z Polską, co do kultury i nauki. Dlatego wybrałem seminarium duchowne w Krakowie – dopowiada 
ksiądz Stanisław Gańczorz. 

Z perspektywy Ewangelii

Przytacza również słowa księdza profesora Jerzego Szymika, poety i teologa dogmatyka, że naszej 
ziemi nie mogło przydarzyć się nic lepszego jak chrześcijaństwo. 

– Dlatego na wszystko patrzę z perspektywy wiary. W ten sposób oceniam rzeczywistość. Wi-
dzę również i szanuję inne poglądy, choć niekoniecznie się z nimi zgadzam. Moja Ewangelia uczy 
miłować nawet nieprzyjaciół, co jest oczywiste. Mówię wówczas, szanuję pana poglądy, ale proszę 
wysłuchać moich. Dobrze uformowane sumienie pozwala się nam odpowiednio kształtować – wy-
jaśnia ksiądz prałat. 

Jego tożsamość jest zatem przede wszystkim chrześcijańska. – Na pewno też jestem mieszkańcem 
Górnego Śląska. Tak, jestem rodowitym Ślązakiem. W domu zawsze mówiło się po śląsku, a w szkole 
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uczono nas poprawnej polszczyzny i niemile widziano tak zwane ślązaczenie. Na początku mieliśmy na-
uczycieli spoza naszego regionu, byli to na przykład Małopolanie, którzy dostali nakaz pracy do Rybnika 
czy Żor. Nie znali oni śląskich realiów, z czego wynikały różne nieporozumienia – wspomina kapłan. 

Jestem Polakiem i Ślązakiem

Najbardziej Polakiem – Ślązakiem czuje 
się (z pewnością nie tylko on) podczas Świato-
wych Dni Młodzieży, a szczególnie tych – zor-
ganizowanych w  Krakowie. – Mój uczuciowy 
patriotyzm jest wówczas o  wiele większy niż 
wtedy, gdy przebywam w  swoim środowisku. 
Czuję się człowiekiem z tej ziemi, z  której 
czerpię wszystko co piękne, czyli chrześcijań-
stwo, kulturę, język, dialekt oraz etos pracy 
połączony z  religijnością. Łączę te elementy 
według dewizy Świętego Benedykta z  Nursji 
„Ora et labora” (Módl się i pracuj). Kiedy byliśmy na 80. urodzinach pochodzącego z Baranowic księ-
dza biskupa Alojzego Orszulika, piękne słowa wypowiedział dziś już świętej pamięci kardynał Józef 
Glemp, prymas Polski. Że Ślązacy nie znali słów Ora et labora, ale realizowali tę zasadę w praktyce. 
To uczyniło tę ziemię piękną i ciekawą. Jej mieszkańcy zawsze byli wierni chrześcijaństwu – podsu-
mowuje ksiądz Stanisław.  

Opowiada również o dawnej tradycji nadawania imion nowo narodzonym dzieciom, która dziś 
odeszła w zapomnienie: – Ksiądz Biskup Orszulik na przykład został Alojzym, bo przyszedł na świat 
w  dniu poświęconym temu właśnie patronowi. Ja mam na drugie Paweł, bo urodziłem się w  dniu 
świętego Pawła Pustelnika.

Chrześcijaństwo przekazała mu rodzina, w tym takie jego elementy jak codzienna wieczorna mo-
dlitwa. Piękne było również to, że kiedyś na pożegnanie albo przed snem mąż całował czule żonę, 
a ona męża, tata mamę i na odwrót. Pokłócili się, ale rozmawiali ze sobą. – Znajdujemy w tym głęboką 
oraz prostą psychologię i teologię zarazem. To co ludzkie i Boże – stwierdza kapłan.

Na koniec parę ciekawostek. Otóż, mężem kuzynki księdza Stanisława był Jerzy Makula, wielo-
krotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej, jeden z bohaterów niniejszej książki. Z kolei kuzyn 

Kapłan, który o mało nie został dżokejem – Stanisław Gańczorz

Na pogrzebie księdza prałata  
Jana Szewczyka (fot. Ireneusz Stajer)
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Jacek M. Szymura jest profesorem w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, a następny kuzyn Tadeusz Szymura znanym chirurgiem. Natomiast ksiądz 
Stanisław zdobył swego czasu patent żeglarza śródlądowego i motorowodnego. 

Źródła: 
Rozmowa z ks. Stanisławem Gańczorzem, 27 września 2017 oraz inne wcześniejsze i późniejsze; 
„Leksykon Żorski” pod redakcją Lucjana Buchalika i  Tomasza Góreckiego, Muzeum Miejskie 

w Żorach, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, 2010





Jerzy  
Gorzelik 
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Jerzy Gorzelik urodził się 25 października 1971 
w  Zabrzu, działacz samorządowy związany z  Gór-
nym Śląskiem, historyk sztuki i  wykładowca aka-
demicki, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, 
od 2010 do 2013 roku w  zarządzie województwa 
śląskiego. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Jako student działał w Młodzieżowym 
Ruchu Oporu Solidarności Walczącej. W 1999 pod 
kierunkiem Ewy Chojeckiej uzyskał stopień doktora 
nauki o  sztukach pięknych na Uniwersytecie Wro-
cławskim na podstawie rozprawy „Etapy przemian 
sztuki barokowej w  opactwie cysterskim w  Rudach 
Wielkich koło Raciborza”. W drugiej połowie lat 90. 
jeden z liderów Związku Ludności Narodowości Ślą-
skiej. Zaangażował się również w działalność Ruchu 
Autonomii Śląska. Pełnił funkcję rzecznika prasowe-
go, kierował katowickim kołem ruchu. W 2003 został 
przewodniczącym RAŚ. W  okresie jego kierownic-
twa organizacja ta zrezygnowała z radykalnych haseł, 
koncentrując się na upowszechnianiu śląskiej kultury 
i tożsamości. Jest członkiem rady politycznej Śląskiej 
Partii Regionalnej.
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Na świat przyszedłem w roku 1971. Moim narodzinom nie towarzyszyły żadne nadzwyczajne wy-
darzenia. W NRD Erich Honnecker zastąpił Waltera Ulbrichta na stanowisku pierwszego sekretarza 
Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, Chińska Republika Ludowa przyjęta została do ONZ, a daleko 
stąd w wyniku rozpadu Pakistanu powstał Bangladesz. 

Data dzienna mych urodzin – 25 października, według kalendarza juliańskiego rocznica wybuchu 
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej – na przekór wyznawcom wpływu gwiazd na ludzkie 
losy, nie zaważyła na moim życiu, nie licząc krótkotrwałej fascynacji Związkiem Radzieckim, która wpra-
wiała w lekkie zakłopotanie moje przedszkolanki i w nieco większe pytanych o jej przyczyny rodziców. 

Te były banalne – znajdując od najmłodszych lat upodobanie w wertowaniu atlasów i przeglądaniu 
map, pozostawałem pod nieodpartym wrażeniem olbrzymiej plamy, którą Kraj Rad obejmował bezkre-
sne przestrzenie Eurazji. Uwielbienie rychło ustąpiło miejsca nieskrywanej niechęci, toteż jako złośli-
wość przyjąłem zadanie przygotowania gazetki ściennej na rocznicę bolszewickiej rewolucji, wyznaczone 
mi przez wychowawczynię w  Szkole Podstawowej nr 36 na katowickiej Koszutce. Praca okazała się 
ostatecznie intelektualną przygodą dla mnie i matki, z którą wspólnie przewrotnie dobieraliśmy cytaty 
z samego Lenina, wykorzystując jako motto zapamiętany przeze mnie do dziś: „Kontrrewolucja to też 
rewolucja, tyle że w drugą stronę”. Któż mógł wówczas, w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, od-
rzucić autorytet Wodza Rewolucji?

Porodówka w Zabrzu

Urodziłem się w Zabrzu, choć rodzice mieszkali w Katowicach. Kiedy matka gotowa była do wyjaz-
du na porodówkę, ojciec postawiony został przed wyborem – Zabrze lub Sosnowiec. W istocie oznaczało 
to brak wyboru. Trudno powiedzieć, by w mym rodzinnym domu pielęgnowano niechęć do Zagłębia 

Wyznania 
autonomisty
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Dąbrowskiego, wówczas wciąż powszechną we wschodniej 
części Górnego Śląska, dla ojca za Brynicą rozciągał się 
jednak obcy świat. 

Tym sposobem moje narodziny nastąpiły w  budynku 
zabrskiego szpitala, zaprojektowanym przez samego Domi-
nikusa Böhma, o którego istnieniu i artystycznym dorobku 
miałem dowiedzieć się ćwierć wieku później w ramach od-
krywania najbliższego świata. Świata, który w konsekwencji 
planowych zaniechań polskiego systemu edukacji, prezen-
tującego architektoniczny horyzont ograniczony do wawel-
skich krużganków i warszawskiej atrapy starówki, dla więk-
szości Górnoślązaków stał się bardzo odległy.  

Pierwsze dwie dekady mego życia związane były jed-
nak z Katowicami, a ściślej z Koszutką, gdzie wychowywa-
łem się w masywnym bloku z lat sześćdziesiątych, z uwagi 
na swój plan zwanym „podkową”. Spotkało się tu towarzy-
stwo bardzo różnorodne. 

Autorytet matki

Sąsiad z piętra – mój imiennik za sprawą urzędników, 
którym po wojnie nadane mu na chrzcie miano Eryk wyda-
ło się zbyt germańskie. Starsze małżeństwo, które krzepiło 

swego patriotycznego ducha korespondując z krewnym w Anglii – weteranem Polskich Sił Zbrojnych. 
Starokatoliczka, która z rozgoryczeniem wspominała utratę kościoła na ulicy Sokolskiej (wówczas wąt-
pliwie zaszczyconą nazwą „ulica Aleksandra Zawadzkiego”), odebranego jej wspólnocie przez „rzymian”. 

Matka, germanistka po Uniwersytecie Wrocławskim, cieszyła się w tej sąsiedzkiej wspólnocie spo-
rym autorytetem. Tłumacząc listy pomagała podtrzymywać kontakty z  rodzinami, które wyjeżdżając 
do zachodnich Niemiec, pozostawiły za sobą nie tylko socjalistyczną szarzyznę, ale również znajomość 
bezużytecznego w tych okolicznościach języka.

Jerzy Gorzelik jest liderem Ruchu Autonomii Ślaska 
(fot. Radosław Kaźmierczak)
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Między Rowem Wełnowieckim a „Alpami”

Świat mojego dzieciństwa zawierał się między naturalnymi granicami, wyznaczanymi przez Rów 
Wełnowiecki i hałdy, dumnie zwane Alpami. Pierwszą z nazw poznałem dopiero z czasem – mieszkańcy 
Koszutki (nota bene oznaczanej na planach miasta jako Osiedle Marchlewskiego) i sąsiednich dzielnic 
nazywali kryjące się za nią miejsce Aszą. Był to hołd złożony pobliskiej hucie, noszącej imię szkockiego 
inżyniera Baildona, które – mimo iż Baildona sprowadzili na Górny Śląsk pruscy urzędnicy – nie prze-
szkadzało ani sanacyjnym, ani komunistycznym władzom.  

Wyznania autonomisty – Jerzy Gorzelik

Z mamą Barbarą Hierowską-Gorzelik na wyciągu krzesełkowym na Czantorię, lata 70. XX wieku 
(arch. rodzinne)
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W przeciwieństwie do nazw „Eminenz” i „Georg”, którymi, na cześć biskupa wrocławskiego Georga 
Koppa, obdarzono odpowiednio pobliskie kopalnię i  szyb. Ich relikty miało później zagospodarować 
Silesia City Center. Spopielone odpady (niem. Asche=popiół) z huty Baildon składowano niegdyś na 
placu, który z czasem porósł trawą i krzewami. 

O jego dawnym przeznaczeniu przypominała szlaka, pokrywająca niewielki, ogrodzony teren, słu-
żący w zimie jako lodowisko i arena lokalnych rozgrywek hokeja na lodzie – dyscypliny, która cieszyła 
się wówczas na Górnym Śląsku ogromną popularnością, a którą uprawialiśmy wówczas z pasją, łyżwy 
zastępując podeszwami butów.

Przestrzeń podwójna

Jak wielu Górnoślązaków dorastałem w przestrzeni podwójnej. Próby jej zawłaszczenia przez nada-
nie obcych nazw, rozbijały się o bierny opór zakorzenionych w niej mieszkańców. Moczyć kij z wujkiem, 
z mizernym zresztą skutkiem, chodziłem zatem na Sztauwajery, a nie na Dolinę Trzech Stawów. O�cjal-
na nazwa tego miejsca stanowiła dla mnie powiew egzotyki niczym z powieści Karola Maya. 

W przyszłości przez kilka lat miałem mieszkać na Osiedlu Tysiąclecia – pomniku milenium polskiej 
państwowości – które niesforni tubylcy na przekór władzy ochrzcili Tauzenem. 

Tymczasem jednak wraz z ojcem przemierzałem Aszę – a nie Rów Wełnowiecki – by wsiąść do tram-
waju linii 6 i udać się w kierunku Hajduk – a nie Chorzowa Batorego. Wysiadaliśmy koło stadionu AKS, 
a pozostały dystans na Cichą pokonywaliśmy piechotą. Ojciec, który Ruchowi kibicował od roku 1948, 
z nostalgią wspominał boje klubów z Hajduk i Królewskiej Huty, gromadzące kilkudziesięciotysięczną wi-
downię. Nie czerpał żadnej satysfakcji z kryzysu lokalnego rywala, którego upadek dopełnił się po latach 
wraz z powstaniem w miejscu obiektów sportowych „zielonych koniczynek” kolejnego centrum handlowego.

Modlitwa o nadejście „Hamerykonów”

Andrzej Gorzelik urodził się w roku 1940 w Katowicach, a w zasadzie w Kattowitz, jako syn Je-
rzego i  Stefanii z  domu Wiechuła, którzy przyszli na świat odpowiednio w  Orzegowie i  Gliwicach 
jeszcze przed Wielką Wojną. Po plebiscycie, w którym ich ojcowie Anton, zamieszkały w Szombierkach, 
i Richard postawili na polską kartę, przenieśli się do stolicy województwa śląskiego, gdzie zamieszkali 
w śródmieściu, wiodąc życie stosunkowo dostatnie. 
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Antoni, weteran światowej wojny i były pracownik Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, prowa-
dził drukarnię, którą mieli skon�skować mu najpierw niemieccy naziści, a potem polscy komuniści. Był 
człowiekiem spokojnym i niezwykle pobożnym. Na froncie Wielkiej Wojny strzelał ponoć w powietrze, 
prosząc za wstawiennictwem swego patrona, by spadająca kula nie uczyniła nikomu krzywdy. Codzien-
nie odmawiał różaniec, po roku 1945 modląc się o rychłe nadejście „Hamerykonów”. 

Imię po dziadku

Jego syn, przedwojenny nauczyciel, któremu zawdzięczam swe imię, nie odziedzi-
czył po nim natury pacy�sty. Jako o�cer rezerwy, zmobilizowany w  1939 roku, był 
świadkiem kompromitującej klęski polskiej armii we wrześniu 1939. Mimo ucieczki 
polskiego rządu, który wcześniej tyle miał do powiedzenia na temat honoru, uznał, 
że wobec braku kapitulacji przysięga wojskowa jest nadal wiążąca i zaangażował się 
w polską konspirację. To zbyt poważne traktowanie zobowiązań wobec władz, które, 
obierając kierunek na Zaleszczyki, nie zamierzały odwdzięczyć się tym samym, okaza-
ło się dość kosztowne. 

Złapany przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy, tra�ł do więzienia, a na-
stępnie do obozów koncentracyjnych, w tym, na początek, do KL Auschwitz. Pozostał 
w nich do końca wojny, podczas gdy jego czterej szwagrowie, bracia Stefanii, kolejno 

powoływani do Wehrmachtu, bez wielkiego entuzjazmu 
nadstawiali karku dla Führera i Vaterlandu, szczęśliwie nie 
dostępując zaszczytu o�arowania swego życia na ołtarzu 
Tysiącletniej Rzeszy. 

Po wojnie Jerzy Gorzelik nie zaznał wdzięczności 
nowej, ludowej Polski. Za rządów Władysława Gomułki, 
poszukującego prawdziwie polskiej drogi do socjalizmu, 
ponownie tra�ł do więzienia, przyłapany na próbie przeka-
zania amerykańskiej ambasadzie swych analiz dotyczących 
ekonomicznych relacji między PRL a ZSRR.

Dziadek Jerzy Gorzelik 
w mundurze Wojska 

Polskiego, lata 30. XX wieku 
(arch. rodzinne)

Pradziadek Antoni Gorzelik w mundurze  
armii Cesarstwa Niemieckiego 

podczas Wielkiej Wojny (1914 –1918)
(arch. rodzinne)

Wyznania autonomisty – Jerzy Gorzelik
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Ślązaczka z wyboru

Wobec wojennych doświadczeń mojego dziadka, ojciec zachowywał dystans do niemieckości, od-
rzucając perspektywę lepszego życia w RFN, którą proponowała moja matka Barbara, córka krytyka 
literackiego Zdzisława Hierowskiego, w latach trzydziestych działającego wraz z Wilhelmem Szewczy-
kiem w Obozie Narodowo – Radykalnym, a w czasie wojny zaangażowanego w Narodowe Siły Zbrojne. 

Zdzisław Hierowski przybył na Górny Śląsk z pochodzącym ze Lwowa ojcem, któremu władze wo-
jewództwa śląskiego zaoferowały stanowisko dyrektora szkoły. Był zatem częścią galicyjskiego zaciągu 
inteligencji, obliczonego na przyśpieszoną polonizację Górnoślązaków. Paradoksalnie, jego córka stała 
się pasjonatką języka niemieckiego i „Ślązaczką z wyboru”, świadomą lichości oferty, którą Polska złożyła 
Górnoślązakom. 

Na studiach – co znamienne w śląskiej metropolii Wrocławiu, nie w bliższym geogra�cznie Krako-
wie – wstąpiła do partii, bo, jak sama stwierdziła po latach z właściwą nielicznym intelektualną uczciwo-
ścią, imponowała jej władza. Nie rzuciła legitymacją w roku 1980, kiedy po porozumieniach sierpnio-
wych stało się to modne, choć, podobnie jak ojciec, wstąpiła do Solidarności. 

Rozbrat z PZPR wzięła dzień po wprowadzeniu stanu wojennego, po kilku miesiącach egzekwując 
zwrot wciąż potrącanych składek. Polska rzeczywistość stawała się dla niej coraz trudniejsza do zniesie-
nia, jednak upór ojca zapobiegł emigracji do RFN.

Nie oceniam swych przodków

Tym samym swej pełnoletności dożyłem w Polsce, która w roku mych osiemnastych urodzin pozbyła 
się przymiotnika „ludowa”. Rychło okazało się, że z górnośląskiej perspektywy to zmiana kostiumu, za którą 
nie idzie porzucenie złych nawyków. Nie oceniając wyborów swych przodków, podejmowanych w innym 
czasie i w innych okolicznościach, nie wahałem się ani chwili, w spisie powszechnym w roku 2002 w rubry-
ce narodowość wpisując, podobnie jak mój ojciec, „śląska”. I ponownie w roku 2012, rezygnując z możliwo-
ści deklaracji tożsamości podwójnej. Nie sądzę, bym kiedykolwiek odstąpił od tej decyzji.

Źródła:
Rozmowa z Jerzym Gorzelikiem, 17 grudnia 2017 i dostarczone materiały; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Gorzelik





Elżbieta 
Maria  

Grymel 



81



82

Elżbieta Maria Grymel urodziła się w 1954 roku 
w  Żorach. Z  zamiłowania pisarka, z  wykształcenia 
plastyczka, stała felietonistka Tygodnika Regionalne-
go „Nowiny” w  Rybniku, gdzie publikuje po śląsku 
pod pseudonimem Grymlino. W  latach 1961–1969 
uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2. W  1969 
roku rozpoczęła naukę w  Liceum Ogólnokształ-
cącym im. K. Miarki w  Żorach, wieńcząc edukację 
maturą w 1973 r. Równocześnie w latach 1969–1972 
uczyła się w Ognisku Plastycznym w Rydułtowach. 
Zrezygnowała z podjęcia studiów na ASP w Katowi-
cach z powodu nagłej choroby ojca i rozpoczęła pra-
cę zawodową. Była (kolejno) laborantką, księgową,  
referentem w  żorskim magistracie, instruktorką  
plastyki w Klubie Rebus (1985–1986), a nawet sta-
żystką w  żorskim sądzie. Mówi, że z  każdej z  tych 
prac wyniosła jakieś ważne dla niej spostrzeżenia, 
które procentują teraz w  jej działalności literackiej. 
Prowadziła zajęcia pozalekcyjne z plastyki w Gimna-
zjum nr 8. Publikowała m.in. w  pismach „Bluszcz” 
i  „Gazeta Żorska”. Nagradzana w  konkursach  
plastycznych i literackich. Należy do Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych w Lublinie.
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Wczesne dzieciństwo spędziła na żorskiej starówce. W swoich pełnych humoru i mądrości opowie-
ściach przedstawia Śródmieście jako „miejsce magiczne”. 

Niemalże od kołyski wykazywała zdolności plastyczne. Miała w rodzinie osoby utalentowane w tym 
kierunku i to wśród krewnych obojga rodziców. Ze strony ojca byli nimi dziadek (rysunki) i starsza sio-
stra taty Zyta, która robiła piękne zabawki z pospolitych, ogólnodostępnych materiałów. 

– Ze strony mamy dużą inwencję twórczą wykazywały się babcia Elżbieta i siostra mamy Małgorzata, 
która wymyśliła fajną zabawę. Podczas przygotowywania niedzielnego obiadu rysowała ze mną i moim 
bratem wymyślone krajobrazy. Każdy mógł dodać do nich swój element, stąd też na jednej kartce papieru 
widniały na przykład małe domy i wielgachne samochody, które „usiłowały” przejechać przez wąziutki 
i malutki most nad rzeczką i tym podobne rzeczy – wspomina Elżbieta Grymel z domu Hrubesz.

Zawsze starała się dorównać dorosłym i pilnie śledziła każdy ich ruch. – Czasem udawało mi się 
podpatrzeć coś z ich techniki – wtrąca.

Pani Czeczotowa od rysunku

W 1961 roku zaczęła uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 2 w centrum miasta. – Moją nauczyciel-
ką została pani Czeczotowa, mama znanego rysownika Andrzeja Czeczota. To ona jako pierwsza pozna-
ła się na moich zdolnościach plastycznych. Narysowałam wtedy las i lisy (ilustrację do elementarza). Tak 
w wieku siedmiu lat zostałam „nadwornym” malarzem w mojej szkole – uśmiecha się żorzanka.

Rysunki Eli zdobiły zazwyczaj podziękowania dla osób odwiedzających „dwójkę” – artystów, pisa-
rzy, czy opiekunów różnych egzotycznych zwierząt. Odbiorcami prac dziewczynki były także koleżanki, 
które najczęściej zamawiały u niej postaci królewien. Ela produkowała te obrazki masowo pod ławką 
podczas nudniejszych lekcji. 

Ślązaczka  
z czeskimi 
korzeniami
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W trzeciej klasie podstawówki uznała, że najlepszym zawodem dla niej będzie ilustrator książek – 
szczególnie tych, które napisze sama i tego się konsekwentnie trzymała. W para�i Świętych Apostołów 
Filipa i Jakuba w Żorach w latach 1966–1968 za zgodą ówczesnego proboszcza księdza Adama Bieża-
nowskiego powstało coś w rodzaju kółka plastycznego, zrzeszającego młodzież ze starszych klas. 

Zajęcia, głównie plenerowe, prowadził wikary ksiądz Jan Małysek. Potra�ł zarazić młodzież swoją 
pasją, bo kilkoro spośród uczestników owego kółka (między innymi i Ela) uczyło się potem w szkołach 
plastycznych.

Pod okiem gra�ka i historyka sztuki

W wieku 12 lat dzięki zbiegom okoliczności otrzymała możliwość kształcenia się pod okiem profe-
sjonalisty: gra�ka i historyka sztuki. – Pan ten (nie życzył sobie, żeby wymieniać jego nazwisko) przypad-
kowo zainteresował się moimi pracami, które uznał za bardzo dojrzałe i był mocno zdziwiony, kiedy na 
pierwsze z nim spotkanie przyszła 12-latka z ojcem. Do dziś uwielbiam mojego pierwszego nauczyciela 
rysunku za pewne zdanie, które wtedy od niego usłyszałam, a brzmiało ono tak: „Ty jeszcze nie wiesz, że 
to potra�sz!” Broniłam się wtedy jak lew, przed rysunkiem z natury, twierdząc, że ja maluję tylko z wy-
obraźni. Muszę przyznać, że sama byłam zdziwiona, kiedy jeszcze tego samego dnia jego słowa okazały 
się prorocze – uśmiecha się pani Elżbieta. 

Na zajęcia jeździła z tatą, który czasem pozował uczestnikom. – W ósmej klasie moi panowie (tato 
i malarz) zdecydowali, że będę zdawała do liceum plastycznego w Katowicach. Egzamin zaliczyłam, ale 
do szkoły się nie dostałam podobno z braku miejsc. Takie to były czasy! Żeby nie tracić czasu zdecy-
dowałam, że pójdę do żorskiego liceum, a przedmioty zawodowe uzupełnię w Państwowym Ognisku 
Plastycznym w Rydułtowach, bo istniała wówczas taka możliwość – mówi. 

Mistrz Konarzewski

Dostała się do grupy Ludwika Konarzewskiego juniora. Był to okres bardzo wytężonego wysiłku. 
– Rano uczyłam się w liceum (przez sześć dni w tygodniu), a po południu od godziny 16 do 20 nawet 
do pięciu razy w tygodniu w ognisku. Naukę w dwóch szkołach udało mi się pogodzić dzięki wiel-
kiej pomocy rodziców i mojej matki chrzestnej, która udostępniła nam klucz do swojego mieszkania.  
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Elżbieta Grymel z rodziną w 2005 r. (arch. rodzinne)

Ślązaczka z czeskimi korzeniami – Elżbieta Maria Grymel
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Tam mogłam zjeść przyniesiony przez ojca obiad i zaraz potem gnać na pociąg do Rydułtów z prze-
siadką w Rybniku – uśmiecha się nasza bohaterka. 

W ognisku uczyła się: malarstwa, rysunku, rzeźby, ceramiki, dekoracji, ćwiczeń kolorystycznych, 
liternictwa i historii sztuki. 

– Wiosną i jesienią dużo malowaliśmy w plenerze. Ja i moja koleżanka Aniela zawsze ustawiałyśmy 
się w pobliżu siebie. Pan Konarzewski był dość surowym nauczycielem i co jakiś czas spadały na nasze 
głowy słowa ostrej krytyki. Mnie ganił za błędy kolorystyczne, zaś koleżankę za totalny brak znajomości 
rysunku, który z kolei był moją mocną stroną. Żeby ciągle nie podpadać „belfrowi”, postanowiłyśmy po-
móc sobie nawzajem. Kiedy przyszło do oceny, pan Konarzewski obejrzał nasze prace i stwierdził, że dziś 
dostaniemy po czwórce, ale ułamek sekundy później dodał: „Ponieważ każdy obraz ma dwóch autorów, 
to tę czwórkę dzielimy przez dwa!” To była dla nas nauczka i od tego czasu zaprzestałyśmy robienia mu 
psikusów – przywołuje anegdotkę z tamtych czasów.

W średniej szkole przeżywała fascynację karykaturą. Rysunki powstawały na bardziej nudnych lek-
cjach. Obiektem karykatur byli nauczyciele. Jednego z profesorów namalowała w przypisanym do tej 
pracowni zabawnym kitlu i została na tym przyłapana. – Strach mnie wtedy obleciał, bo były to pierwsze 
zajęcia z tym pedagogiem i mogłam mu solidnie podpaść. Pan okazał się jednak dżentelmenem: poprosił 
o autograf i dedykację, a rysunek zabrał. Moje obawy były płonne, bo był to jeden z naszych najsprawie-
dliwszych nauczycieli – wspomina.

Rezolutna pięciolatka

Po maturze postanowiła studiować na wydziale gra�ki Akademii Sztuk Plastycznych w Katowicach. 
Złożone pracy pozwoliły na zakwali�kowanie się młodziutkiej żorzanki do egzaminu, jednak musiała 
wycofać dokumenty ze względu na nagłą i ciężką chorobę ojca.

Poszła do pracy w laboratorium zbożowym w Rybniku. – Pewnego razu jedna z koleżanek laborantek 
(rybniczanka) zaprosiła mnie na swoje urodziny. Przy przedstawianiu gości zauważyłam, że jeden z panów 
nosi dość rzadkie nazwisko, takie samo jak kierownik budowy naszego domu. Chciałam go o to zapytać, ale 
pan ten mnie uprzedził. Po chwili rozmowy wyciągnął z portfela pożółkłą karteczkę z dziecięcym rysun-
kiem. Istotnie było to moje dzieło. Rysunek ten wykonałam w wieku... lat pięciu – mówi żorzanka. 

Otóż, swego czasu pan kierownik umówił się z ojcem przyszłej malarki i pisarki, że pojadą na plac 
budowy – odległy od starego domu raptem o około 1,5 kilometra. Ponieważ spóźnił się nieco, rodzice 
dziewczynki już wyjechali. Ela wraz z bratem została w mieszkaniu pod opieką babci. Starsza pani dość 
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nieskładnie tłumaczyła gościowi, jak tra�ć na działkę. Nagle rezolutna pięciolatka wtrąciła się do rozmo-
wy proponując narysowanie mapy. 

Na kartce papieru pojawił się koślawy kościół ewangelicki, Boża Męka zaznaczona dużym krzyżem, 
cmentarz ewangelicki oznaczony pięcioma krzyżykami, potem zakręt na górce i cmentarz katolicki. – 
Musiał mi się wydawać mniejszy, bo narysowałam tylko trzy krzyżyki, dalej dwa domy sąsiadów, puste 
pole, plac budowy ze stertą kamieni oraz sad sąsiada, w którym rosły drzewa ozdobione jednym jabł-
kiem każde i mały szpaler. Tam zamiast jabłka widniały wiśnie lub czereśnie – pani Elżbieta znowu się 
uśmiecha. Pan architekt naniósł z tyłu kartki adnotację, że to rysunek pięciolatki. Zatrzymał go, bo jak 
twierdził, przynosił mu szczęście...

Szacunek dla sztuki

Mimo, że nie została studentką ASP, nie przestała tworzyć. Zaowocowało to kilkoma wystawami 
plastycznymi: zbiorowymi i indywidualnymi zarówno w kraju (w latach 1983–1991 i 1997), jak i za gra-
nicą (Czechy 1997). Otrzymała też wyróżnienie za ilustracje do legendy „O dzielnym księciu Raciborze” 
(2006). Na bieżąco ilustruje swoje utwory literackie publikowane w tygodniku „Nowiny”. 

Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku podobnie jak większość malarzy, przeżyła fascynację ikoną. – Był 
to dla mnie ciężki okres twórczy, gdyż zaczęłam od robienia kopii. W mojej głowie tłukł się odwieczny 
dylemat, czy kopiować „tak jak leci”, czy też poprawiać błędy starych mistrzów (na przykład patykowate 
dłonie, dziwne skróty). To było poszukiwanie własnej drogi. Próby te uważam za potrzebne, gdyż na-
uczyły mnie pokory i szacunku do sztuki, która właściwie nie ma żadnych zasad – stwierdza. 

Jak dodaje, malarstwa nie można zapisać przy pomocy liter czy nut, jest wolne, choć jednocześnie 
ograniczone naszymi możliwościami technicznymi. Oprócz ikon tworzyła głównie portrety (kiedyś jej 
specjalność), autoportrety i martwe natury. Przyznaje, że pejzaż nie jest jej mocną stroną. Po tematykę 
tę sięga raczej rzadko, tylko wtedy, gdy coś ją zachwyci. Obrazy Elżbiety Grymel tra�ły do prywatnych 
kolekcji w: Polsce, Czechach, Anglii, Niemczech, Austrii, Australii i Kanadzie. 

Opowieści o duchach

Drugą, a może dziś nawet najważniejszą dziedziną aktywności żorzanki jest pisarstwo, oparte na 
solidnym podłożu śląskiej kultury ludowej. – Miałam to szczęście, że choć urodziłam się w  małym  

Ślązaczka z czeskimi korzeniami – Elżbieta Maria Grymel
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mieście, jakim wtedy były Żory, to dzięki babci Elżbiecie Bołdys, z którą mieszkałam, miałam stały kon-
takt ze środowiskiem wychodźców ze wsi w pierwszym pokoleniu. Moi dziadkowie też do nich należeli, 
bo przyszli do miasta za pracą – opowiada.

W jesienne i zimowe dni w domu Bołdysów i Hrubeszów odbywały się mniej formalne spotka-
nia sąsiadów i znajomych, takie jak szkubanie piyrza, łuskanie grochu i fasoli czy obieranie jabłek, 
gruszek i śliwek do suszenia. Długie „sprężynki” jabłecznych skórek suszyła potem babcia Elza, za-
wieszając je nad „blachą”, czyli kuchnią węglową. Były dodatkiem do „leśnego tyju”, bo nie piło się 
wtedy czarnej herbaty. 

– Nie bez znaczenia był również fakt, że aż dwie osoby w tym domu miały deputat węglowy i można 
było ogrzać mieszkanie. Bardzo często w naszej dużej kuchni (w budynku komunalnym, obecnie przy 
ulicy Biskupa 40) spotykało się kilkanaście osób. Na początku takiego spotkania śpiewano nabożne 
pieśni, potem poza Wielkim Postem i Adwentem inne pieśni ludowe, a na koniec opowiadano straszne 
historie o utopcach, duchach, diabłach (zwanych u nas gizdami) o przeróżnych zjawach, zmorach i strzy-
gach przeplatając je opowieściami historycznymi lub pseudo historycznymi oraz podaniami o naszym 
mieście – wylicza Ela. Mając pięć lat tak bardzo bała się duchów, że mama zabroniła jej słuchać takich 
opowieści. – Ale ja i tak znalazłam sposób, żeby się dowiedzieć o czym rozmawiają za drzwiami naszego 
pokoju – śmieje się żorzanka.

O nieopisanych historiach

W drugiej klasie podstawówki przeczytała w książce opowieść o Warsie i Sawie. Zapytałam tatę, 
dlaczego nie ma opowieści o Żorach? Ojciec odrzekł, że po prostu nikt ich nie napisał. – Wzięłam sobie 
jego odpowiedź do serca i pomyślałam, żeby to zrobić osobiście, kiedy tylko lepiej poznam język polski. 
To były takie dziecinne mrzonki i pewnie poszłyby w zapomnienie, ale na początku lat 70. spotkałam 
młodego pisarza czeskiego Jirzigo Fialę, któremu ta tematyka była bliska i to on namówił mnie do pisa-
nia na większą skalę – zaznacza.

Debiutanckie kroki w literaturze zaczęła jednak stawiać już w wieku 11 lat, pisząc rymowane wier-
sze. Pierwszy dojrzalszy utwór Eli był parafrazą zachodu słońca z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza. Wcześniej układała różne krótkie rymowanki i powinszowania, ale ich nie zapisywała. Niedługo 
potem odważyła się spróbować swoich sił w prozie. – Opowiadanie to mam do dziś i choć daleko mu 
do doskonałości, w obecności całej klasy uznana zostałam przez moją polonistkę za oszustkę spisującą 
obce prace. Stwierdziła: „Przyznaj się skąd ściągnęłaś, bo genialna to ty nie jesteś!” Nie podziałało to na 
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mnie hamująco, a wręcz przeciwnie – zmobilizowało! Tylko zrobiłam się ostrożniejsza i nie każdemu 
pozwalałam czytać swoje utwory – uśmiecha się szelmowsko. 

Słuchała ludzi

Jako 12-latka zabrała się za pisanie prawdziwej powieści z gatunku płaszcza i szpady. Niestety choć 
sporo napisała, to daleko było do końca i nigdy nie została ona ukończona. Zostały po niej ilustracje 
przedstawiające bohaterów i plan fabuły oraz kilka rozdziałów.

Przyszedł taki moment, kiedy uświadomiła sobie, że kultura ludowa, z którą miała możliwość spo-
tykać się od dziecka, powoli odchodzi w zapomnienie. Czasy były wtedy burzliwe (koniec lat 60.), a wy-
kształceni ludzie potwierdzali jej obawy. Nie była przygotowana do gromadzenia materiałów źródło-
wych, ale z pomocą ojca udało się co nieco zdziałać w tym kierunku. 

– Kiedy tato wybierał się do znajomych mieszkańców okolicznych wsi, zabierał mnie ze sobą. Nie 
dysponowałam sprzętem do nagrywania, ale chciałam opowieści zapisywać na bieżąco. Niestety, więk-
szość osób nie godziło się na to. Na moje pytanie dlaczego, padały przeróżne odpowiedzi: „Ludzie by-
dom się śmioli, że gupoty godom, stare bery spominom”, „jeszcze bydom mi kozali co zapłacić”. Ludzie 
obawiali się bowiem częstych w  tamtych czasach tak zwanych domiarów podatku dochodowego, itp. 
Kategorycznie nie pozwalali podawać w moich zapiskach swojego nazwiska, co przyrzekłam. Dopiero 
po powrocie do domu robiłam notatki z tego, co usłyszałam. Z początku mój tato sporządzał stenogram 
z tych spotkań, ale potem tego zaniechał, bo nie znałam stenogra�i i musiał mi wszystko przedyktowy-
wać, na co nie zawsze miał czas – wyjaśnia. 

Opowieści babci i  jej znajomych powtarzała potem mama i  jej siostra, a  także młodsze siostry 
babci z Jejkowic. Oprócz wierszy i opowieści opartych na folklorze (nie tylko śląskim) pani Elżbieta 
pisała opowiadania współczesne. Kiedy sama została mamą, a w końcu i babcią zajęła się też literaturą 
dla dzieci.

Publikacje i nagrody

Debiutowała w 1983 roku w „Kronikach Rybnickich” (O utopku z Ławczoka). Od 1996 roku współ-
pracuje z  „Kalendarzem Żorskim”. Napisała wraz z Zo�ą Przeliorz, jedną z  bohaterek mojej książki 
„Tożsamość. Znani i nieznani o sobie”, podania i legendy zawarte w książce „Żory piórem i pędzlem 2” 

Ślązaczka z czeskimi korzeniami – Elżbieta Maria Grymel
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(2003), a w 2009 roku została współautorką „Żory piórem i pędzlem 3”. Zajęła trzecie miejsce w żorskim 
konkursie literackim „Szkry©omy po ślonsku” (2007) i pierwsze w konkursie „Żorskie opowieści” (2009) 
za opowieść „Córka kata”. Otrzymała również nagrodę za publikację w miesięczniku „Bluszcz” (2009). 
W 2010 roku została współautorką książek: „Jak tu u nos piyknie” (scenki w gwarze śląskiej) i „Żory 
piórem i pędzlem 4” (ciąg dalszy legend śląskich). Uzyskała wyróżnienie w konkursie literackim „Żorskie 
opowieści” za opowiadanie pt. „Kachlino”, wchodzące w skład cyklu opowiadań „Żorscy odmieńcy”. 

Zdobywała wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie imienia Jana Pocka w Lublinie za teksty pi-
sane po śląsku. W grudniu 2017 roku wróciła z drugą nagrodą w tym samym konkursie za opowiadanie 
„Ło zbóju Madeju”. Była pół�nalistką „Złotego Pióra” we Wrześni oraz współautorką książki „Zachować 
mowę naszych ojców”. Od lipca 2013 roku do maja 2014 roku stworzyła cykl opowieści zatytułowany 
„Tam gdzie woda głęboka”. Zawiera on około 40 opowiadań o  śląskich utopcach. Następnie podjęła 
nowy temat: „Śląskie strachy i straszki”. Cykl ten liczy już ponad 180 pozycji. Oba ukazały się drukiem 
w Tygodniku Regionalnym „Nowiny” (Rybnik). 

Swoje wiersze zamieściła między innymi w tomiku „Lustro wody” (2013). W sierpniu 2014 roku 
zdobyła wyróżnienie w konkursie poetyckim organizowanym przez witrynę SlonskoGodka.com. Na-
tomiast w październiku 2015 roku zajęła trzecie miejsce w konkursie literackim „Żorskie opowieści” za 
opowiadanie „Gdzie jest Żorek?” 

Pyskata Czeszka

Niecodzienna jest tożsamość etniczna pani Elżbiety. To prawdziwa mozaika nacji i kultur. Jej pra-
dziadek Josef ( Joseph) Hrubesch, był Czechem i nim się też czuł, choć podobno niewiele na ten temat 
mówił. Wywodził się z drobnej szlachty. Ostoją czeskości była jego mama Anna, która razem z synem 
tra�ła do Baranowic dziś dzielnicy Żor. – Dzięki niej siostry dziadka mówiły po czesku i znały czeskie 
piosenki ludowe. Miejscowi nazywali moją praprababkę (zmarła w 1901) „pyskatą Czeszką” i wspomina-
li ją jeszcze w latach 60. powołując się na opowieści swoich bliskich – podkreśla żorzanka. 

Wróćmy jednak do korzeni pisarki. Pradziadek Josef mieszkał w Trnávce (dziś dzielnica miasta Prze-
loucz leżącego jakieś 60 kilometrów od Pragi.) uważanej za gniazdo husytyzmu. – Gdyby nie życzliwość 
pewnego profesora historii z praskiego Uniwersytetu Karola, który poświęcił dwa tygodnie na odszuka-
nie Trnávki, nie dotarłabym tam chyba nigdy – opowiada Ela. 

Najdawniejsi jej przodkowie byli więc Czechami. – Wywodzili się z  drobnej szlachty. Mie-
li obowiązek dostarczania zwierzyny łownej na dwór cesarsko-królewski. Pisali się po czesku Hrubeš.  
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Prawdopodobnie niemiecka pisownia nazwiska Hrubesch 
pojawiła się w XVIII wieku – zaznacza żorzanka. Co ciekawe, 
Josef był pierwszym katolikiem w rodzinie Hrubeschów, po-
zostali wyznawali husytyzm. 

Ucieczka pradziadka na Śląsk

– Mama pradziadka, Anna, była katoliczką, dlatego jej 
jedyny syn Josef również został katolikiem – tłumaczy Ela 
Grymel. Prawdopodobnie z  powodów religijnych albo też 
politycznych zaszłości pradziadek wyjechał na Śląsk, gdzie 
już w XVI i XVII wieku osiedliło się wielu czeskich arysto-
kratów (głównie z Pragi i okolic). Powstało też kilka kolonii 
czeskich między innymi w  Jejkowicach koło Rybnika, skąd 
pochodziła babcia Grymliny, Elżbieta Bołdys z domu Taul. 
Jeszcze w XIX wieku potomkowie owych arystokratów pra-
skich nadal poczuwali się do tego, żeby pomagać rodakom 
w potrzebie. W ten sposób Josef dostał się do pod racibor-
skich Czerwięcic, urokliwej wioski, położonej na pagórkach i lewym brzegu Odry. 

– Nasz pradziadek przybył tam ze swoją mamą Anną z polecenia czeskiego arystokraty skoligacone-
go z właścicielem tej wsi. Ożenił się z miejscową dziewczyną Pauliną Grellą, córką znaczącego pracowni-
ka dworu (folwarku). Miał wówczas 21 lat. Urodziło im się trzynaścioro dzieci. Najstarszym z chłopców 
był Karl (prawdopodobnie rocznik 1881), zwany Karlikiem, rogata dusza – dziadek późniejszego świet-
nego piłkarza Horsta Hrubescha, reprezentanta Republiki Federalnej Niemiec. Jednym z braci Karlika 
był znacznie młodszy od niego Paul (Paweł), mój dziadek – wymienia Ela.

Jak dodaje, Hrubeschowie przenosili się z miejsca na miejsce. Najpierw zamieszkali w Karkoszce 
koło Wodzisławia, gdzie Josef prowadził karczmę. Stamtąd przeprowadzili się do Ruptawy, aż w końcu 
osiedlili się w Piekuczu, na pograniczu Warszowic i Baranowic, obecnie dzielnicy Żor. – Pradziadek 
najpierw był pomocnikiem gajowego, a potem gajowym. W ich domu mówiło się po niemiecku i czesku, 
ale z czasem nauczyli się także śląskiego – przyznaje Grymlino. 

Sądzi, że pradziadek niezbyt integrował się z miejscowymi, ale był w dobrych stosunkach ze star-
szym dziedzicem w Czerwięcicach, a potem w Baranowicach ze swoim pracodawcą – baronem von 

Pradziadkowie Josef i Paulina Hrubeschowie  
w latach 80. XIX stulecia (arch. rodzinne)
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Durantem de Sénégas. Z opowieści ojca i dziadka Pawła wynikało, że miejscowi uważali go za 
„panoczka”, choć nie zajmował żadnego ważnego stanowiska.

Paul (Paweł) Hrubesch

Dziadek Elżbiety urodził się w 1890 roku w Szoszowach, do których należał 
wówczas Piekucz. Mówił po niemiecku i trochę po czesku. Z miejscowymi po-
rozumiewał się po śląsku.

Skończył szkołę podstawową i podjął pracę w lesie. W 1906 roku nastąpiła 
zmiana właściciela baranowickiego majątku. Von Durantowie wyjechali na Dol-
ny Śląsk zabierając ze sobą starszego brata Paula Hrubescha, Wilhelma, który 
potem do 1945 roku był nadleśniczym w okolicy Ząbkowic Śląskich. 

Nowi właściciele – �rma Giesche z Katowic wyznaczyła Pawła na następcę 
swojego ojca i po powrocie z wojska skierowała go do pracy na kolei w Zabrzu – 
Mikulczycach, gdzie miał być zatrudniony do czasu aż Josef Hrubesch osiągnie 
wiek emerytalny. – W  czasie pierwszej wojny światowej dziadek walczył pod 
Verdun, ale mówił o tym rzadko. Wspominał tylko, że ziemia tam miała dziwny 
zapach... – opowiada pani Elżbieta. Na polach pod Verdun poległo blisko 700 
tysięcy żołnierzy: Francuzów i Niemców, a pobojowisko było zlane ich krwią.

Po wojnie Paweł wrócił do pracy w Zabrzu. W 1922 roku ożenił się z Jadwi-
gą Loewe z miejscowości Nowaki koło Nysy. Dwa lata później wrócił do Bara-
nowic, gdzie pracował do 1945 roku. Najpierw na stanowisku gajowego, a potem 
awansował na podleśniczego. – Dziadkowie mieli siedmioro dzieci. W  czasie 
okupacji pomagali ludziom, których przywieziono do baranowickiego dworu 
(folwarku) do pracy. Dziadek załatwił też zajęcie w  lesie kilku osobom, które 
były zagrożone wywózką na roboty do Niemiec, choć o przyjęciu pracowników 
ostatecznie decydował zarządca majątku – tłumaczy żorzanka.  

W marcu 1945 roku cudem sam uniknął wywózki do Rosji, został pozba-
wiony pracy i mieszkania. Potem aż do emerytury był strażnikiem łowieckim. 
Jego doświadczenie w  hodowli zwierzyny łownej wykorzystali inspektorzy 

Urzędu Wojewódzkiego w  Katowicach zatrudniając go na stanowisku doradcy. Pracował tam do 
83 roku życia. Zmarł w 1976. 

Dziadek Hrubesch przy najstarszym dębie  
w Baranowicach w latach 40. ubiegłego wieku  

(arch. rodzinne)
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Karl rogata dusza 

Paweł żartobliwie opowiadał o Karlu, że w każdym pokoleniu Hrubeschów musi być jakiś... „hra-
bia”. Przy swoim dużym wzroście i ogromnej sile �zycznej pozwalał sobie na różne ekscesy. Wdawał się 
w bójki i rozkochiwał w sobie dziewczyny. 

Jako młody czeladnik kowalski ruszył w świat. Jeszcze w drugiej połowie XIX stulecia trzeba było 
bowiem zaliczyć pracę u różnych majstrów. Przez rok czeladnicy wędrowali od warsztatu do warsztatu, 
by na koniec samemu zostać majstrem. Karl podobno doszedł aż do Austrii. Po drodze wpadał jednak 
w różne tarapaty i nie wykonał zadania. Gdy wrócił na Piekucz, o młodzieńca upomniała się niemiecka 
marynarka wojenna. 

Po zakończeniu służby wojskowej miał pływać na statkach handlowych. Niestety, znowu dała znać 
o sobie jego rogata natura. Kiedy pierwszy o�cer źle wyraził się o Ślązakach, Karlik wyrżnął go ręką 
w twarz. Uważał się bowiem nie za Niemca czy Czecha, ale za Ślązaka, kosztowało go to kilka miesięcy 
karnej służby. Potem wrócił na krótko do domu. Tu dochodziło do spięć między synem a ojcem. Pew-
nego razu ktoś przyszedł na skargę, że Karl zawrócił w głowie dziewczynie i nie chce się żenić. Urażony 
pradziadek obiecał przy ludziach, że jak spotka swego pierworodnego, to go zastrzeli, klnąc się przy tym 
na szlacheckie słowo honoru. 

– Podobno strzelał do niego i spudłował. Moim zdaniem chciał go tylko nastraszyć, bo był pierw-
szorzędnym strzelcem. Tra�ał do małej monety rzuconej w górę – uśmiecha się pani Elżbieta. Groźba 
jednak podziałała, bo Karl zniknął. Prawdopodobnie matka w  tajemnicy przynosiła mu jedzenie do 
kryjówki. W końcu wyjechał do centralnych Niemiec. Wrócił na krótko w 1921 roku zagłosować za 
Niemcami w plebiscycie. 

– Nie spotkał się z rodziną, bo Niemcy zorganizowali wszystkim głosującym natychmiastowy trans-
port powrotny. Jedynie poprosił szefa gminnej komisji plebiscytowej w Baranowicach, do której należał 
Piekucz, by pozdrowić Pawła – opowiada Ela. 

W II Rzeczpospolitej pisownię nazwiska rodziny zamieszkującej polski Śląsk zmieniono na Hru-
besz. Ci żyjący w Niemczech zostali Hrubeschami. 

Burzliwe losy Huberta 

W  czasie drugiej wojny światowej i  niemieckiej okupacji polskiego Śląska Hubert (syn Pawła 
i ojciec Elżbiety) został wcielony do 11 Dywizji Pancernej Wehrmachtu z Żagania. – Kiedyś w czasie 
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wojny znalazł się w pobliżu Karlsruhe niedaleko granicy francuskiej, gdzie mieszkał Karl z rodziną. 
Hubert postanowił odwiedzić wuja, którego wcześniej nie widział na oczy. Pierwsze pytanie Karla 
dotyczyło tego, co słychać w Baranowicach. Cały czas myślał o rodzinnych stronach. Został jednak 
w  Niemczech aż do śmierci. Później mój tata utrzymywał przez jakiś czas luźny kontakt listowny 
z rodziną wuja Karlika, także z Heinzem, ojcem Horsta, późniejszego świetnego piłkarza Republiki 
Federalnej Niemiec – stwierdza żorzanka. 

Pamięć o czeskich korzeniach rodziny była w domu kultywowana. – Szukałam ich od czasów szkoły 
średniej i dzięki kilku zbiegom okoliczności oraz pomocy ludzi dobrej woli (Czechów), którzy zrobili to 
za darmo, wiele się dowiedziałam – przyznaje.

O niemieckich przodkach babci Hedwig ( Jadwigi) z domu Loewe wspominano rzadko. – Moja 
babcia Jadwiga też była Ślązaczką, bo urodziła się w Rudzie Śląskiej, ale w wieku dwóch lat wyjechała 
z rodzicami do Nowaków koło Nysy w rejencji opolskiej – opisuje żorzanka. 

Jak dodaje, w czasie wojny jej ojciec Hubert podobnie jak wiele lat wcześniej Karl, również stanął 
w obronie Ślązaków, szykanowanych przez szefa kuchni wojskowej (w randze sierżanta), choć nie mu-
siał tego robić, bo jego to nie dotyczyło. – Problem polegał na tym, że ci gnębieni Ślązacy bardzo słabo 
mówili po niemiecku i obawiali się, że nie będą umieli powiedzieć o co im chodzi, a poza tym dowódca 
(pułkownik arystokrata) budził wśród nich wielki respekt. Mojemu ojcu ten czyn wyszedł na dobre, nie-
długo potem zmienił jednostkę i przez kilka miesięcy pracował z dowódcą, którego dobrze wspominał 
do końca swojego życia – wskazuje Ela.

Po wojnie Hubert wrócił do Baranowic. Wytoczono mu jednak proces, bo ktoś podobno widział go 
z trupią czaszką na mundurze, co wskazywałoby na esesmana. – Ojciec nigdy nie należał do tej formacji, 
został natomiast wcielony (jak wielu Ślązaków) do Wehrmachtu. Jeden ze świadków chcąc go pogrążyć 
oświadczył, że moja babcia pochodzi „głęboko z Niemiec”. Sędzia zapytał ojca, gdzie jego matka się 
urodziła. Kiedy usłyszał, że w Rudzie Śląskiej, nie mógł się powstrzymać od śmiechu. Proces zakończył 
się w 1949 roku umorzeniem sprawy z braku dowodów. Uważam, że tatę (wówczas młodego chłopaka) 
mocno skrzywdzono pomówieniami, aresztowaniem i rozprawami, na które wożono go po całym Gór-
nym Śląsku – stwierdza Grymlino. 

Dodaje, że ojciec ukończył szkołę kupiecką w Katowicach (1939–1943), od 1952 roku aż do eme-
rytury pracował w Hucie Łaziska w Łaziskach Górnych. Matka Anastazja z domu Bołdys urodziła się 
w Żorach, była absolwentką zawodowej szkoły handlowej. W latach 40. i 50. pracowała w Spółdzielni 
Spożywców w Żorach jako ekspedientka, potem zajęła się dziećmi i domem, pracując dorywczo.
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Dziewczynka, która tylko godała

Ela do piątego roku życia mówiła wyłącznie po śląsku, potem za 
radą ojca poznawała język polski przy pomocy gazetek „Miś” i „Świersz-
czyk”. – Długo nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jestem dzieckiem 
dwujęzycznym. Miałam kłopoty w szkole podstawowej, kiedy stanęłam 
w obronie śląskich zwyczajów adwentowo – bożonarodzeniowych, które 
moja nauczycielka uważała za niemieckie. Wówczas to ojciec powiedział 
mi tak: „Wiesz dziecko, życie pisze różne scenariusze, ale trzeba o swo-
ich korzeniach pamiętać, choć niekoniecznie należy się z nimi obnosić. 
Przyjdzie taki czas, gdy to ty będziesz górą!” I  jego słowa okazały się 
prorocze – stwierdza Elżbieta Grymel. 

Hubert bardzo się cieszył, kiedy opowiadanie córki ukazało się w „Kro-
nikach Rybnickich” (1983). Był wtedy w szpitalu i tam otrzymał tę książkę. 
Publikacja wróciła „mocno zaczytana”, bo obiegła całą placówkę, a kilka 
osób przepisało sobie nawet treść opowiastki. – W związku z tym musia-
łam kupić nową, żeby mieć na pamiątkę – uśmiecha się znowu pani Ela. 

W 1979 zawarła związek małżeński z  Jerzym Grymelem, urodzo-
nym w Rudzie Śląskiej. Pochodzi on z rodziny o tradycjach górniczych 
i muzycznych. Jego ojciec Jan i dziadek Emanuel pracowali w górnictwie. 
– Dziadek prowadził też orkiestrę górniczą, grał na trąbce i harmonii, 
której ponad stuletni egzemplarz przechowuje nasza rodzina – dopowia-
da żorzanka.

Powstaniec śląski w rodzinie

Drugi dziadek Jerzego ze strony mamy Jadwigi z domu Kaczmarek był powstańcem śląskim. 
Za działalność w czasie okupacji został aresztowany przez Niemców i zgilotynowany w więzieniu 
w Katowicach, dzień przed ukończeniem 60 lat (lipiec 1944). Imię Ignacego Kaczmarka nosi jedna 
z ulic w Rudzie Śląskiej. 

Elżbieta Grymel wychowała pięcioro dzieci, dwoje własnych i  troje w  rodzinie zastępczej, są to: 
Dariusz (ur. 1979), Klaudiusz (1980), Daria (1986) oraz bliźniaki Magdalena i Łukasz (1988). – Dzieci 

Pierwsza Komunia święta Eli Grymel (arch. rodzinne)

Ślązaczka z czeskimi korzeniami – Elżbieta Maria Grymel
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z rodziny zastępczej, dziś już dorosłe, utrzymują z nami stały kontakt telefoniczny i odwiedzają nas – 
cieszy się szczęśliwa mama.

Horst Hrubesch bombardier reprezentacji RFN

Jak już wiemy, słynny piłkarski bombardier Horst Hrubesch i Elżbieta Grymel ma z byłym napast-
nikiem Niemiec wspólnego pradziadka – Josefa Hrubescha. – Z Horstem skontaktowałam się w latach 
70., gdy nie był jeszcze taki sławny. Korespondowaliśmy przez jakiś czas. Pisałam do niego po niemiecku, 
choć prawie wcale nie znałam tego języka. Pomagał mi w tym ojciec – mówi żorzanka.

Otrzymała od dalekiego kuzyna zdjęcie z autografem. Horst był już wówczas gwiazdą reprezentacji 
Republiki Federalnej Niemiec. W 1980 roku wywalczył z nią mistrzostwo Europy. Hrubesch był bohate-
rem �nałowego meczu. Zdobył obie bramki, dzięki czemu RFN pokonała Belgię 2:1. Pierwszy gol w 10. 
minucie był szczególnej urody. Horst przyjął piłkę na klatkę piersiową i pięknym wolejem zza linii pola 
karnego pokonał bramkarza rywali. W końcówce przesądził o losach spotkania golem strzelonym głową. 

Horst Hrubesch nie obnosi się swoimi śląskimi korzeniami, choć wie, skąd pochodzą jego przodko-
wie. Prawnuk Josefa jest równie potężnie zbudowanym mężczyzną, jak jego pradziadek. Ma około 190 
centymetrów wzrostu i waży 90 kilogramów. 

– W latach 70. ktoś z rodziny doniósł nam, że Horst dobrze gra w piłkę. Dostawaliśmy artykuły 
z niemieckiej prasy. Jak kuzynka mojego ojca Berta (związana z niemieckimi Hrubeschami) wysyłała 
do nas paczki, to często pakowała też gazetę z tekstami o naszym krewniaku. Było o nim coraz głośniej. 
Pomyślałam sobie, co mi szkodzi, napiszę do niego. I tak zaczęła się nasza znajomość. Obserwowałam 
jego karierę. Kiedyś przysłał mi fotkę z meczu, którą ktoś zabrał – wspomina pani Elżbieta. 68-letni 
dziś Horst Hrubesch przypomina z wyglądu swojego dziadka, Karla. W reprezentacji RFN rozegrał 21 
meczów, a w Bundeslidze strzelił 136 bramek.

W 1978 roku został piłkarzem Hamburger SV i w tym klubie odniósł największe sukcesy. Trzykrot-
nie był mistrzem Niemiec (1979, 1982, 1983), w 1983 roku triumfował też ze swoją drużyną w Pucharze 
Europy. W 1982 zdobył tytuł króla strzelców Bundesligi z 27 tra�eniami. W  latach 1983–1985 grał 
w belgijskim Standardzie Liège, w swoim ostatnim sezonie 1985/86 był zawodnikiem Borusii Dort-
mund. Przez lata z powodzeniem trenował juniorskie reprezentacje RFN. W 2009 sięgnął z kadrą do lat 
21. po mistrzostwo Europy. Potem był selekcjonerem reprezentacji do lat 23, która zdobyła mistrzostwo 
olimpijskie w Rio de Janeiro (2016). Od stycznia 2017 do końca grudnia 2018 roku był dyrektorem 
sportowym kadry narodowej seniorów, prowadzonej przez Joachima Löwa. 



Bliscy Eli Grymel mieszkają w kilku europejskich krajach oraz Kanadzie – Kiedyś zastanawiałam się 
nad swoimi korzeniami. W naszej rodzinie było sporo przybyszów z różnych stron Europy, ale przodko-
wie mojej mamy mieszkali w okolicy Żor już w wieku XVIII, a może i wcześniej. W rodzinie Hrubeszów 
jestem trzecim pokoleniem urodzonym na tych ziemiach, dlatego śmiało mogę stwierdzić, że najwięcej 
potomków moich przodków żyje jednak na Śląsku – podsumowuje.

Źródła: 
Rozmowy z Elżbietą Grymel w grudniu 2017; 
„Leksykon Żorski”, pod redakcją Lucjana Buchalika i  Tomasza Góreckiego, Muzeum Miejskie  

i Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, 2010; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Horst_Hrubesch
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Henryk Grzonka urodził się w 1958 roku w Wo-
dzisławiu Śląskim. Dziennikarz radiowy, sprawoz-
dawca sportowy, publicysta. Absolwent wydziałów 
Nauk Społecznych oraz Radia i Telewizji Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach. Za pracę magisterską 
o historii Śląska otrzymał Nagrodę Ministra Nauki 
Szkolnictwa Wyższego i  Techniki. W  okresie stu-
diów, od 1977 roku, pracował w  studenckim Radiu 
Egida, przez 10 lat był jego redaktorem naczelnym. 
34 lata był dziennikarzem Polskiego Radia Katowice. 
Współtworzył najstarszą sportową audycję w polskiej 
radiofonii – „Z mikrofonem po boiskach” oraz inne 
programy emitowane w  PR 1. Relacjonował kilka-
krotnie letnie i zimowe igrzyska olimpijskie, mistrzo-
stwa świata w  kolarstwie, ponad 400 imprez rangi 
mistrzostw świata i Europy w jeździe na żużlu, w tym 
ponad 160 turniejów Grand Prix. Na antenie radio-
wej zajmował się także propagowaniem Śląska i jego 
kultury oraz badaniem dziejów polskiej radiofonii. 
W latach 1998–2006 i 2008–2011 kierował działal-
nością programową, a w latach 2011–2016 był preze-
sem i redaktorem naczelnym PR Katowice. Członek 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej 
AIPS, Klubu Dziennikarzy Sportowych oraz klubu 
dziennikarzy zrzeszonych w  Międzynarodowej Fe-
deracji Motocyklowej FIM. Propaguje działalność 
i dorobek Stanisława Ligonia, popularnego „Karlika 
z  Kocyndra”. Zasiada w  kapitule przyznającej tytuł 
Honorowego Ślązaka Roku. Od 2005 r. wykładowca 
na WNS UŚ. Autor kilku książek. 
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Mistrz mikrofonu. Czołowy polski sprawozdawca sportowy. Specjalizuje się w żużlu. Relacjonował 
w radiu największe światowe imprezy sportowe. Był na kilku olimpiadach i mistrzostwach świata, mię-
dzy innymi w kolarstwie. 

Henryk Grzonka pracę dziennikarską zaczynał w studenckim radiu Egida Uniwersytetu Ślą-
skiego, które od początku mieści się na osiedlu akademickim w  Katowicach-Ligocie. Powstało 
w 1969 roku i jest jedną z najlepszych w Polsce w tamtych latach stacją studencką działającą w Pol-
sce. W Egidzie uczyli się dziennikarskiego fachu między innymi Marek Czyż oraz ciekawostka... 
raper Bob One.

– Egida dla nas, studentów była przede wszystkim świetną szkołą dziennikarstwa. Uprawialiśmy 
informację, publicystykę, reportaże. Poza pracą nie brakowało nam czasu na zabawę. Patrząc na karierę 
tych, którzy przewinęli się przez rozgłośnię, nie mam wątpliwości, że była to swego rodzaju wylęgarnia 
talentów – mówił „Dziennikowi Zachodniemu” Henryk Grzonka, jeden z naczelnych studenckiej roz-
głośni, a wiele lat później prezes i redaktor naczelny Polskiego Radia Katowice. 

Obywatel honorowy

Jest rodowitym Ślązakiem, pochodzi z  Łazisk, tych 
rybnickich. W sierpniu 2017 roku odebrał na dożynkach 
w Łaziskach właśnie, tytuł honorowego obywatela gminy 
Godów. Na uroczystość przyjechali inni honorowi oby-
watele: wybitni aktorzy Franciszek Pieczka (urodzony 
w Godowie) i Marian Dziędziel (Gołkowice), sędzia Sądu 
Najwyższego w  stanie spoczynku i  literat dr Józef Mu-
sioł (Połomia) oraz Marian Hudek (Podbucze), zdobywca 
Korony Ziemi, czyli najwyższych szczytów na poszczegól-
nych kontynentach. 

Tak jak Karlik 
z Kocyndra

Henryk Grzonka honorowym obywatelem  
gminy Godów (fot. Ireneusz Stajer)
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Podczas Mszy świętej w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych Henryk Grzonka o�arował 
swojej para�i obraz Matki Boskiej Piekarskiej. Historia malowidła jest niezwykła. – Los zrządził, że 
przez ponad pięć lat siedziałem przy przedwojennym biurku Stanisława Ligonia, czyli Karlika z Kocyn-
dra. W 1939 roku wiedząc, że znajduje się na liście gestapo osób do zlikwidowania, udało mu się wyje-
chać na Węgry, a potem do Palestyny. Jak wiecie, Ligoń był również malarzem, a może przede wszystkim 
nim. Tymczasem na Bliskich Wschodzie reaktywowano 3. Pułk Ułanów Śląskich, którego dowódca 
poprosił Ligonia o namalowanie obrazu do ołtarza polowego. Wcześniej przyjechali po to samo szwo-
leżerowie wileńscy, ale im odmówił. Ślązakom nie potra�ł odmówić. Tak powstał obraz Matki Boskiej 
Piekarskiej, który ocalał – mówił redaktor. Po wojnie ułani zabrali obraz do Wielkiej Brytanii. W latach 
80. został znaleziony w... kotłowni. 

Obraz wrócił tam, gdzie przed wojną stacjonowali śląscy ułani, czyli Tarnowskich Gór. Można go 
oglądać do dziś. – Kiedy został wypożyczony do radia na wystawę prac Stanisława Ligonia, poprosi-
łem, by pozwolono mi zrobić osiem kopii. Przez ostatnie pięć lat miałem okazję o�arować je w różne 
miejsca. Jedna zawisła np. w radiu, druga tra�ła do arcybiskupa Damiana Zimonia, trzecią o�arowałem 
arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi. Oczywiście jedną przekazałem do Piekar – wymienił honorowy 
obywatel Godowa. Ostatnia kopia jest od tamtej pory w Łaziskach. 

Trzeba mieć marzenia

Henryk Grzonka apelował też do młodych: – To, że 
mieszkacie w małych Łaziskach nie oznacza, że jesteście 
gorsi od tych, co pochodzą z  dużych miast. Dziś są już 
inne czasy. Jak zdawałem na studia było 15 kandydatów 
na jedno miejsce. Ale mój świętej pamięci wujek ksiądz 
powtarzał mi, że trzeba mieć w życiu marzenia, do czego 
was gorąco zachęcam. Jako młody człowiek chciałem ko-
mentować w Rybniku mecze żużlowe, potem pojechać na 
mistrzostwa świata, a następnie na olimpiadę. To wszystko 
było mi dane – podkreślił redaktor.

Po 30 paru latach pracy w  marcu 2016 roku musiał 
rozstać się z  Polskim Radiem Katowice. To był kawał 
czasu, niemal całe jego dotychczasowe zawodowe życie.  

Na stanowisku komentatorskim podczas wyścigu kolarskiego na Igrzyskach
Olimpijskich w Atenach w 2004 roku (arch. rodzinne)
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Mówił wówczas między innymi tak: – Przez 34 lata służyłem temu radiu. Starałem się prowadzić go 
poza podziałami politycznymi. Jak zostawałem prezesem, nie musiałem nikomu czapkować. W 2011 
roku wygrałem konkurs, pokonując ponad 20 kandydatów.  

Rok później zrealizował jedno ze swoich marzeń. Przed gmachem radia w Katowicach stanął po-
mnik Stanisława Ligonia. W 2014 roku z jego inicjatywy w rozgłośni powstała pierwsza w Polsce stała 
ekspozycja muzealna poświęcona historii polskiej radiofonii, a zwłaszcza Radiu Katowice. W otwarciu 
ekspozycji uczestniczył arcybiskup Damian Zimoń, ówczesny metropolita katowicki, i przewodniczący 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak.

– Wydawało mi się, że publiczne radio nie może się „przekręcić” ani w lewo, ani w prawo. Jak zmie-
niło się w tym kraju, to wiele środowisk nowej władzy nie ukrywało tego, że w Polskim Radiu Katowice 
jest ok. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będę musiał się z nim rozstać – przyznaje redaktor.

Przez pięć lat był prezesem zarządu i redaktorem naczelnym radia Katowice. Przeszedł całą drogę, od 
praktykanta, młodszego reportera, redaktora, dyrektora programowego, zastępcy naczelnego redaktora 
po prezesa zarządu. Po odwołaniu bez podania jakichkolwiek powodów współpracował z Radiem Silesia, 
internetową telewizją oraz innymi mediami. Tak jak dawniej, komentuje mecze żużlowe. Speedway jest 
bowiem jego wielką pasję. – Gdyby nie ta uroczystość dożynkowa, pewnie relacjonowałbym przebieg �-
nału drużynowych mistrzostw Europy juniorów. Przyjechałem do Łazisk, bo nieczęsto się zdarza zostać 
honorowym obywatelem rodzinnej miejscowości. W Ryb-
niku czeka mnie �nał drużynowych mistrzostw świata ju-
niorów. Od kilku lat, ale teraz bardzo intensywnie, prowa-
dzę zajęcia ze studentami dziennikarstwa na Uniwersytecie 
Śląskim. Mam kilka fajnych grup młodych adeptów tego 
zawodu. Myślę, że oni też z przyjemnością przychodzą na 
moje zajęcia – mówił autorowi niniejszej książki w sierpniu 
2017 roku.

Zapuścisz korzenie albo wylatujesz

Czego mistrz mikrofonu oczekuje od studentów 
dziennikarstwa? – Zawsze im powtarzam, że dziennikar-
stwo polega na fachowości i pokorze. Zwłaszcza to przed 
otwartym mikrofonem i  kamerą. Trzeba mieć ogromnie 

Tak jak Karlik z Kocyndra – Henryk Grzonka

Z mamą Marią i żoną Grażyną podczas „Ligoniowego wieczoru”  
w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (styczeń 2017)  

(arch. rodzinne)
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dużo pokory, bo życie wycina nam numery w najmniej spodziewanych momentach. Dziennikarstwo to 
nie gwiazdorzenie, że się ma monopol na nieomylność. To nie jest droga, by cokolwiek osiągnąć w tym 
zawodzie. U młodych ludzi, chcących zostać dziennikarzami, niestety coraz mniej dostrzegam pokory, 
umiejętności, wiedzy i chęci szkolenia się. Ktoś zrobił jedną transmisję i mówi, że jest już wielki. Że jest 
już Ciszewskim, którego nie pamięta i nie znał.

Henryk Grzonka ma sprawdzone kryteria przyjmowania młodych ludzi do pracy w radiu. – Kiedyś 
było tak, że aby móc wejść na antenę na żywo, żeby w ogóle pozwolili, to człowiek musiał spełnić kilka 
kryteriów. Musiał sprawdzić się w wielu różnych miejscach. Nie było tak, że ktoś przychodził z ulicy. 
Praca w radiu nie polega na tym, że ktoś pisze podanie i zostaje przyjęty. Zwykle ktoś zostawał u nas po 
praktyce. Każdemu mówiłem: Chłopie, albo zapuścisz tu korzenie i podniesiesz z podłogi to coś, co jest 
niezwykle ciężkie, ale niektórym udaje się to podnieść. I wtedy zapuścisz te korzenie na amen. Ktoś prak-
tykował przez rok, dwa, trzy i dopiero potem, jak widzieliśmy, że pasuje do zespołu, ma predyspozycje, 
zdolności i wiedzę (jest dobry), wtedy przyjmowało się go do pracy – zaznacza redaktor.

I wraca do czasów szefowania studenckiemu radiu. – Egida miała korzyść z tego, że równocześnie już 
pracowałem w Polskim Radiu Katowice. Najlepszym załatwiałem praktyki w rozgłośni regionalnej przy 
ulicy Ligonia. Wiele osób z Egidy tra�ło do profesjonalnego radia. Mówiłem im: „Macie miesiąc, albo 
zapuścicie tu korzenie albo wylatujecie. Wszystko zależy od was”. I tak było – przyznaje Henryk Grzonka.

Moje mateczniki

Zawsze mocno podkreśla, jak ważna jest dla niego ziemia rybnicko-wodzisławska. – Mateczników 
miałem na Śląsku kilka, bo jestem związany z tym regionem. Zawsze uważałem, że tu, gdzie się zapuściło 
korzenie, gdzie się wyrosło, to tu powinno się zakwitnąć. Tych mateczników było kilka. To oczywiście 
były Łaziska, gdzie się wychowałem. Urodziłem się w Wodzisławiu, bo wtedy wszyscy stąd urodzili się 
w Wodzisławiu. Drugim moim matecznikiem było wodzisławskie liceum, trzecim bez wątpienia Rybnik 
– zawsze to podkreślam. 

Kiedyś Łaziska nazywały się Rybnickie, bo stanowiły część przedwojennego powiatu rybnickiego. 
Jak jestem poza Śląskiem na imprezie żużlowej lub innym wydarzeniu, koledzy kojarzą mnie z Rybni-
kiem. Mówię im, że nie pochodzę z Rybnika, choć kocham, lubię to miasto, to mój matecznik. Podkre-
ślam jednak, że jestem z Łazisk Rybnickich w gminie Godów, a nie tych koło Mikołowa, gdzie teraz 
mieszkam – tłumaczy.
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Specjalista od speedway’a

Z Rybnikiem wiąże się oczywiście żużel. Tu rodziły się marzenia Henryka Grzonki. Na stadionie 
przy ulicy Gliwickiej, jako młody chłopak, oglądał starty Antoniego Woryny, Andrzeja Wyglendy, 
Jerzego Gryta czy braci Tkoczów. Jego idolem, a później bliskim kolegą był właśnie Woryna, pierw-
szy Polak, który wywalczył medal indywidualnych mistrzostw świata (Göteborg, 1966), wyczyn ten 
powtórzył w 1970 roku we Wrocławiu. Ponadto zdobył pięć medali drużynowych mistrzostw świata, 
w tym dwa złote. – Trzeba mieć marzenia. Ja je miałem. Wydawało mi się, że dobrze będzie, gdybym 
kiedyś skomentował na rybnickim stadionie mecz żużlowy. To mnie kręciło i motywowało – opowiada 
Henryk Grzonka. 

Kiedy to się już ziściło, pojawiły się inne marzenia, żeby pojechać na mistrzostwa świata, następnie 
na igrzyska olimpijskie. I  tak się stało. Na igrzyskach w Atenach relacjonował między innymi start 

Ze złotymi medalistami olimpijskimi Ryszardem Wolnym i Andrzejem Wrońskim podczas Igrzysk Olimpijskich  
w Atlancie w 1996 roku (arch. rodzinne)

Tak jak Karlik z Kocyndra – Henryk Grzonka
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w chodzie na 50 kilometrów Roberta Korzeniowskiego, pierwszego Polaka, który wywalczył czwarty 
złoty medal olimpijski. Po latach twierdzi, że była to jedna z trudniejszych relacji.

– W pewnym sensie, zawodowym sportowym i sprawozdawczym, spełniłem się. W końcu napisałem 
pierwszą encyklopedię żużla na świecie oraz historię mistrzostw Polski. To jest dla mnie bardzo ważne, 
jeśli parę lat przed emeryturą mogę powiedzieć, że jestem zawodowo spełniony. Nie muszę już nic niko-

mu udowadniać. Miałem propozycje przejścia do radia w Warszawie. Gdybym z niej skorzystał, to może 
inaczej potoczyłaby się moja kariera. Może byłbym nie na pięciu, ale 15 igrzyskach. Dla mnie jednak 
Śląsk był zawsze ważny. Uważałem, że jak zakwitnąć, to właśnie tutaj – zaznacza nasz bohater. 

25 września 2010 we włoskim Terenzano Tomasz Gollob zapewnił sobie tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. 
Zdjęcie zrobione chwilę po ostatnim zwycięskim finałowym biegu (arch. rodzinne)
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Rycerskie korzenie Grzonków

Precyzuje, że jest Polakiem ze Śląska, czyli Polakiem i zarazem Ślązakiem. – Nigdy nie miałem 
z tym żadnego problemu. Jak był spis powszechny i trzeba było podać narodowość, to wpisałem pol-
ską, bez jakiejkolwiek wątpliwości. Bo jestem Polakiem. Ale jak dano mi możliwość wpisania przy-

należności do grupy etnicznej, to wpisałem śląską. Bo czuję się również Ślązakiem. My Ślązacy na 
pewno jesteśmy grupą etniczną. Mamy wiele cech, które nas rozróżniają od innych grup etnicznych. 
Natomiast w znaczeniu narodowościowym jesteśmy Polakami – tak uważam – stwierdza pan Henryk.

Henryk Grzonka (Pierwszy z lewej) był harcerzem i organizował obozy w Bierach,  
zdjęcie z 1976 roku (arch. rodzinne)

Tak jak Karlik z Kocyndra – Henryk Grzonka
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Pochodzi z rdzennie śląskiej rodziny. Jedna babcia była z Podbucza, druga z Łazisk. Jeden dziadek 
urodził się w Gołkowicach, drugi w Godowie. Wszystkie te miejscowości należą do powiatu wodzisław-
skiego i gminy Godów, której Henryk Grzonka jest honorowym obywatelem.

Ukończył Szkołę Podstawową w Łaziskach. Prowadził drużynę harcerską, potem szczep w rodzinnej 
miejscowości. Przez kilka lat był zastępca komendanta Hufca ZHP w Godowie, ale przede wszystkim 
organizował obozy harcerskie w Bierach. 

Najdawniejsze korzenie Grzonków są jednak w sąsiedniej gminie Mszana. – To kolejny nasz matecz-
nik. Po bitwie pod Grunwaldem tam osiedlił się rycerz, protoplasta rodu. Doszedłem do tego w ciekawy 
sposób. Na studiach miałem kolegę o takim samym nazwisku jak moje, ale nie byliśmy rodziną. Kiedyś 
mi powiedział, że jego praprapradziadek był z Mszany. W latach 80. ten kolega wyjechał do Niemiec 
i wówczas skontaktował się z nim niejaki Reginald Grzonka, który po swoim wujku odziedziczył drzewo 
genealogiczne – opowiada Henryk. 

Okazało się, że matecznikiem Grzonków jest Mszana. Potem ród rozdzielił się na kilka linii. Naj-
więcej ludzi o tym nazwisku żyje na Górnym Śląsku i Pomorzu. Chemik profesor doktor habilitowany 
Zbigniew Stanisław Grzonka (ur 1938) na przykład był w latach 1990–1996 rektorem Uniwersytetu 
Gdańskiego, później otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza.

Aby nie być gołosłownym, warto przytoczyć za portalem nazwiska-polskie.pl gdzie żyje najwięcej 
Grzonków, okazuje się, że w Jastrzębiu-Zdroju – 102. Kolejne miejsca w tym rankingu zajmują: Rybnik 
– 91, Wodzisław Śląski – 86, Skrzyszów – 52, Starogard Gdański – 51, Gołkowice – 49, Radlin – 48. 
Żory, 43 – Gdynia – 41, Gdańsk – 39, Mszana – 39, Godów – 37, Bydgoszcz – 31, Pelplin – 27, Raci-
bórz – 25, Świerklany – 25, Chróścice – 24, Czersk – 24, Sumina – 22, Szczecin – 22. Magdalenki – 18, 
Skrbeńsko – 18.

Podwójna kompetencja językowa

– Nie każde nazwisko może się pochwalić tak mocnymi śląskimi korzeniami. Jak zatem mam nie 
czuć się Ślązakiem? Posiadam podwójną kompetencję językową – jak mówi profesor Miodek. Posługuję 
się bowiem dialektem śląskim. Czy to jest odrębny język od polskiego? Nie jestem językoznawcą, nie 
znam się na tym. Mądrzy profesorowie mówią przynajmniej o 12 odmianach śląskiej godki. Rozmawiamy 
w Łaziskach, niedaleko płynie Olza i za nią są już Czechy. Proszę zwrócić uwagę, ile do tej godowskiej 
gwary weszło nie germanizmów, które znalazły się w mowie górnośląskiej aglomeracji (dotarły tu głównie 
z technologiami górniczą i hutniczą), ale słów czeskich, zwanych bohemizmami – zwraca uwagę redaktor.



Jego babcia nie mówiła po polsku „droga” tylko „cesta”. Drzewo zaś określała mianem „strom”. 
Przykłady bohemizmów można mnożyć w mowie Ślązaków z południa. 

– W latach 80. miałem taki epizod w Polskim Radiu Katowice, gdzie stworzyliśmy Radiowy Klub 
Masztalskiego, w którym grałem rolę Zygusia Materzoka. To była wielka fajna przygoda. Tak się zło-
żyło, że każdy z nas pochodził z innej miejscowości. Ja byłem z rybnickiego kręgu kulturowego. Alek-
sander Trzaska (Masztalski) jest z Zabrza, Jurek Ciurlok (Ecik) z Mikołowa, Piotrek Madej z Szopie-
nic – serca górnośląskiej aglomeracji, Marysia Pańczyk (dziś pani senator) z Tarnowskich Gór. Co się 
okazuje? Że my wszyscy posługujemy się gwarą, ale każdy trochę inaczej. Jest tu bardzo wiele różnic. 
Łapaliśmy się na słowach, których nie znały pozostałe osoby z naszego grona. Na dziadka i babcię 
rybniczanie czy wodzisławianie powiedzą starka i starzik, w centralnej najbardziej uprzemysłowionej 
części Górnego Śląska oma i opa (to dziedzictwo niemieckie), a w Tarnowskich Górach pięknie po 
staropolsku – staroszek i staroszka. Dlatego zawsze należałem do przeciwników kody�kacji gwary. Ta 
różnorodność jest bowiem bogactwem – tłumaczy honorowy obywatel Godowa. Dodaje jednak, że 
jest za kody�kacją mowy śląskiej na użytek urzędników, gdyby za tym miały iść pieniądze na edukację 
regionalną. Wówczas warto podjąć się takiej pracy.

Henryk Grzonka po studiach 10 lat mieszkał w Chorzowie, od 20 paru lat jest mikołowianinem. 
Napisał kilka książek, to między innymi: „Speedway – encyklopedia” (1995), „Speedway – indywidu-
alne mistrzostwa Polski” (1998), „Stanisław Ligoń – artysta malarz, działacz kultury, polityk, twórca 
radiowy” (2010), „Polskie Radio Katowice 192 – 2012” (2012).

Źródła: 
Rozmowy w sierpniu 2017 i marcu 2018; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_Egida; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Grzonka;
http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/radio-egida-swietuje-42-lecie-tam-zaczynali-swa-

przygode-z,1164313,artgal,t,id,tm.html;
http://nazwiska-polskie.pl/Grzonka;
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Grzonka; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Woryna
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Aldona Lubszczyk-Lacebal urodziła się w  Żo-
rach. Ukończyła miejscowe II Liceum Ogólnokształ-
cące im. ks. prof. Józefa Tischnera. Po maturze wyje-
chała do Stanów Zjednoczonych, gdzie opiekowała 
się dziećmi z irlandzkiej rodziny. Następnie pracowała 
w Londynie. Gdy wróciła do Polski, rozpoczęła stu-
dia z �lologii angielskiej tłumaczeniowej z językiem 
chińskim w  Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną 
Pracy w Katowicach. Naukę kontynuowała na Uni-
wersytecie Szanghajskim i  pracowała w  Szangha-
ju (największym centrum �nansowym na Dalekim 
Wschodzie). Równocześnie zwiedzała Chiny. Była 
w  ponad 30 krajach na świecie, zaliczając wyprawę 
przez Stany Zjednoczone, Meksyk aż po Salwador 
w Ameryce Środkowej. Obecnie mieszka w Australii, 
ma męża Filipińczyka.
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Żorzanka Aldona Lubszczyk-Lacebal ma zamiłowanie do podróży i poznawania nowych miejsc na 
świecie we krwi. Odwiedziła dotąd ponad 30. krajów, w tym wiele pozaeuropejskich. Obecnie mieszka 
w Australii z mężem Francisem, który jest Filipińczykiem. W 2018 roku wzięli ślub kościelny w Żorach, 
na który zaprosiła koleżanki i przyjaciół. 

Poza Polską przebywa już kilkanaście lat. Przyznaje, że ciągnie ją do ojczyzny i miasta, gdzie żyją 
rodzice. Każdy pobyt w kraju wiąże się z ogromną radością. 

– Kim jestem, kim się czuję i  dlaczego? Przyznam, że to jedno z  najtrudniejszych pytań jakie 
postawiono mi w życiu. Nie ma na nie krótkiej i prostej odpowiedzi. Przez ostatnie kilka lat wiele się 
u mnie wydarzyło i zmieniło: sposób myślenia, postrzeganie oraz nastawienie do świata i ludzi – rów-
nież priorytety. Dzięki temu, przez co przeszłam (depresja), mogłam lepiej poznać siebie i zdać sobie 
sprawę z tego, co jest dla mnie najważniejsze, by odczuwać radość oraz wdzięczność bez względu na 
okoliczności. Nigdy, ani na moment nie przestałam czuć się Polką. Natomiast nie zawsze byłam wy-
łącznie Polką – przyznaje żorzanka. Czasem próbowała dostosować się do kultur, w których żyła. Nie 
był to najlepszy pomysł. Każdy człowiek ma bowiem swoją niezbywalną tożsamość. Korzeni nie da się 
wymazać ani zapomnieć. 

Niczego nie żałuję

Najważniejsze są dla niej rodzina i  przyjaciele oraz szacunek do drugiego człowieka, dalej dobre 
maniery oraz cechująca Polaków zaradność. – Sądzę, że wartości te zawdzięczam swoim rodzicom jak 
również temu, że po prostu jestem Polką – zaznacza Aldona. 

Zamieszkała 
w Australii
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Jak dodaje, w wieku dwudziestu lat była zupełnie innym człowiekiem. Dziś patrzy na swoje życie 
z perspektywy trzydziestoletniej kobiety. – Kiedyś obchodziło mnie co myślą o mnie inni, bałam się kry-
tyki i wszelkie problemy „zamiatałam pod dywan”. Niczego natomiast nie żałuję. Wierzę, że wszystko 
co się nam przydarza i w co wierzymy w danym momencie, ma swój cel, kreuje i przygotowuje nas na 
kolejne rozdziały i lekcje naszego życia. Teraz z entuzjazmem przyznaję, że świadome życie zaczyna się 
właśnie po trzydziestce – stwierdza żorzanka.

Co działo się przez te wszystkie lata? Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego imienia księ-
dza profesora Józefa Tischnera w Żorach przez dwa miesiące opiekowała się dwoma dziewczynkami 
z irlandzkiej rodziny w mieście koło Nowego Jorku. Następnie trzy lata była w Anglii. – Miałam tam 
etat w agencji pracy, zatrudniałam ludzi różnych narodowości na terenie Wielkiej Brytanii – tłumaczy. 
Bardzo szybko uczy się języków obcych. To z pewnością w jakimś sensie zasługa rodziców – nauczycieli, 
zdolności otrzymała w genach. 

Doradziła koleżanka

Po powrocie do Żor zastanawiała się, gdzie pójść na studia. Rozważała zarządzanie zasobami ludz-
kimi, bo znała się na tym. – Jedna z koleżanek doradziła, by wybrać coś, co mnie naprawdę interesu-
je. Poszłam na �lologię angielską tłumaczeniową z językiem chińskim w Wyższej Szkole Zarządzania 
Ochroną Pracy w Katowicach. Kierunek ten dopiero co wprowadzono na uczelni, a  trzyletnie studia 
refundowała Unia Europejska. Wykładali prawdziwi Chińczycy – podkreśla Aldona. W grupie naukę 
zaczęło 35 osób, skończyło ledwie osiem, w tym żorzanka.

Życie w Szanghaju

– Najtrudniejsza jest w  języku chińskim wymowa. Każde słowo ma cztery tony, które nadają mu 
inne znaczenie. Dla przykładu „ma” w zależności od sposobu wymawiania samogłoski znaczy: „mama”, 
„koń”, „zdrętwiały”, „skarcić”. W jednym zdaniu mogą znaleźć się dwa te same wyrazy, a nawet więcej, 
ale z odmienną intonacją, więc o innym znaczeniu – wyjaśnia żorzanka. 

W  2013 roku wyjechała do Szanghaju, by dobrze nauczyć się chińskiego. – Na studiach w  Pol-
sce poznałam ten język w jakichś 10 procentach – przyznaje. Kontynuowała naukę na Uniwersytecie 
Szanghajskim (rozpoczęła je od trzeciego poziomu). Studia były drogie, ale zaoszczędziła sobie na nie, 
pracując wcześniej w Anglii. 
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Zamieszkała w Australii – Aldona Lubszczyk-Lacebal

– Najpierw chciałam zamieszkań w Pekinie, gdzie mówi się w o�cjalnym (lite-
rackim) języku mandaryńskim. Im dalej na południe, tym chiński jest bardziej skażo-
ny dialektami. Chińczyk z północy nie zrozumie Chińczyka z południa. Do Pekinu 
zraził mnie jednak chłodny klimat, szczególnie zimą, oraz smog. Miasto jest bardzo 
zanieczyszczone. Szanghaj, zwany Paryżem Wschodu i Królową Orientu w czasach 
kolonialnej świetności, leży w  stre�e ciepłej i  jest przepięknym miastem. Poza tym 
mieszkała tam już moja koleżanka, a zarazem sąsiadka ze szkolnych lat z Żor, Żaneta. 
Bardzo mi pomogła na początku, mieszkałam u niej zresztą przez pierwsze dwa tygo-
dnie – akcentuje pani Aldona.

Potem wynajmowała wraz z  Rosjanką Ksenią dwukondygnacyjny apartament na 
15. przedostatnim pietrze wieżowca w dzielnicy typowo chińskiej, oddalonej o 20 ki-
lometrów od międzynarodowego centrum. Oprócz studiowania uczyła angielskiego 
pięciolatki i dzieci z podstawówki w prywatnej szkole. Zarabiała bardzo dobrze. Kilka 
razy prowadziła nawet zajęcia z angielskiego na wyższej uczelni, zastępując koleżankę. 
– Dzieci, młodzież są tam bardzo zdyscyplinowane. Wszechobecna jest presja rodziców 
i szkoły na wynik, sukces – stwierdza.

Oszczędni Chińczycy

Jak dodaje, Chińczycy żyją na ogół znacznie oszczędniej niż Europejczycy. Zado-
walają się prostym jedzeniem, którego podstawą jest ryż. – Odpowiadało mi to, bo je-
stem wegetarianką – wyjawia Aldona. Najciekawsze, jak mówi, jest centrum Szanghaju, 
bardzo czyste, z olbrzymimi budynkami. – Biurowce rozdziela jednak mnóstwo parków 
i  skwerów. W starej zabytkowej części jest też wiele fajnych uliczek. Zakochałam się 
w Chinach – przyznała. 

W  Szanghaju znalazła kilka serdecznych koleżanek Chinek. – Oni bardzo lubią 
białych, są wręcz zafascynowani naszym wyglądem. Chinki, szczególnie te z wyższych 
sfer, ogromnie chciałyby być białe. Bardzo zależy im też na nauczycielach obcokrajow-
cach – mówi Aldona.

Jak dodaje, Chińczycy wszystkich mówiących po angielsku uważają za Anglików lub Amerykanów. 
Aldona rzecz jasna zwiedziła wiele ciekawych miejsc w Kraju Środka. – Rzeczywiście oszałamiające wra-
żenie robi Wielki Mur, który ciągnie się przez pięć prowincji, od Morza Żółtego aż po pustynię Gobi. 

Na ulicy w Szanghaju
(arch. rodzinne)

Przechadzka po Murze Chińskim
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Pierwsze prace przy jego budowie zaczęły się jeszcze przed naszą erą – opowiada. Co miesiąc spotykała 
się z przebywającymi w mieście Polkami w jednej z restauracji w centrum Szanghaju na tak zwanych 
ladies night. Z kolei w jej dzielnicy działały typowo chińskie lokale.

– Na parterze kucharze przygotowują oryginalne dania oparte na ryżu, warzywach, rybach, owocach 
morza i drobiu. Przyrządza się je na słodko, z czego słynie to miasto. Można się tu też napić niskopro-
centowego piwa, nie szkodzi nawet większa ilość. Chińczycy lubią się bawić i są bardzo przystępni. Ubie-
rają się w luźne stroje w przeciwieństwie do na przykład Anglików, którzy przychodzą do biura zawsze 
elegancko wystrojeni – opisuje żorzanka. 

Seul nie śpi nocą

W lipcu 2014 roku za namową byłego chłopaka – Australijczyka opuściła Chiny. – Przeżyłam to 
bardzo, bo życie w Szanghaju było wspaniałe. Ale, że zawsze staram się słuchać głosu serca i kierować się 
instynktem, tak też zrobiłam. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że celem wyższym, dla którego spędziłam 
dwa lata u boku byłego, okaże się mój przyjazd do Australii i poznanie tutaj mojego ukochanego męża 
Francisa – stwierdza.

Z Szanghaju polecieli samolotem do Nowego Jorku. Całonocna przesiadka w Seulu, stolicy Korei 
Południowej, była zaplanowana. – Każda możliwość zwiedzenia odrobiny więcej świata stanowi dla mnie 
okazję nie do przegapienia. Seul nie śpi nocą, sprzedawcy rozkładają swoje towary na ogromnym targo-
wisku dopiero po zachodzie słońca. Pociągi jeżdżą tu do późnych godzin i zaczynają kursować wcześnie 
rano. Ciszej robi się między trzecią a szóstą – opowiada Aldona Lubszczyk-Lacebal.

Rowerem przez Amerykę

Z Nowego Jorku zamierzali przejechać na rowerach aż do Ameryki Środkowej. Taki był plan. – Nie 
był to mój pomysł, który początkowo uważałam za absurdalny. No bo jak tu spakować się na osiem mie-
sięcy podróży rowerem i od czego zacząć? Miałam mnóstwo pytań i wątpliwości, ale coś podpowiadało 
mi, że będzie to przygoda mojego życia – przyznaje. 

Z rowerem nie miała dotąd zbyt wielu doświadczeń. Najdłuższy zaliczony przez nią dystans to było 
około 30 kilometrów. Czasami jeździła jednośladem na zajęcia w uniwersytecie w Szanghaju. Teraz plan 
zakładał pokonanie pięciu tysięcy kilometrów! – Wiedziałam, że to trochę zwariowane, ale zarazem 
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nietuzinkowe wyzwanie – podkreśla. Udało się go zrealizować w znacznym stopniu. Mimo przeciętnej 
klasy roweru, małego budżetu i średniego przygotowania �zycznego w ciągu pięciu miesięcy przejechali 
około dwa tysiące kilometrów. Zwiedzili dziesięć stanów USA, Meksyk i Gwatemalę. 

– Jedynym naszym środkiem transportu był rower. W większych miastach i ciekawych dla nas miej-
scach zatrzymywaliśmy się na kilka dni. Rower bardzo przydał się podczas wycieczek po metropoliach 
takich jak Nowy Jork, Waszyngton czy Houston. Był to również dobry sposób na oszczędzenie pienię-
dzy, ponieważ nie musieliśmy wydawać nic na transport publiczny – tłumaczy żorzanka. W Stanach 
Zjednoczonych zazwyczaj nocowali u miejscowych, z którymi wcześniej kontaktowali się używając stro-
ny internetowej WarmShowers. Poprzez ów portal ludzie oferują podróżnikom darmowy nocleg oraz 
ciepły prysznic, a w większości przypadków również śniadanie. 

Gościnni Meksykanie

Amerykanie ostrzegali ich i odradzali im wyjazd do Meksyku. – Już dawno znieczuliłam się na tego 
typu komentarze, mój zdrowy rozsądek jak dotąd mnie nie zawiódł. W Meksyku spędziliśmy około dzie-
sięciu tygodni. Im dalej na południe, tym było ciekawiej, kuchnia bardziej uroz-
maicona i mniej amerykańskich wpływów. Ludzie byli pomocni i gościnni. Ani 
przez chwilę nie czułam, że grozi mi jakiekolwiek niebezpieczeństwo – zapewnia.

Meksyk tak się jej spodobał, że po miesięcznej przerwie od pedałowania wró-
ciła tam – tym razem sama. Zerwała też ze swoim chłopakiem Australijczykiem. 
Pierwszą samodzielną w życiu eskapadę rozpoczęła na cudownej wysepce Isla 
Mujeres, położonej na Morzu Karaibskim. Stamtąd głównie autostopem przeje-
chała kolejne dwa tysiące kilometrów, zwiedzając Belize, Gwatemalę, Honduras 
oraz Salwador. – Podróż ta wiele mnie nauczyła oraz zmieniła postrzeganie samej 
siebie. Upewniłam się, że jestem odważna i silna – oznajmia. 

Wyjazd na Antypody

Z  końcem sierpnia 2015 roku rozpoczęła nowy, równie ekscytujący etap 
swego życia. Wyjechała do Australii Zachodniej, gdzie mieszka do dziś. – 
Wkrótce po przyjeździe poznałam Francisa, dzięki któremu uświadomiłam 

Zamieszkała w Australii – Aldona Lubszczyk-Lacebal

Z koleżanką i misiem koala (arch. rodzinne)
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sobie co to znaczy prawdziwa miłość. W rocznicę pierwszej randki wzięliśmy ślub cywilny w Perth 
– mówi Aldona. W Australii planuje zostać na stałe, a w miarę możliwości podróżować i odkrywać 
kolejne zakątki świata. 

Polka z krwi i kości

– Niemniej jestem Polką. Zawsze czułam się tylko Polką bez względu na to, gdzie przebywałam czy 
w którym języku się komunikowałam. Jestem dumna z naszej historii i tradycji, o których często opo-
wiadam moim zagranicznym przyjaciołom – oświadcza. Jak dodaje, we wszystkich ponad trzydziestu 
krajach, które odwiedziła, miejscowi kojarzyli Polskę głównie z Janem Pawłem II. – Cieszę się i jestem 
dumna, że papież był Polakiem – dopowiada.

Mieszkając przez sześć lat w Wielkiej Brytanii pamięta okres, kiedy bardzo chciała być bardziej dow-
cipna i wyluzowana, mniej się wszystkim przejmować, jak wielu Brytyjczyków. – Chciałam też brzmieć 
jak Brytyjka i  nawet wzięłam lekcję szkolenia głosowego i  akcentowego online – przyznaje. Szybko 
stwierdziła jednak, że to zbyt trudne. Ponadto zdała sobie sprawę z tego, że każdy jest wyjątkowy na swój 
sposób i nie warto udawać kogoś innego. – Od tamtej pory jestem dumna, że mam swój akcent i on mnie 
wyróżnia – podsumowuje Aldona. 

Ukochany Francis

Dużo mówi o mężu, który bardzo jej pomógł w czasie choroby. – Francis mieszka w Australii od 
około dziesięciu lat. Jest liderem w prywatnej �rmie windykacyjnej, gdzie trenuje zespół kandydatów 
na konsultantów do spraw windykacji telefonicznej. Poznaliśmy się w internecie. Co ciekawe, żadne 
z nas nie szukało w danym momencie związku. Ja nie czułam się dobrze, miałam wtedy jeszcze nie 
zdiagnozowaną depresję. Koleżanka z  pracy namawiała mnie, żebym zarejestrowała się na portalu 
randkowym, uważałam to za niepotrzebne i bez sensu. Po jakimś czasie jednak stwierdziłam, że to 
może być dobry sposób na oderwanie się od rzeczywistości. W pierwszy dzień pojawiły się wątpliwo-
ści, więc chciałam zrezygnować i usunąć mój pro�l, lecz mogłam zlikwidować konto dopiero po 24 
godzinach – opowiada.

Na drugi dzień dostrzegła jednak pro�l Francisa. – Coś mi podpowiedziało, żeby napisać do niego. 
Był jedyną osobą, z którą się skontaktowałam. Na portalu widniał od kilku miesięcy, ale korzystał z niego 
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Z mężem Francisem (arch. rodzinne)
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rzadko. Tymczasem odpisał na mojego e-maila i spotkaliśmy się po czterech dniach korespondowania 
w internecie. Można powiedzieć, że od tamtego czasu nie rozstaliśmy się na dłużej niż kilka dni (poza 
moimi wakacjami w Polsce). Koleżanka jest do tej pory dumna, że to był jej pomysł – mówi Aldona.

Dodaje, że Francis jest wspaniałym człowiekiem i najukochańszym mężem. – Czasem nadal zasta-
nawiam się jak to możliwe, że nasze drogi się spotkały. Przez większą część naszego związku leczyłam 
depresję, a on mimo, że sam nie do końca rozumiał tę chorobę, był przy mnie dzień w dzień i cierpliwie 
mnie wspierał. Myślę, że przez to bardzo się do siebie zbliżyliśmy i  szybko staliśmy się najlepszymi 
przyjaciółmi – mówi żorzanka.

Francis uczy się polskiego, ma nauczycielkę, z którą rozmawia raz w tygodniu przez Skype’a. – Jak 
wiadomo nauka języka to długi proces, ale muszę przyznać, że czytać potra� już niemal bezbłędnie – 
cieszy się Aldona. 

Źródła:
Rozmowy z Aldoną Lubszczyk, 2017, luty 2014





Jerzy 
Makula 
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Jerzy Makula urodził się 29 września 1952 r. 
w  Żorach. Pilot, syn Stefana i  Ireny. Ukończył 
Technikum Górnicze w  Rybniku i  przez trzy lata 
pracował w  kopalni. W  1969 r. jako 17-letni mi-
łośnik szybownictwa rozpoczął szkolenie na lotni-
sku Aeroklubu ROW w  Rybniku-Gotartowicach. 
W 1985 r. wygrał I Mistrzostwa Świata w Akrobacji 
Szybowcowej w Austrii. Był siedem razy mistrzem 
świata i  trzykrotnym mistrzem Europy w  akroba-
cji szybowcowej. W  1997 r. zdobył w  Turcji złoty 
i  srebrny medal na olimpiadzie lotniczej. 20. lat 
wcześniej został pilotem Polskich Linii Lotniczych 
LOT na trasach krajowych. Potem prowadził naj-
większe transkontynentalne Boeingi na liniach mię-
dzynarodowych. Siedział za sterami m.in. pierwsze-
go polskiego dreamlinera (Boeinga 787), pilotował 
także maszynę z papieżem Franciszkiem na pokła-
dzie, kiedy wracał do Rzymu ze Światowych Dni 
Młodzieży w  Krakowie. Posiada licencję japońską, 
nowozelandzką i amerykańską. Członek Aeroklubu 
ROW. Odznaczony Medalem Stulecia Międzyna-
rodowej Federacji Lotnictwa Sportowego (FAI).
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Jerzy Makula zdobył w lotnictwie wszystko co było do zdobycia. Był na wszystkich kontynentach 
poza Antarktydą. W życiu najważniejsze są dla niego przyjaźń i rodzina. 

W 2018 roku obchodził 50. lecie pilotowania szybowców i samolotów. Po raz pierwszy wzbił się 
w  niebo trzymając ster, gdy miał 16 lat – na lotnisku aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego 
w Rybniku-Gotartowicach. Było to dla niego tak piękne przeżycie, że postanowił związać swoją przy-
szłość z lataniem.

– Wszystko zaczyna się od marzeń. Człowiek zawsze chciał wzbić się w przestworza tak jak ptaki 
i skonstruował urządzenia, które na początku pozwoliły mu oderwać się od ziemi. Teraz dysponujemy 
znakomitej klasy maszynami poruszającymi się ponad chmurami. 
Pan Bóg dał nam rozum, który sprawia, że robimy tak fantastyczne 
rzeczy. Ludzie potra�ą dziś latać, choć nie lepiej niż ptaki. Myślę 
jednak, że rozumiemy przez to teraz przyrodę tak samo jak one – 
opowiada wielokrotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej.

Najpierw było modelarstwo. Większość pilotów zaczynała 
swoją przygodę z lataniem od sklejania samolotów. No i tak samo 
było w przypadku Jurka. Potem startował w zawodach modelar-
skich. – Odniosłem w  tej dyscyplinie sportu jakieś tam sukcesy. 
Nagrodą okazał się pierwszy lot samolotem. Kiedy znalazłem się 
u góry, pomyślałem, że chciałbym zostać pilotem. Chodziłem wte-
dy do czwartej czy piątej klasy szkoły podstawowej – wspomina 
pan Jerzy. 

Było to o tyle łatwe, że mieszkał w sąsiednich Żorach. Z domu 
przy ulicy Rybnickiej przez Wygodę i  Rowień miał na lotnisko 
raptem parę kilometrów. Dojeżdżał tam w kwadrans na rowerze. 
W 1969 roku rozpoczął naukę latania szybowcem.

Z papieżem 
Franciszkiem 
na pokładzie

Hangar Aeroklubu ROW, to na tym lotnisku Jerzy Makula  
uczył się latania szybowcem (fot. Ireneusz Stajer)
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Latanie to przyjemność

– Wyszkoliłem się na szybowcu, potem samolocie – mówi mistrz. Po kilku latach został szefem wy-
szkolenia lotniczego w Aeroklubie Gliwickim. Tam też po raz pierwszy spotkał się z akrobacją. W 1979 
roku otrzymał pracę w  PLL LOT jako pilot linii krajowych. Cztery lata później zaistniał na arenie 
międzynarodowej. Wspólnie z kolegami, Markiem Szufą i Marianem Bednorzem zanotowali bardzo 
dobry wynik na swoich pierwszych zagranicznych zawodach lotniczych zorganizowanych w Niemczech. 
W 1985 roku Jerzy wygrał pierwsze Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej, które odbyły się 
w Niemczech. Posypały się kolejne zwycięstwa, laury. Z każdej dużej imprezy wracał z medalami. Był 
niezwyciężony, dzieckiem szczęścia – jak mawiają miłośnicy jego talentu. 

– Pilotowałem coraz większe maszyny, a ostatnio Boeingi 787 Dreamlinery – przypomina emeryto-
wany od niedawna kapitan statków powietrznych LOT-u. „29 września (2017 roku – I.S.) kapitan Jerzy 
Makula, po prawie 40 latach pracy w PLL LOT, po raz ostatni zasiadł za sterami samolotu Boeing 787 
Dreamliner, aby prosto z Chicago wylądować na... emeryturze! Był to dla niego szczególny dzień z jesz-
cze jednego powodu – 29 września świętował swoje 65. urodziny!” – napisał w rybnickich „Nowinach” 
Adrian Karpeta, obecny redaktor naczelny gazety.

Jak zapowiedział Jerzy, będzie latał nadal, ale przede wszystkim dla przyjemności na pokazach lot-
niczych. Stworzył własną grupę akrobacyjną, chce dawać szansę na latanie tym, którzy w życiu mają 
pod górkę, planuje propagować historię lotnictwa. – Mam swoją maszynę, jestem również instruktorem 
szybowcowym. Pracy mi nie zabraknie na kolejne lata – podkreśla. 

Złoty Medal Aeroklubu Polskiego

Występ na ·e World Games 2017 był jego ostatnim startem w zawodach sportowych. Jako jeden 
z najbardziej utytułowanych pilotów Aeroklubu Polskiego zakończył karierę zawodniczą. W sierpniu 
2017 roku zarząd AP uhonorował go Złotym Medalem.

Nie pilotuje już dużych samolotów pasażerskich. Natomiast kontynuuje współpracę z narodowym 
przewoźnikiem PLL LOT. Przydają się jego nietuzinkowe umiejętności i doświadczenie w kształceniu 
młodych pilotów. – Współczesne symulatory nie wymagają szkolenia w powietrzu. W urządzeniu zlo-
kalizowanym na ziemi wszystko dzieje się identycznie, jak w kabinie prawdziwego samolotu – tłumaczy. 
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Respekt dla przestworzy

Na pytanie, czy kiedykolwiek bał się podczas lotu, odpowiada: – Nie, ale zawsze odczuwam respekt. 
To jest przecież mój zawód, kawał mojego życia, więc do pilotowania zawsze podchodziłem odpowie-
dzialnie. Nauczyłem się tego w pracy – zaznacza. 

Jak dodaje, w powietrzu czuje się właściwie tak samo jak na ziemi. W zasadzie ludzie poruszają się 
w płaszczyźnie poziomej (do przodu, tyłu, w prawo i lewo), bo tak zostaliśmy stworzeni. – Ale dzięki 
właśnie marzeniom człowiek zaczął korzystać z  trzeciego wymiaru – pionowego. Odkrył, że w  tej 
przestrzeni może bezgranicznie wznosić się i opadać, hamować i przyspieszać. Dzięki samolotom czy 
szybowcom obracamy się w pionie, co daje uczucie swobody, wyzwolenia. Szczególnie sprzyjają takim 
doznaniom akrobacje w powietrzu. One są wyjątkowe, trudne do opisania. To trzeba przeżyć samemu 
– przekonuje mistrz. 

Na pytanie, które samoloty pilotowało mu się najlepiej ucina, że wszystkie. Bo latanie jest misją i pa-
sją. Z tego względu nie wyróżnia żadnej maszyny. – Wszystkimi lata mi się tak samo dobrze, ponieważ 
po prostu lubię być w powietrzu – stwierdza. 

Za sterami dreamlinera

Przyznaje jednak, że spośród pilotowanych przez niego maszyn, największym osiągnięciem tech-
nicznym był dreamliner. – Nie chcę przez to powiedzieć, że latanie nim daje najpiękniejsze wrażenia. 
Wręcz przeciwnie, więcej można przeżyć w małych samolotach, sterowanych ręcznie. W dreamlinerze 
korzysta się z autopilota. Zresztą podczas sterowania ręcznego pilotowi pomagają komputery, bo czło-
wiek nie byłby w stanie do końca bezpośrednio prowadzić takiego samolotu. Wspiera nas komputer, tak 
to wygląda – tłumaczy pan Jerzy. 

Mówi, że nie trzeba jakieś specjalnej odwagi, by pilotować boeingi. – Ważny jest tu na pewno rozsą-
dek i odpowiedzialność. Należy być w pełni odpowiedzialnym za pasażerów i załogę. Trzeba pamiętać, że 
ma się na pokładzie ludzi. Chodzi o respekt do wykonywanego zawodu. Zresztą każdy powinien wyrobić 
sobie szacunek do swojej profesji, siebie i innych ludzi – radzi mistrz.

Z papieżem Franciszkiem na pokładzie – Jerzy Makula
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Co imponuje pilotowi

Dzięki uprawianiu zawodu pilota był na wszystkich kontynentach świata poza 
Antarktydą. Nie jest w  stanie policzyć krajów, do których dotarł samolotem. – 
Mógłbym raczej powiedzieć, gdzie nie byłem, to okazałoby się łatwiejsze. Każdy 
z tych krajów jest ciekawy i da się lubić. Wszędzie chciałem dolecieć i oglądać nowe 
rzeczy. To jest kolejny atut zawodu pilota – przyznaje. 

Nie potra� wymienić nielubianych lotnisk, bo nie ma takich w  jego spisie. 
Nie wskaże też aeroportu, który zrobiłby na nim z jakiegoś powodu szczególne 
wrażenie.

– Co nam pilotom imponuje? Gdybyśmy znaleźli się w środku Alp i zobaczyli 
z  góry skrawek płaskiej ziemi, byłoby to lotnisko. Wrażenie na pilocie zrobiłoby 
nie to, że ono tam jest, ale sceneria – bardzo niedostępna, dzika. Są takie lądowiska 
w górach, ale to nie znaczy, że nie można na nich wylądować... Wszystkie lotniska 
muszą spełniać odpowiednie warunki (normy) dla każdego samolotu – uśmiecha 
się pan Jerzy. Dzieli je tylko na duże i małe. Potra� sterować jednymi i drugimi. To 
efekt zdobytych uprawnień i doświadczenia.

– Szybownik często ląduje tam gdzie popadnie, zdarza się, że w polu czy na 
łąkach. Trzeba to jednak umieć zrobić, służą temu szkolenia. W sytuacjach kry-
zysowych pomagają przyjaciele – mówi kapitan. Jak dodaje, prawdziwy pilot im 
ma większe wyzwanie, tym bardziej skupia się na wykonaniu zadania. Nie może 
ponieść się emocjom. Wszystkie czynności trzeba wykonać perfekcyjnie, by wyjść 
cało z opresji. 

Jerzy Makula nigdy na szczęście nie przeżył w powietrzu niebezpiecznej sytuacji. – Czasem, pilotując 
statek pasażerski nudziłem się strasznie. Oznaczało to jednak, że było bardzo bezpiecznie. Wszystkim 
pilotom autentycznie życzę tego samego. Akrobacje szybowcowe i samolotowe stwarzają jakieś elementy 
zagrożenia. Pojawiają się duże emocje. Natomiast ewolucje nie są niebezpieczne. W akrobacji takie rze-
czy się planuje – podkreśla.

Kapitan Jerzy Makula pilotował w PLL LOT  
największe boeingi (materiały prasowe)

Lot szybowcem akrobacyjnym 
 (materiały prasowe)
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Z papieżem Franciszkiem na pokładzie – Jerzy Makula

Synek ze Śląska

Jerzy Makula jest rodowitym Ślązakiem. Urodził się w Rudzie Śląskiej i wraz z rodzicami szybko 
przyjechał na stałe do Żor.

– To moje rodzinne miejsce: szkoła, kościół. Tu gapiłem się w niebo, podziwiając startujące z pobli-
skich Gotartowic szybowce i samoloty – wspomina.

Chodził do Szkoły Podstawowej numer 2 w  Żorach, następnie ukończył Technikum Górnicze 
w Rybniku. W kopalni przepracował jednak tylko trzy lata. Zna więc niebezpieczeństwa czyhające na 
dole, klaustrofobię tego miejsca. Zdecydowanie bardziej wolał wolność przestworzy. Zaliczył wszystkie 
kursy szybowcowe i samolotowe, zdał egzaminy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i tym sposobem zo-
stał zawodowym pilotem. Potem uczęszczał do szkoły Boeinga. Nie ukończył studiów na wrocławskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego tylko dlatego, że nie miał czasu na naukę. Ciągle startował w zawo-
dach na całym świecie. Zdobywał medale i tytuły dla Polski. 

Mówi, że w życiu najważniejsze są przyjaźń i rodzina. – Bardzo kocham swoje dzieci. Mam czterech 
synów, a trzech z nich lata. Najstarszy Stanisław jest pilotem w Wizz Airze, lata Airbusem A320. To 
jest bardzo ważne dla nas obojga. Mikołaj i Marek należą do kadry narodowej w akrobacji szybowcowej. 
Wojciech nie lata, ale ma duszę artysty. Jest bardzo uzdolniony – mówi szczęśliwy tata. Żona Bogna była 
stewardesą, poznali się w samolocie. Dziś mieszkają pod Warszawą. 

Smak Mazurka Dąbrowskiego

– Czuję się Polakiem, urodziłem się na Śląsku i  tu mam swoją rodzinę. Natomiast był taki czas 
(w młodości), gdy czułem się przede wszystkim Ślązakiem. Żyłem wśród samych Ślązaków w  starej 
części miasta. 

Teraz mieszkam poza Śląskiem, latam po całym świecie. Wszystkim powtarzam, że jestem Polakiem. 
Ale ten Ślązak również pozostał w mojej duszy, co stanowi dla mnie powód do dumy. Jeszcze bardziej 
szczycę się polskością. Znajdowało to swoje apogeum, gdy stojąc na najwyższym stopniu podium słucha-
łem Mazurka Dąbrowskiego. Można powiedzieć, że jestem patriotą. Pamiętam takie zdarzenie, w Niem-
czech podszedł do szefa zawodów facet i mówi: „Proszę popatrzeć, to mój rodak ( Jerzy Makula – I.S.), 
właśnie został mistrzem świata”. W historii powtarza się jedna rzecz, Ślązacy również walczyli o Polskę 
– oznajmia pan Jerzy. Kiedy go pytano, skąd jest, z Rybnika czy Żor, odpowiadał, że z Aeroklubu ROW. 
Lotnisko znajduje się w Rybniku, ale on mieszka w sąsiednich Żorach. 
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Wyspać się w swoim łóżku

Przez lata „żył na walizkach”. Zawsze jednak chętnie wracał do domu. Nawet gdy było bardzo późno 
cieszył się, że może wyspać się w swoim łóżku.

Dziś mówi, że jest człowiekiem spełnionym. – Cieszę się, że tak potoczyło się moje życie. Gdybym 
urodził się jeszcze raz, może zostałbym strażakiem albo ścigałbym się samochodem czy motocyklem na 
torze. W życiu bardzo ważna jest rywalizacja, sport. Taką mam naturę. Nie żałuję tego, co było i jest mi 
z tym wspaniale – podsumowuje.

W galerii sław

Jerzy Makula zalicza się do najbardziej utytułowanych sportowców w dziejach Polski. Był siedmio-
krotnym indywidualnym mistrzem świata w akrobacji szybowcowej, czterokrotnym srebrnym medalistą, 
ośmiokrotnym drużynowym mistrzem świata, trzykrotnym indywidualnym mistrzem Europy, a także 
czternastokrotnym mistrzem Polski! Piąty czempionat z udziałem najlepszych pilotów szybowcowych 
globu zorganizowała Holandia. Zawody wygrał po raz piąty z  rzędu oczywiście Jerzy Makula z Żor. 
Zloty medal wylatał na szybowcu FOX, którego był współkonstruktorem. 

Za swoje osiągnięcia sportowe oraz działalność na rzecz popularyzacji sportów lotniczych został od-
znaczony Medalem Stulecia. Laur przyznaje Międzynarodowa Federacja Lotnictwa Sportowego (FAI). 
Pilot rodem z Żor, gdzie wciąż mieszkają jego rodzice, związany niemal od wczesnej młodości z Aero-
klubem ROW, był także bohaterem dwóch �lmów dokumentalnych – „Między Niebem a Ziemią” oraz 
„Wniebowzięty”.

W listopadzie 2012 roku Jerzy Makula siedział za sterami pierwszego polskiego dreamlinera, któ-
rego sprowadził ze Stanów Zjednoczonych. Wylądował nim na warszawskim Okęciu. Ślązak z Żor był 
wówczas jednym z czterech europejskich pilotów, którzy mieli możliwość latania tą nowoczesną maszy-
ną. Wszyscy to Polacy, sterowali dreamlinerem na zmianę. LOT był pierwszym przewoźnikiem na Sta-
rym Kontynencie dysponującym takimi samolotami. Pierwszy komercyjny lot Boeingiem 787 pan Jerzy 
odbył do Pragi. Potem obsługiwał oprócz kierunku czeskiego również linie do: Wiednia, Monachium, 
Frankfurtu, Hanoweru, Kijowa, Budapesztu i Brukseli.

Latem 2016 roku pilotował także maszynę wiozącą papieża Franciszka, kiedy wracał do Rzymu ze 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. – Po starcie zrobiliśmy małą niespodziankę – powiedział ser-
wisowi gosc.pl kapitan Makula. Boeing na wysokości niespełna kilometra przeleciał nad Krakowem tak, 



by pasażerowie mogli podziwiać Wawel, Błonia i Campus Misericordiae w Brzegach. Później maszyna, 
zamiast w stronę Rzymu, skierowała się bardziej na północny zachód. Leciał nad Jasną Górę? Nie! – 
Chodziło o to, by ominąć szczyty cumulonimbusów i uniknąć turbulencji – wyjaśnił kapitan.

– Myślę, że papież był bardzo zadowolony, bo na koniec przyszedł do nas podziękować – powiedział 
Jerzy Makula.

Wyjaśnił też, dlaczego zrobił małą pętlę w  okolicach austriackiego Grazu. Może chciał pokazać 
papieżowi Alpy? – zastanawiali się internauci, śledzący lot za pomocą serwisu Flightradar24.com. Otóż 
nie – chodziło o to, by nieco wydłużyć lot, tak by móc dokończyć konferencję prasową Franciszka na po-
kładzie samolotu. – Ojciec Święty rozmawiał szczerze i długo – zauważył kapitan Makula. Ma aż cztery 
różne licencje pilota, oprócz polskiej również japońską, nowozelandzka i amerykańską. 

Źródła: 
Rozmowa z Jerzym Makulą, 9 października 2017; 
Adrian Karpeta, „Jerzy Makula to już emeryt”, www.nowiny.rybnik.pl, 25 września 2017; 
Jarosław Dudała, „Pilot o wczorajszym locie z papieżem. Było super!”, http://gosc.pl, 1 sierpnia 2016; 
„Leksykon Żorski” pod redakcją Lucjana Buchalika i  Tomasza Góreckiego, Muzeum Miejskie 

w Żorach i Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, 2010



Wojciech 
Maroszek
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Wojciech Maroszek, mieszkaniec Żor, między-
narodowy sędzia siatkówki. Urodził się 3 lutego 1974 
roku w Katowicach. Wieloletni radny i przewodni-
czący miejskich komisji, kandydat w  wyborach na 
prezydenta Żor w 2006 i 2014 roku. W latach 2003–
2007 był dyrektorem biura Związku Gmin i Powia-
tów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, 
współzałożyciel Stowarzyszenia Inicjatyw Lokal-
nych Progres. Czołowy w Polsce i na świecie arbiter 
siatkówki. Szlify międzynarodowe otrzymał w bar-
dzo młodym wieku. Sędziował na Mistrzostwach 
Świata we Włoszech i Bułgarii (2018), w tym pół-
�nał Brazylia – Serbia. Cztery lata wcześniej był 
rozjemcą na czempionacie w  Polsce oraz arbitrem 
�nałowego meczu Klubowych Mistrzostw Świa-
ta Kobiet. Prowadził też �nał Mistrzostw Europy 
Mężczyzn w  Krakowie (2017) i  �nał Klubowych 
Mistrzostw Świata Mężczyzn w  Częstochowie 
(2018). Rok wcześniej został wybrany przewodni-
czącym Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związ-
ku Piłki Siatkowej. Wszystko wskazuje na to, że bę-
dzie gwizdał na Igrzyskach Olimpijskich w  Tokio 
(2020). Z wykształcenia jest ekonomistą. Ma żonę 
Agnieszkę i dwoje dzieci Jakuba i Karolinę.
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Kiedy pada hasło „Najlepszy polski sędzia siatkówki”, w odpowiedzi słyszymy: Wojciech Maroszek 
z  Żor. Z  pewnością nie jest to ocena na wyrost. Żorzanin był arbitrem na wszystkich największych 
turniejach światowych w ostatnich latach. Zbiera bardzo dobre oceny za swoją pracę na słupku sędziow-
skim, ale również jako drugi arbiter albo challengowy. 

Podkreśla, że jest Polakiem, ale i Ślązokiem. Takim typowym, co miał jednego dziadka w Wermach-
cie, a drugiego w KL Buchenwald. – Strasznie żałuję, że nie znam godki śląskiej. Wychowałem się na 
Osiedlu Tysiącleciu w Katowicach, gdzie chodziłem do wielkiej podstawówki. Tam godki nie akcep-
towano. Nie wyobrażam sobie życia poza Śląskiem. Stąd są moi przodkowie. Tu jest region, który się 
świetnie rozwija. Ciężką pracą mieszkańców dał sobie radę z redukcją przemysłu ciężkiego, i który ma 
wielki potencjał do dalszego rozwoju. Tu żyją ludzie szczerzy, gotowi do ciężkiej pracy, z którymi dzielę 
wspólne wartości – mówi Wojciech Maroszek. 

Jako jedyny arbiter z Polski sędziował mecze mistrzostw świata we Włoszech i Bułgarii w 2018 roku. 
Czy da się wyżyć z gwizdania drużynom siatkarskim?

– Póki co, nie. Światowa federacja (FIVB) rozważa możliwość wprowadzenia arbitrów zawodowych. 
Ale to ciągle jest przed nami. Dlatego w Żorach prowadzę działalność gospodarczą. Aktualnie robię to, 
co po studiach. Zajmuję się konsultingiem, dotyczącym pozyskiwania środków unijnych, �nansami i re-
strukturyzacją �rm. Jestem z zawodu ekonomistą, absolwentem Akademii (Uniwersytetu) Ekonomicz-
nego w Katowicach, na kierunku �nanse i bankowość. Ukończyłem również podyplomowe zarządzanie 
�nansami lokalnymi – zaznacza. 

Rządzi  
na światowych  
parkietach
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Pół�nał Brazylia – Serbia

W Turynie 2018 roku sędziował pół�nał mi-
strzostw świata Brazylia – Serbia. O  nominacji 
na tak ważne spotkanie dowiedział się późnym 
wieczorem poprzedniego dnia. Taki jest zwyczaj. 
Natomiast o  tym, że będzie rozjemcą meczów 
decydującej fazy turnieju, wiedział parę miesięcy 
wcześniej. Jak przyszły nominacje na mistrzostwa 
świata, określono w nich do kiedy poszczególni 
sędziowie zostaną na czempionacie. 

– Co do pół�nału, spodziewałem się bardzo 
trudnego do sędziowania meczu. Na trybunach 
ponad 13 tysięcy ludzi, przed telewizorami około 100 milionów. Nie myślałem o tym, koncentrowa-
łem się tylko na wydarzeniach boiskowych. W pewnym momencie Brazylijczycy zaczęli prowokować, 
Serbowie nie byli dłużni. Wezwałem kapitanów obu drużyn do siebie. Po trzech szybkich reprymen-
dach Bruno Rezende, kapitan canarinhos, zorientował się, że nie ma żartów. To był istotny moment 
psychologiczny, wskazujący, że sędzia kontroluje wydarzenia na boisku. Mecz okazał się łatwy do 
sędziowania – opowiada. 

W  decydującej trzeciej fazie turnieju, oprócz Wojciecha Maroszka, pracowało siedmiu arbitrów: 
Serb, Rosjanin, Włoch, Argentyńczyk, Brazylijczyk, Egipcjanin i Chińczyk. Wszyscy oni gwizdali na 
poprzednich igrzyskach olimpijskich. Jedynym wśród nich, który nie sędziował w Rio był żorzanin. 

Co zdecydowało, że sędzia z Polski poprowadził pół�nał mistrzostw świata? – Myślę, że dobra 
praca w dwóch wcześniejszych bardzo trudnych do sędziowania pięciosetowych pojedynkach. Naj-
pierw w Mediolanie Włochy – Rosja, mecz „o życie” dla Rosjan. Zrobiłem parę rzeczy, które spodo-
bały się szefom federacji. Przez cały turniej nie bałem się zmieniać decyzji sędziów liniowych, gdy 
zauważyłem, że się pomylili. Kiedy to się stało na początku meczu, zespoły już do końca akceptowały 
moje decyzje. Druga rzecz, to końcówka czwartego seta. Włosi nie mają już challenge’u. Rosjanin za-
grywa tuż przy antence. Wraz z sędziami pomocniczymi widzę, że piłka nie dotknęła antenki. Punkt 
dla Rosjan, Włosi są niezadowoleni. Biorę więc challenge na siebie, do czego mają prawo również 
sędziowie, choć jestem pewien swojej decyzji. Piłka rzeczywiście nie dotknęła antenki. Włosi nie mają 
już jednak pretensji – relacjonuje. 

Przed półfinałem Brazylia – Serbia w Turynie (2018),  
od lewej: Bruno Rezende, Wojciech Maroszek,  

Fabrizio Pasquali, Nemanja Petrić (arch. rodzinne)



137

Rządzi na światowych parkietach – Wojciech Maroszek

Gala w Turynie na zakończenie MŚ w 2018 roku (arch. rodzinne)
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Skandaliczne zachowanie trenera 

Drugie spotkanie to Brazylia – Rosja w Turynie, pierwszy mecz trzeciej rundy. Zdarzyło się tam coś, 
co na pewno tra� do podręczników dla sędziów. W tie-breaku trener Brazylijczyków umyślnie rzucił 
piłkę na boisko, chcąc przerwać atak rywali. – Z początku nie wiedzieliśmy, skąd wzięła się ta piłka. Nie 
przerwałem meczu, bo nie przeszkodziła w grze. Protesty Brazylijczyków, Renan Dal Zotto natychmiast 
bierze czas, by przesłonić całe zdarzenie. Nie spotkałem jeszcze tak niesportowego zachowania. Trener 
canarinhos został zawieszony na jeden mecz. Wrócił na pół�nał z Serbią. Przedtem przeprosił mnie 
i kolegów – uśmiecha się pan Wojciech.

W roku włosko – bułgarskiego czempionatu skończył 44 lata. Wciąż jest jednym z najmłodszych 
międzynarodowych sędziów na świecie. O dwa lata młodszy jest tylko Serb Vladimir Simonović, 
z którym bardzo dobrze mu się współpracuje. Podobnie jak ze Słowakiem Jurajem Mokrym. Obecnie 
czołówkę światową sędziów zaczyna tworzyć pokolenie 40-latków. Arbitrem siatkówki można być 
do 55 lat. 

Trudno dziś powiedzieć, kto jest najlepszym arbitrem. Poziom całej ósemki na czempionacie we 
Włoszech i Bułgarii był wyrównany. Oczywiście, sędziowie różnią się sposobem prowadzenia spotkań. 
Wynika to choćby z cech charakterologicznych i temperamentu. – Bardzo odpowiada mi obecny trend. 
Pozwalamy znowu pokazywać osobowość sędziów. Jeszcze niedawno obowiązywał model, że rozjemca 
tkwił na słupku nieruchomo, nie wymieniał z nikim słowa i tylko komunikował decyzje. Teraz arbiter 
staje się uczestnikiem show. Dziś coraz bardziej akceptujemy emocje, żywą mimikę twarzy, a nawet pew-
ne napięcie w dyskusji z zawodnikami. To wzbudza wzajemne zaufanie i się sprawdza. Dla mnie wzorem 
był zawsze sędzia piłkarski Pierluigi Collina – stwierdza żorzanin.

Na ostatnich mistrzostwach świetnie zaprezentował się Serb Vladimir Simonović, który był rozjem-
cą między innymi bardzo trudnego do sędziowania pół�nału Polska – Stany Zjednoczone. W ogólnej 
opinii za najlepszego arbitra uważa się bardzo doświadczonego Rosjanina Andrieja Zenowicza. Zdobył 
szacunek, sędziując �nał olimpijski w Rio. Zespoły mają do niego ogromne zaufanie.

Heynen i jego drużyna

Największym bohaterem ostatniego czempionatu, zdaniem Wojciecha Maroszka, była cała polska re-
prezentacja. – Przyjemnie patrzyło się w Turynie, jak buduje się drużyna godna tytułu mistrzów świata. Na 
treningach panowała fantastyczna atmosfera. To duża zasługa trenera Vitala Heynena, który powołał także 
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zawodników po przejściach, jak: Fabian Drzyzga i Bartosz Kurek. 
Obaj odwdzięczyli się znakomitą współpracą na boisku, Bartosz 
został MVP turnieju – podkreśla nasz rozjemca. 

Był to najdłuższy turniej w historii mistrzostw świata. Sę-
dziował na nim w 17 meczach. 10 razy z gwizdkiem, w tym pięć 
jako pierwszy arbiter i tyleż samo, jako drugi. Aż sześć razy był 
sędzią challengowym, czyli takim od powtórek. – Wynikało to 
z tego, że mamy challenge w Plus Lidze, polscy arbitrzy znają 
się więc na tej robocie jak mało kto. Innym ta funkcja sprawia 
czasem problemy. Raz byłem sędzią rezerwowym, siedząc przy 
stoliku – wyjaśnia. 

Z  Włoch i  Bułgarii przywiózł znakomite wrażenia. – To 
były moje drugie mistrzostwa świata i wypadłem w nich bardzo 
dobrze. Do domu wróciłem z oryginalną piłką, którą dostali na 
pamiątkę wszyscy arbitrzy. Przekazałem ją na cel charytatyw-
ny podczas tegorocznego memoriału imienia Czesława Fojcika 
w Żorach. Zresztą robię tak ze wszystkimi gadżetami, przywie-
zionymi z turniejów – mówił arbiter autorowi jesienią 2018 roku.

Na moje pytanie zadane mu cztery lata wcześniej, dlaczego siatkarscy arbitrzy tak często popełniają 
błędy, odpowiedział, że piłka po uderzeniu przez zawodnika leci z średnią prędkością 120 km na godzinę, 
więc można coś przeoczyć. Liczą się tu centymetry.

Na szczęście podczas mistrzostw świata, które rozegrano od 30 sierpnia do 21 września 2014 roku, 
po raz pierwszy w Polsce, w sytuacjach spornych sędziowie korzystali z wideorejestratorów i komunikacji 
bezprzewodowej między sobą. Od tamtej pory challenge zagościł na dobre na wszystkich światowych 
imprezach. Polacy byli jego prekursorami, wprowadzając wideorejestratory do Plus Ligi.

Przygoda z chodem sportowym 

W młodości Wojciech Maroszek sam grał w siatkówkę, był zawodnikiem nieistniejącego już Ba-
ildonu Katowice – w  tym mieście zresztą się urodził. Ale krótko, bo wciągnął go... chód sporto-
wy. Okazało się, że ma predyspozycje wytrzymałościowe. Należał nawet do kadry narodowej junio-
rów. Był zawodnikiem AZS AWF Katowice, podobnie jak Robert Korzeniowski. Zdobywał medale  

Żółta kartka dla słynnego Brazylijczyka  
Wallace’a (arch. rodzinne)

Rządzi na światowych parkietach – Wojciech Maroszek
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w kategoriach młodzieżowych. – Raz wystartowałem w mistrzo-
stwach Polski seniorów, Robert był pierwszy, a  ja zająłem bodaj 
ósme miejsce. Podpatrywaliśmy mistrza Korzeniowskiego na tre-
ningach. Moja siostra Agnieszka grała w  siatkówkę w  Kolejarzu 
Katowice. W 1993 zapisałem się na kurs sędziowski – wspomina. 

W tamtych czasach polska siatkówka nie stała na zbyt wyso-
kim poziomie. Najbardziej liczyła się wówczas koszykówka, do 
której tra�ły duże pieniądze. W siatkarskiej ekstraklasie nie grali 
jeszcze obcokrajowcy. Telewizja pokazywała jeden mecz w roku, 
�nał mistrzostw Polski. Nagle i  siatkówka znalazła sponsorów, 
liga stała się bardzo silna. Do coraz wyższego poziomu musieli 
dostosować się sędziowie.

Dzięki Agnieszko!

– Jakieś pięć i pół roku temu, gdy urodził się nasz syn Kuba, 
zrobiłem sobie kilka miesięcy przerwy od sędziowania. Potem usia-
dłem z żoną Agnieszką i zdecydowaliśmy, że dalej będę arbitrem, 
chociaż oznacza to częste wyjazdy. I oczywiście właśnie jak mnie 
nie ma, to zdarzają się jakieś kontuzje, choroby lub awarie. Agniesz-
ka musi sobie z nimi radzić. To twarda dziewczyna. Ma swój duży 
udział w moich sukcesach – opowiadał pan Wojciech.

Po powrocie z czempionatu wrócił do swych obowiązków w spo-
rcie i zawodowych. Został też żorskim radnym na kolejną kadencję 
2018–2023. Jako szef polskich sędziów siatkarskich ma sporo za-
dań, związanych choćby z nominowaniem arbitrów na poszczególne 
zawody. Należy do władz PZPS. Sędziuje mecze Plus Ligi oraz na 
szczeblu wojewódzkim, nawet mecze juniorów Pracę w samorządzie 
lokalnym postrzega jako służbę dla miasta i jego mieszkańców. 

Skrupulatnie odnotowuje w komputerze wszystkie swoje tur-
nieje i mecze. Wspomina kolejne etapy swojej pracy. Ich liczba sukcesywnie rośnie. Jesienią 2018 roku 
wyszło mu, że sędzią siatkówki jest od 25 lat. Od 1996 roku poprowadził 390 meczów na szczeblu 

Wojciech Maroszek w latach 90. (arch. rodzinne)
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centralnym, od 2002 roku – 210 spotkań w męskiej ekstraklasie. Na koncie ma ponad 180 meczów 
międzynarodowych. Kiedy w 2016 roku został przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej powiedział: – Chcemy zmienić zasady awansu i spadku sędziów na szczeblu 
centralnym oraz uruchomić Program Fair Play w polskiej siatkówce.

Jako pierwszy polski arbiter prowadził �nał Klubowych Mistrzostw Świata Kobiet, Klubowych Mi-
strzostw Świata Mężczyzn oraz męskich Mistrzostw Europy. 

Puchar Świata w Żorach

Po zwycięskim dla Polski czempionacie świata w 2014 roku, gdzie również sędziował, główne tro-
feum przyjechało do Żor. To dzięki kontaktom Wojciecha Maroszka. Puchar, który polscy siatkarze 
wznosili w Spodku po wygraniu meczu �nałowego z Brazylią, można było zobaczyć w styczniu 2015 
roku w Domu Kultury przy ulicy Dolne Przedmieście. Każdy chętny żorzanin dotknął go, potrzymał 
i zrobił sobie zdjęcie! Był też oprawiony złoty medal. Sprowadzenie pucharu do Żor było nie lada 
wyzwaniem. – Trzeba zorganizować transport, ochronę, monitoring, miejsce przechowywania, marke-
ting, oświetlenie, nagłośnienie, do tego zdjęcia z czempionatu – wymieniał pan Wojciech. Możliwość 
zobaczenia trofeum siatkarzy przyciągnęła na organizowaną w Miejskim Ośrodku Kultury Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy jeszcze więcej osób. Jeszcze większy show miał miejsce, gdy Polska 
po raz drugi z rzędu okazała się najlepszą drużyną globu. Puchar Świata wywalczony we Włoszech 
i Bułgarii, po raz wtóry tra�ł na krótko do Żor. W październiku 2018 roku trofeum przywieźli Dawid 
Konarski oraz Wojciech Maroszek. Na spotkanie z dwukrotnym mistrzem świata i naszym eksporto-
wym arbitrem do hali sportowej MOSiR przyszły tłumy. 

Wiosną 2018 roku już po raz siódmy w hali sportowej przy ulicy Folwareckiej w Żorach rozegrano 
Memoriał Czesława Fojcika, czyli otwarty turniej siatkówki mężczyzn. Wspomina się wówczas wybitne-
go siatkarza i trenera, który zmarł przedwcześnie w 2010 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Kolejny raz 
zawody prowadził Wojciech Maroszek. Każdej edycji Memoriału towarzyszy również szczytny cel. Tym 
razem zawodnicy pomogli „Drużynie A”, czyli Ani, Alicji i Aleksandrowi – niepełnosprawnym trojacz-
kom z Żor. Rodzicom przekazano opłaty wpisowe w wysokości 100 zł od każdej z drużyn, jak i wszystkie 
pieniądze pozyskane w trakcie licytacji. Pan Wojciech zawsze przekazuje organizatorom jakieś cenne 
fanty, na przykład oryginalne piłki z dużych turniejów. 

W 2018 roku był arbitrem �nału Ligi Narodów w Chinach, następnie rozjemcą Klubowych Mi-
strzostw Świata Mężczyzn w Polsce. Wciąż należy do najmłodszych sędziów międzynarodowych, więc 

Rządzi na światowych parkietach – Wojciech Maroszek
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Wojciech Maroszek przywiózł z mistrzostw świata w 2018 roku oryginalną piłkę,  
którą przekazał na cel charytatywny (fot. Ireneusz Stajer)
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wiele dużych turniejów jeszcze przed nim. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że dostanie 
nominację na Igrzyska Olimpijskie, które w 2020 roku zostaną rozegrane w Tokio. Nie chcielibyśmy, 
żeby Wojciech Maroszek gwizdał w �nale, bo wierzymy mocno, że w meczu o złoto olimpijskie po-
walczą Polacy!

Człowiek rodzinny

– Jestem człowiekiem rodzinnym. Uwielbiam moje dzieci i czas spędzany z nimi. Bawimy się, po-
magam Karolinie w nauce, staram się co wieczór im poczytać albo poopowiadać. Obserwacja jak się 
zmieniają, uczą, rosną sprawia mi wiele przyjemności. Mają niesamowite poczucie humoru i dobrze się 
z nimi czuję – przyznaje szczęśliwy tata.

Często nie ma go jednak w domu. Kilkadziesiąt dni w roku spędza bowiem za granicą. Poza tym 
w kraju sędziuje kolejne kilkadziesiąt meczów. Działa we władzach Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
i Śląskiego Związku Piłki Siatkowej. Jest radnym w Żorach, szefem komisji rewizyjnej. Ma własną �rmę. 
To oznacza wiele spotkań i sporo pracy zabieranej do domu. – Lubię to i być w środku wydarzeń. Nie-
jedną noc spędziłem pisząc jakieś opracowanie – mówi pan Wojciech. 

Z natury o dziwo jest domatorem. Rodzina, przytulny salon z kominkiem w nowo oddanym budyn-
ku są jego najlepszą przystanią. – Uwielbiam ciszę w domu, spokojne tempo pracy. Nigdy wcześniej nie 
podejrzewałbym siebie o to, ale od kiedy wybudowaliśmy dom, bardzo lubię pracę w ogrodzie. Spędzam 
tam wiele godzin na pieleniu, koszeniu i robieniu przetworów z owoców – uśmiecha się arbiter. 

Polak i Ślonzok

Tożsamość Wojciecha Maroszka w znacznym stopniu określiła siatkówka. Kilkanaście razy w roku 
wyjeżdża za granicę. – Często w miejsca egzotyczne i takie, do których sam nigdy nie pomyślałbym 
pojechać. Zawsze staram się tam chodzić na długie spacery i obserwować ludzi, gromadzić jak najwię-
cej wrażeń. Szanuję inne kultury, od których można się wiele nauczyć – zaznacza. – Jestem społeczni-
kiem. Zawsze byłem. Mam to po dziadku Józe�e Kachlu, harcmistrzu Związku Harcerstwa Polskiego 
w  Niemczech – dodaje. W  jego przypadku, patrząc chronologicznie to działalność w  Parlamencie 
Dzieci i Młodzieży, założenie własnego siatkarskiego klubu sportowego w Katowicach, przynależność 
do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, praca w samorządzie żorskim i związkach siatkarskich. 

Rządzi na światowych parkietach – Wojciech Maroszek
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– Ale najmilej wspominam czas spędzony w Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych Progres w Żorach, 
które współzakładałem. Realizowaliśmy różne pomysły młodzieży. To były koncerty muzyczne, prze-
gląd kabaretów, letni ogród teatralny czy pomoc Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w organi-
zacji meczów Żorskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki – wylicza nasz arbiter. 

Jest Polakiem przede wszystkim, i Ślązakiem. – Dumnym z naszych przemian i tego, co osiągnęli-
śmy przez ostatnie 30 lat. Strasznie się wkurzam na błędy ortogra�czne i interpunkcyjne. Nie znoszę 
wulgaryzmów w miejscach ogólnodostępnych – szczególnie u  tych osób, które chwalą się swoim pa-
triotyzmem, pełnionymi funkcjami publicznymi albo negują śląskość, a same piszą po polsku z błędami 
i przeklinają. Dbałość o język literacki, gdy tak wielu tak źle się nim posługuje, to dzisiaj bardzo ważna 
powinność Polaka, moim zdaniem – uważa Wojciech Maroszek.

Źródła: 
Rozmowy w  latach 2014 –2018, „Leksykon Żorski”, pod redakcją Lucjana Buchalika i  Tomasza  

Góreckiego, Muzeum Miejskie i Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, 2010





Józef 
Musioł 
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Józef Musioł urodził się 9 stycznia 1933 r. w Po-
łomi, mieszka w Warszawie, doktor nauk prawnych, 
sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, dzien-
nikarz i  literat. Założyciel i  przewodniczący Sto-
warzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego w  stanie 
spoczynku, w  latach 1983–90 podsekretarz stanu 
w  Ministerstwie Sprawiedliwości, a  w  latach 1989 
– 90 również dyrektor Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich, działacz Stronnictwa De-
mokratycznego. Współzałożyciel Fundacji Pamięci 
O�ar Auschwitz-Birkenau i prezydent jej rady. Pełnił 
wiele zaszczytnych funkcji. Prezesuje między innymi 
Towarzystwu Przyjaciół Śląska w  Warszawie, któ-
re sam założył i kieruje nim od kilkunastu lat, oraz 
przewodniczy radzie programowej Zespołu Pieśni 
i  Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Przyczynił 
się do wznowienia prac przy budowie Teatru Ziemi 
Rybnickiej. Należy do Związku Literatów Polskich 
i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Jest autorem bli-
sko 30 książek, w tym głośnych trylogii „Chachary” 
oraz „Człowiek i  zbrodnia”, przetłumaczonej na ję-
zyk angielski. Obecnie promuje w regionie swoją naj-
nowszą publikację „Wplątany w historię. Przemysław 
Ziemichód rozmawia z Józefem Musiołem”. Hono-
rowy obywatel Rybnika oraz gmin Godów i Mszana. 
Podkreśla swoją wierność zasadom praworządnego 
państwa.
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Dr Józef Musioł od lat z powodzeniem promuje kulturę śląską w  stolicy. Założył i  stoi na czele 
stowarzyszenia, które zrzesza przyjaciół naszego regionu w stolicy. Odpowiedź więc na pytanie o jego 
tożsamość wydaje się oczywista. Jest Ślązakiem, honorowym obywatelem Rybnika oraz gmin Mszana 
i Godów. Byłoby to jednak zbyt proste i ograniczone do banalnego stwierdzenia.

– Jestem Polakiem – Ślązakiem, synem powstańca śląskiego, siostrzeńcem pięciu powstańców ślą-
skich. Najmłodszy z nich zginął w Olzie jako 18-latek. Jestem również siostrzeńcem kapitana Szymona 
Białeckiego, który był szefem sztabu Grupy Operacyjnej Wschód wojsk powstańczych w trzecim po-
wstaniu śląskim, żołnierzem września 1939 roku, a następnie więźniem sowieckim i żołnierzem generała 
Andersa – mówi nasz bohater

Urodził się w 1933 roku, strasznym (jak sam mówi), bo dojścia Hitlera do władzy. – Nic mi w ży-
ciu nie jest darowane, do wszystkiego doszedłem sam 
– zaznacza. 

Syn Franciszka i  Marty z  domu Białeckiej wy-
chował się w  tradycji polskiej, a  przodkowie z  obu 
stron byli rodowitymi Ślązakami. Brat jego dziadka to 
słynny Paweł Musioł I, trybun ludowy z Marklowic. 
– Nawet Niemcy mówili o  nim „Polski Król”. Miał 
trzech synów, dwóch hitlerowcy osadzili w  obozie, 
trzeci z nich był niepełnosprawny, chyba po chorobie 
Heinego-Mediny, chodził o kulach. W jego mieszka-
niu rybnickie gestapo wykryło tajną stację radiową, 
został zamęczony w  czasie okrutnego śledztwa. Nie 
wydał nikogo. Ślady tych tortur, krwi na berle, (kuli 
lekarskiej – I.S.) były widoczne jeszcze w  latach 60. 
ubiegłego wieku – opowiada Józef Musioł.

Ślązak  
w Warszawie

Dr Józef Musioł 
i Franciszek Pieczka  
na dożynkach 
w Łaziskach rybnickich  
(fot. Ireneusz Stajer)
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Powstańcy śląscy
Jego ojciec uczestniczył w trzech powstaniach, podobnie jak pięciu braci matki Marty Białeckiej: 

Franciszek, Szymon, Jan, Karol. – Najmłodszy Teodor, ten co zginął w Olzie, jedyny z nich był nieza-
prawiony w boju, bo nie został wcielony do niemieckiego wojska podczas pierwszej wojny światowej. 
Środkowy Szymon przebywał w  Krakowie i  związał się z  ruchem niepodległościowym. Był jednym 
z nielicznych Ślązaków legionistów. W 1918 roku bronił Lwowa, gdzie zaczął studia. Dowodził odcin-
kiem w rejonie politechniki. Został ranny i skierowany do Warszawy – opisuje siostrzeniec. 

Przez pewien czas pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Następnie z uwagi na to, że był 
Ślązakiem skierowany do Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu, gdzie tra�ł do działu bez-
pieczeństwa. Awansowany ze stopnia podporucznika od razu na kapitana. Tymczasem po zdymisjono-
waniu naczelnego komendanta powstańców podpułkownika Macieja Mielżyńskiego, pseudonim „Nowi-
na – Doliwa”, stanowiska to postanowiło obsadzić dowództwo Grupy Operacyjnej Wschód (środkowej), 
którego szefem sztabu był późniejszy sanacyjny wojewoda porucznik Michał Grażyński, pseudonim 
„Borelowski”. Powstał tam zamysł, aby komendantem wojsk powstańczych był kapitan Karol Grzesik, 
pseudonim „Hauke”. Wojciech Korfanty jednak ubiegł rokoszan – podkreśla Józef Musioł.

Bunt Grzesika 

– Podczas objeżdżania frontu Korfanty zauważył plakat z  informacją o samowolnym 
mianowaniu naczelnego wodza. Wtedy ów rokosz unicestwił Korfanty, do którego jako 
przewodniczącego naczelnej władzy na Górnym Śląsku (de facto dyktatora) należało pra-
wo powołania na rzeczone stanowisko. W aresztowaniu rokoszan uczestniczył ochroniarz 
Korfantego kapitan marynarki Robert Oszek. Aresztowano kierownictwo GO Wschód, 
poza dowódcą pierwszego oddziału kapitana Szymona Białeckiego, do którego Korfanty 
miał zaufanie. – Sytuacja stała się niebezpieczna i wujek na krótko przejął dowództwo całej 
grupy, a następnie został jej szefem sztabu – opowiada sędzia. Zbuntowani o�cerowie sta-
nęli przed sądem, sprawę jednak odroczono ad calendas graecas. 

Latem 1922 roku przyznaną Polsce część Górnego Śląska przejmował generał Stani-
sław Szeptycki. Ale do miast wkraczały poszczególne jednostki Wojska Polskiego. Kapitan 
Białecki miał zaszczyt na czele naszego wojska przejmować między innymi Lipiny. 

Przed grobem kuzyna 
Rafała Białeckiego, żołnierza 
Batalionu AK Parasol  
(arch. Józef Musioł)
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Kapitan Szymon Białecki

– W rodzinie panował nimb tego o�cera. Potem służył w Korpusie Ochrony Pogranicza, słynnym 
KOPie. W  sierpniu 1939 roku przyjechał się pożegnać ze swoją siostrą Martą, a  moją matką, którą 
uwielbiał. Więcej się nie widzieliśmy. Wuj dostał się do sowieckiej niewoli we Lwowie, był strasznie 
torturowany. Rosjanie dowiedzieli się bowiem o jego powstańczej przeszłości. Ustalili też, że miał coś 
wspólnego z wywiadem. Wywieźli go do Starobielska. Potem znalazł się w Moskwie na Łubiance. Nale-
żał do grupy bodaj 200 o�cerów, których poddano szczególnemu śledztwu. Wśród nich był generał Wła-
dysław Anders, cały we wrzodach – dr Musioł nie kryje wzruszenia. Jak dodaje, Sowieci wymordowali 
osadzonych w obozach jenieckich górnośląskich policjantów, wywodzących się w dużej części spośród 
powstańców. Byli wśród nich funkcjonariusze policji plebiscytowej Apo zorganizowanej w wyniku dru-
giego powstania. Formacja składała się w połowie z Polaków i w połowie z Niemców. 

Na Górnym Śląsku była to pierwsza służba mundurowa od wieków, która mogła używać języka pol-
skiego. Po napaści hitlerowskiej w 1941 roku na swojego sojusznika Związek Radziecki z  sowieckich 
kazamatów wyciągnięto polskich o�cerów i  tak powstała armia generała Władysława Andersa. Potem  
kapitan Białecki z  naszym wojskiem tra�ł na Bliski Wschód, Straszne tortury w  ZSSR dały później 
o sobie znać i już w Wielkiej Brytanii ciężko zachorował. Zmarł w wieku 55 lat w szpitalu wojskowym.

Jak „Kordian” uratował Kraków

Kuzynem Szymona Białeckiego i Marty Musioł był Dominik Ździebło pseudonim Kordian, słynny 
dowódca największego zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet” w Krakowie. – Moja babcia była siostrą 
ojca „Kordiana” – precyzuje dr Musioł. 

Dominik Ździebło urodził się w 1914 roku w Pochwaciu, obecnie części Jastrzębia-Zdroju. Ukoń-
czył Państwowe Gimnazjum imienia Powstańców Śląskich w Rybniku, a następnie wydziały ogólno-
handlowy, samorządowy i  pedagogiczny Akademii Handlowej w  Krakowie. W  1938 roku rozpoczął 
szkolenie w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Brześciu, który s�nalizował z piątą loka-
tą w zakresie specjalizacji przeciwpancernej. We wrześniu 1939 roku walczył z Niemcami w stopniu 
podporucznika jako dowódca plutonu 183 pułku piechoty wchodzącego w skład Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej „Polesie” generała Franciszka Kleeberga. Dostał się do niewoli, lecz uciekł, a następnie... 
potajemnie w mundurze polskiego o�cera dotarł do rodzinnego Jastrzębia-Zdroju. Tam pożegnał się 
z rodziną. Potem przedarł się do Krakowa.

Ślązak w Warszawie – Józef Musioł
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W królewskim mieście okupowanym przez Niemców dowodził „Żelbetem”, zgrupowaniem, które 
wyrosło z  szeregu inicjatyw konspiracyjnych tworzonych po klęsce wrześniowej. Trzeba tu wymienić 
przede wszystkim Tajną Organizację Wojskową Garnizonu Krakowskiego działającą na terenie Brono-
wic, Azorów, Mydlnik, Toń, Zabierzowa. 

– „Kordian” dwa razy uratował Kraków przed zburzeniem. Najpierw sprzeciwił się wybuchowi 
powstania w mieście, a podlegało mu wówczas około 5 tysięcy żołnierzy. W październiku 1944 roku 
w związku z natarciem Armii Czerwonej Niemcy zaplanowali wysadzenie najważniejszych obiektów. 
„Żelbet” dysponował bardzo sprawnym wywiadem. O zaminowaniu wielu budynków Ździebło dowie-
dział się od Ślązaka z Opolszczyzny, przymusowo wcielonego do Wehrmachtu (zaprzysiężonego żołnie-
rza AK), który służył w siedzibie rządu Generalnej Guberni (urzędował w gmachu Akademii Górniczo-
-Hutniczej). Dowódca „Żelbetu” wydał rozkaz swym podkomendnym, by rozminowali miasto. I to się 
udało. Potem Kraków zajęli Rosjanie – mówi sędzia. 

Powołuje się przy tym również na rozmowy z żołnierzami „Kordiana” oraz generałem brygady Ja-
nem Mazurkiewiczem, pseudonim „Radosław”, przewodniczącym „Komisji Likwidacyjnej byłej AK” dla 
przeprowadzenia pod koniec 1945 roku akcji ujawnienia żołnierzy AK. 

– Dominik Ździebło powinien mieć w Krakowie pomnik, a 1 lutego 1949 roku został aresztowa-
ny. Kilka godzin wcześniej jego żona urodziła mu drugiego syna. Nie pozwolili im się nawet pożegnać 
– kwituje Józef Musioł. Helena z domu Klimas w 1940 roku została zesłana na Sybir, następnie była  
żołnierzem Pomocniczej Służby Kobiet w armii generała Andersa. Po wojnie wróciła do kraju. 

Tajne akta

Dominik Danowski-Ździebło (zalegalizował jedno z fałszywych nazwisk używanych w czasie oku-
pacji) był sądzony w tak zwanym procesie czterech w Warszawie. 7 grudnia 1953 roku „Kordian” został 
skazany na trzynaście lat więzienia, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych 
na pięć lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Rewizję w sprawie wyroku wniósł 
obrońca i Najwyższy Sąd Wojskowy. 31 grudnia 1954 roku orzeczenie uchylono, zarzucając rażące zanie-
dbania sądowi rejonowemu i kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia. 24 listopada 1955 roku śledz-
two zostało umorzone z powodu braku dostatecznych dowodów winy. Dominik Ździebło-Danowski 
w niezwykle złym stanie zdrowia, po 81 miesiącach i 3 dniach pozbawienia wolności, opuścił więzienie.

– Jestem jedynym Ślązakiem, który dotarł do oryginalnych akt sprawy. Jak w latach 90. wróciłem do 
Sądu Najwyższego były one opatrzone nadal dopiskiem „tajne”. Udostępniono mi jednak te dokumenty 
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– przyznaje dr Musioł. „Kordian” został odznaczony przez Rząd w Londynie między innymi Orderem 
Virtuti Militari. Zmarł w 1962 roku w Katowicach. 

Obrona Bożej Góry

Ojciec sędziego, Franciszek, pochodzi z Marklowic, matka z Połomi – bogatej rodziny Białeckich. 
– Pobrali się, gdy tato wrócił z pierwszej wojny światowej. Mieszkali w Marklowicach. Tam się rodziły 
ich dzieci, kolejno w: 1919 – Władysław, 1920 – Zosia, 1923 – Stanisław, 1925 – Alojzy Antoni, 1927 
– Elżbieta, 1929 – Jan. Potem rodzina przeniosła się do Połomi. Ja przyszedłem na świat już w Połomi, 
podobnie jak siostra Marysia. W 1935 roku ojciec kupił resztówkę dwóru w Moszczenicy, gdzie urodziły 
się Jadzia i Aniela. W 1939 roku mama kolejny raz zaszła w ciążę i w styczniu 1940 urodziła ostatnie 
dziecko – Teresę – wylicza szef stowarzyszenia przyjaciół Ślązaków w Warszawie. W sumie rodzeństwa 
było 11: sześć dziewcząt i pięciu chłopców, w tym najmłodszy z nich Józef, przyszły prawnik. 

W  1939 roku w  dworze Musiołów wojsko polskie przechowywało dużo amunicji. – Chcieliśmy 
uciekać przed wojną. W gospodarstwie było kilka koni i wozy drabiniaste. Całe szczęście, że nie udało 
nam się wyjechać, bo by nas zmasakrowali. Piloci niemieccy strzelali do ludzi z broni pokładowej jak do 
kaczek – podkreśla sędzia. 

Stanowisko oporu zlokalizowano na Bożej Górze, na granicy Jastrzębia-Zdroju i Mszany. – Sta-
cjonowali tam polscy żołnierze i bodaj dwóch powstańców, w tym Franciszek Musioł. Byli wyposażeni 
w karabin maszynowy z czasów pierwszej wojny światowej. Strzelali. Obrona opóźniła zdobycie Jastrzę-
bia przez Niemców o kilka godzin – stwierdza pan Józef. We dworze wszyscy byli przygotowani do ewa-
kuowania się na wschód. – Czekaliśmy na brata Władka, który miał końmi wywieść tylko tę amunicję 
gdzieś za Żory i wrócić, oraz na ojca, który bronił Bożej Góry. Ale nie wrócił. Znalazł się za Lwowem 
na rowerze, gdzie spotkał go najstarszy syn Władysław. Zgubili się na krótko w czasie bombardowania 
– mówi nasz bohater. 

Ojciec na Węgry, syn do Francji

Franciszkowi Musiołowi udało się przedrzeć samochodem ciężarowym. – Ukraińcy myśleli, że jadą 
nim Niemcy. Gdy auto znalazło się w miasteczku, zorientowali się, że podróżują nim polscy uciekinierzy 
i zaczęli strzelać. Ojciec przyszłego sędziego przedostał się na Węgry. 

Ślązak w Warszawie – Józef Musioł
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Władysława złapali Ukraińcy i przekazali Niemcom. Wró-
cił na Śląsk. Ponieważ okupanci potrzebowali „mięsa armatnie-
go”, wcielili go do Wehrmachtu. – Nie chciał czegoś podpisać 
i przedtem został pobity. Kolejny brat Stanisław uciekł do Gu-
berni i  działał w  Armii Krajowej. Później hitlerowcy wcielili 
przymusowo do marynarki 18-latka Alojzego i on de facto ura-
tował całą rodzinę przed transportem do obozu w Auschwitz-
-Birkenau – wspomina Józef Musioł. Tymczasem Władysław 
tra�ł do Francji, gdzie zdezerterował z innym Ślązakiem spod 
Pszczyny. Znaleźli się w tamtejszym ruchu oporu. 

– Rzekomo wydali ich francuscy kolaboranci z okolicy Di-
jon (nie wiem czy to prawda). Sąd wojskowy skazał ich na karę 
śmierci, wyrok wykonano w lutym 1942 roku. Matka dostała 
powiadomienie oraz rzeczy po zmarłym synku: koszulę, buty 
i list napisany kopiowym ołówkiem. Pozwolono mu go wysłać 
przed śmiercią. Dziękuje w  nim za wychowanie. Odczytano 

nam ten wyrok w urzędzie. Ponadto skon�skowano cały majątek w Moszczenicy, co wpisano do księgi 
wieczystej. Jego właścicielem w miejsce Franciszka Musioła została III Rzesza – oznajmia sędzia. Ro-
dzinie nadano jednak trzecią grupę volkslisty. – Chodziło im naturalnie o to śląskie „mięso armatnie” 
– dopowiada pan Józef. 

Ucieczka Alojzego Antoniego

Musiołowie nie chcieli się poddać okrutnej władzy. Kolejny brat Stanisław, gdy niedługo miał skoń-
czyć 18 lat, uciekł do Generalnej Guberni. Następny w kolejce był Alojzy Antoni.  

– Jednego dnia pod wieczór przybiegła do naszego domu córka hebamy (akuszerki), która u nas 
zawsze miała coś do roboty. Dziewczyna była sprzątaczką u bürgermeistera (burmistrza). Podczas pracy 
podsłuchała rozmowę. Gestapowcy analizowali nazwiska młodych Ślązaków pod kątem poboru do woj-
ska. Usłyszała wówczas, że jeśli brat nie stawi się w Rybniku, w tym samym dniu zostaniemy wywiezieni 
do KL Auschwitz. Nie mielibyśmy szans na przeżycie – podsumowuje sędzia. 

Tymczasem Alojzy Antoni płacze i  oznajmia, że nie chce do Wehrmachtu. Matka mówi: „Słu-
chaj synku, my jesteśmy bez szans. Tobie może jakoś uda się przeżyć wojnę.“. Pani Musiołowa miała  

Mały Józek stoi pierwszy od lewej, w środku u góry jego brat  
Władysław rozstrzelany w 1942 roku przez Niemców  

(arch. rodzinne)
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w  rodzinie większy autorytet od ojca, to na jej barki spadały najtrudniejsze chwile. Zresztą Franci-
szek przebywał już wtedy na Węgrzech. – Brat się zgodził. Mieliśmy ciotkę nauczycielkę w Bielsku. Jej 
uczniowie przeprowadzali Ślązaków przez góry w okolicach Żywca do Krakowa. Alojzy Antoni stawił 
się, tak jak przewidywał dokument mobilizacyjny w Rybniku – mówi sędzia.

Z Wehrmachtu do Armii Krajowej 

Najmłodszy z rodzeństwa Białeckich (Alojzy, brat mamy sędziego) nie mógł brać udziału w powsta-
niu ze względu na wiek. – Urodził się chyba w 1915 roku. W 1938, jako żołnierz polski, uczestniczył 
w  zajęciu Zaolzia. Potem walczył w  kampanii wrześniowej. Tra�ł do niemieckiej niewoli, ale został 
wypuszczony, bo był Ślązakiem. Niedługo otrzymał powołanie do Wehrmachtu. Był pod Moskwą, gdzie 
został lekko ranny. U Niemców musiał być porządek. Żołnierz po roku służby dostawał urlop, tak samo, 
gdy wychodził ze szpitala. Nagle ujec przyjechali do domu właśnie na urlop. Miał ze sobą gewer (kara-
bin), był w pełnym rynsztunku, między innymi z gaz maską – wspomina Józef Musioł. 

Front przesuwał się na zachód, więc żołnierze wyjeżdżali z jednostek na urlopy z bronią i amunicją. 
Chodziło o to, by w każdym momencie byli gotowi do walki. Pora musiała być chłodna, bo ubrany był 
w ciężki płaszcz wojskowy. 

Kiedy skończył się mu urlop, Alojzy ruszył w drogę. Niby z powrotem, a tak naprawdę zadekował się 
w konspiracji. Przedtem oddał broń w Inspektoracie Rybnik Armii Krajowej. – Siedziba sztabu mieściła 
się nie w Rybniku (i tu dostrzegam mądrość naszych o�cerów), ale w Pochwaciu, przysiółku Jastrzębia-
-Zdroju. Ujec złożył przysięgę przed dowódcą (inspektorem) Władysławem Kuboszkiem, pseudonim 
„Bogusław”. Uroczystość odbyła się u powstańca Dominika Kani, który został zamordowany w 1944 
roku w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen – podkreśla sędzia. 

Tymczasem Niemcy zabrali Musiołom cały majątek. – Na parterze zostawili nam jakies pomieszcze-
nie, pokój i kuchnię, a było nas przecież sporo. W moszczenickim dworze mieszkała niemiecka rodzina 
G. Pewne pomieszczenia zajęli pracownicy przymusowi, ktorych nazywaliśmy niewolnikami z Rosji – 
stwierdza nasz bohater. Dwór z ziemią włączono do olbrzymiego fowarku Witczaków, przedwojennych 
właścicieli Jastrzębia-Zdroju. Niemcy, naturalnie przedtem zajęli te dobra dla siebie. W PRL-u na zie-
miach folwarcznych powstały jastrzębskie osiedla mieszkaniowe, a przez łąkę i rzekę Szotkówkę wybu-
dowano ogromny nasyp kolejowy kopalni Jastrzębie. 

Ślązak w Warszawie – Józef Musioł
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Jak piśniesz słowo to...

– Dużo pomieszczeń w naszym dworze było pustych. Nagle widzę ciotkę, jak idzie tam z oglyjto-
wanym (emaliowanym) wiadrem. Zastanawiałem się, po co? Wróciła. Ja po śnieżnych śladach wszedłem 
do tych opuszczonych komórek. Kopnąłem wiązkę siana i moim oczom ukazał się niemiecki pistolet. Tu 
ukrywał się ujec Alojz (Lozik) pod nosem Niemców. Powiedział do mnie: „Jak piśniesz słowo, to zginiesz 
nie tylko ty, ale i twoja matka, wszyscy.” Wujek czuł się zagrożony. Bał się, że powiem coś kolegom. Mia-
łem wtedy 10–11 lat. Musiałem złożyć przysięgę na Boga, że nikomu nie zdradzę jego miejsca pobytu. 
Dotrzymałem słowa – uśmiecha się po wielu latach Józef Musioł. 

Jak dodaje, został łącznikiem między nim a rodziną. Później do Alojza dołączył jeszcze jeden żoł-
nierz o nazwisku Apolinarski pseudonim Bimek, który był na froncie pod Moskwą. Zwolniono go z We-
hrmachu, bo był Polakiem z Wielkopolski. Potem jego rodzina zaczęła starania o volkslistę i dostała 
„trójkę”. Wówczas Niemcy znowu chcieli wziąć go do wojska. Zdezerterował. Ukrywał się z Alojzym 
na poddaszu. – Byłem ich łącznikiem. Mieliśmy swój dźwiękowy znak rozpoznawczy. Trwało to do wy-
zwolenia. Potem oni ukrywali się gdzie indziej, w Gogołowej albo w Pochwaciu – oznajmia pan Józef. 

Zamarzali jak sople lodu

Wstrząsem dla chłopaka był Marsz Śmierci więźniów KL Auschwitz-Birkenau. Często pędzone przez 
ss-manów grupy stały na noc w jastrzębskim folwarku. – Ci, którzy nie mieli sił dreptać, zamarzali jak sople 
lodu. Po wojnie zbudowano tam pomnik kaźni. Byłem przy jego odsłonięciu – wskazuje Józef Musioł. 

Główny szlak Marszu Śmierci prowadził przez Pszczynę, Pawłowice, Jastrzębie Górne i Dolne do 
Wodzisławia. Tam ładowano ludzi w pasiakach do bydlęcych wagonów i przewożono w głąb III Rzeszy. 
Front niemiecko – radziecki był już w rejonie Katowic. Tym szlakiem śmierci pędzeni byli Żydzi, Rosja-
nie, Polacy, w tym między innymi wodzisławianie Benedykt Kozielski czy powstaniec śląski Augustyn 
Korzuch, urodzony w Chorzowie, ale wychowywany przez bliskich krewnych w Marklowicach. Brał 
udział w drugim powstaniu w Wodzisławiu oraz w trzecim na froncie odrzańskim, jako kurier dowódz-
twa 14 pułku piechoty. Ochraniał polskie wiece w okresie plebiscytowym. Jako dowódca 4 batalionu wo-
dzisławskiej obrony narodowej walczył we wrześniu 1939 roku z nacierającymi wojskami niemieckimi. 
Niedługo potem założył organizację ruch oporu, ale już 29 września został aresztowany przez gestapo. 

Augustyn Korzuch przeżył wojnę. W 1953 roku ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Zmarł w 1988 roku, spoczywa na cmentarzu w Wodzisławiu. 
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– Pamiętam szum posuwistych kroków więźniów w sypkim śniegu. Słyszałem to z odległości jakichś 
trzech kilometrów. Miałem wtedy 12 lat. Pobiegłem tam, choć ostrzegała mnie matka. Na moich oczach 
Niemiec zastrzelił więźnia. Specjalnie wyćwiczony pies wziął zębami martwego człowieka za kołnierz 
i ściągnął go do rowu. Ciała zbierała ciężarówka. Zamordowanych i zmarłych uczestników marszu po-
chowano na jastrzębskich cmentarzach. Po wojnie udaliśmy się na nekropolie, by ich uczcić. W 1945 lub 
46 złożyliśmy na grobach wieńce – opisuje sędzia. 

Alibi młodego Józefa

Kilkorgu nieszczęśnikom udało się jednak uciec. Schowali się w domku u Marii i Franciszka Pa-
rzychów w  moszczenickim wąwozie. W  pokoiku na poddaszu mieszkało siedem osób, w  tym jedna 
Żydówka. Ukrywała się tam także pani Duraczowa z córką, żona działacza komunistycznego Teodora 
Duracza zamordowanego na Pawiaku w 1943 roku. Jego imieniem nazwano po wojnie Centralną Szkołę 
Prawniczą, popularnie nazywaną „Duraczówką” – kuźnię kadr dla ludowego wymiaru sprawiedliwości 
funkcjonującą w latach 1948–1953. 

Franciszek uczestniczył w trzecim powstaniu śląskim. Był kaleką, utykał. Parzychowie mieli czworo 
dzieci. W rodzinie panował straszny głód, tym bardziej, że przyjęli pod swój dach uciekinierów. Front 
zatrzymał się tam na sześć tygodni, aż do Świąt Wielkanocy. 

– Tymczasem pod naszymi lipami we dworze Niemcy umieścili wryte w ziemię trzy transportery woj-
skowe na łańcuchach – nakryte plandekami, z których samochodami dowożono żywność dla żołnierzy. 
Pilnowało tego na zmianę dwóch, czy trzech starszych wehrmachtowców. Chodzili tam i z powrotem. 
Zauważyłem, jak wchodzi się do takiego magazynu, tak jak do namiotu. Gdy żołnierz oddalił się na bez-
pieczny dystans, wskoczyłem do środka. Pod plandeką znalazłem mnóstwo chleba i rożnej innej żywności. 
Cukier włożyłem do kieszeni spodni i wziąłem dwa bochny. Czekałem aż wartownik obejdzie magazyn. 
Po odgłosach butów wiedziałem, gdzie się znajduje – bliżej czy dalej. I tak kradłem Niemcom codziennie 
po dwa – trzy chleby. Mimo, że i u nas było dużo dzieci mama poleciła mi zanosić zdobyczną żywność 
Parzychom, dla ukrywających się tam zbiegów, bo byli oni bardziej potrzebujący – kwituje nasz bohater. 

Kradł chleb od stycznia do Wielkanocy, czyli aż do wyzwolenia Moszczenicy. Takie eskapady groziły 
oczywiście śmiercią. Ale to się wtedy nie liczyło. Dziecko w takich strasznych czasach o wiele szybciej 
staje się dorosłym człowiekiem. Oczywiście kosztem dzieciństwa.

Młody Józek wyrobił sobie swego rodzaju alibi. Ci starsi wartownicy zmieniali się co pół doby. Mocno 
znudzeni nieraz z lubością patrzyli na zające, które biegały po musiołowych polach. Kiedy żołnierz ustrzelił 

Ślązak w Warszawie – Józef Musioł
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takiego zajączka, obecny w pobliżu Józek przynosił mu martwe zwierzę. Świeża dziczyzna była dla znudzo-
nych jedzeniem z wojskowych puszek rarytasem. Mundurowi bardzo cenili sobie taką odmianę. 

– Gdyby zobaczyli mnie kradnącego chleb, z  pewnością zostałbym zastrzelony jako złodziej. To 
byłoby absolutnie coś normalnego, kara za wtargnięcie do obiektu wojskowego. To była też przygoda, bo 
przechytrzyłem Niemca, to było coś – sędzia nie kryje zadowolenia z siebie.

Powrót ojca

Koniec wojny, wszystko było zrujnowane. – Ojciec wrócił do domu pieszo z Rzędówki, gdzie dojeżdżał 
pociąg, .. Szedł niemal za frontem. Dźwigał ze sobą baniak tłuszczu węgierskiego. Całą okupację spędził 
u Madziarów. Nie mógł iść do Francji. W czasie pierwszej wojny światowej, jako żołnierz niemiecki, był 
na Bałkanach. Ruch oporu wiedział o tym. Na Węgrzech ojciec pomagał przerzucać polskich żołnierzy do 
Jugosławii. Działał tam również Henryk Sławik, dziennikarz i powstaniec śląski, urodzony w Szerokiej – 
największy śląski bohater zamordowany w 1944 roku przez Niemców – przypomina pan Józef.

Około 2015 roku wraz z byłym ambasadorem Węgier w Warszawie Grzegorzem Łubczykiem założyli 
we dwóch przy Towarzystwie Przyjaciół Śląska w Warszawie Społeczny Komitet budowy pomnika Hen-
ryka Sławika i Józsefa Antalla, bohaterów drugiej wojny światowej, dzięki którym uratowano przynajmniej 
5 tysięcy polskich Żydów. W listopadzie 2016 roku rzeźba autorstwa Władysława Dudka stanęła w Dolinie 
Szwajcarskiej w Warszawie. Należy to uznać za duży sukces. Uzyskanie zgody na zbudowanie pomnika w 
Warszawie jest problemem. Udało się to komitetowi. Jak wiemy, założycielem i prezesem TPŚ jest właśnie 
Józef Musioł. 26 czerwca 2017 bliźniaczą ławeczkę Sławika i Antalla uroczyście odsłonięto w Budapeszcie. 

– Rzeźbiarzowi świetnie udało się zespolić te dwie postaci. Dlaczego siedzą przy stoliku? Podczas 
wojny, żeby uniknąć podsłuchiwania Sławik i Antall rozmawiali przy stoliku w parku. Artysta dosko-
nale uchwycił dynamizm obu osób. To jedyny przypadek, że w dwóch bratnich stolicach są dwa takie 
same pomniki, identyczne – stwierdza sędzia.

500 procent normy

Ukończył ośmioklasową szkołę podstawową w Moszczenicy, obecnie dzielnicy Jastrzębia-Zdroju. 
Maturę zdał w nowo powstałym Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim. – Miasto było 
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bardzo zniszczone w wyniku działań wojennych. Często w czasie lekcji 
odgruzowywaliśmy budynki i ulice. Uczyli nas nauczyciele po przedwo-
jennych seminariach, może tylko dwóch miało wyższe studia. Ale wpoili 
nam pewne zasady. W korytarzu wisiał ogromny obraz Stalina, w który 
uderzaliśmy piłką – opowiada pan Józef.  

W 1951 roku, w ostatniej klasie, powiedziano im, że mogą zdobyć zawód 
nauczyciela. Trzeba tylko uczęszczać na propedeutykę �lozo�i, pedagogikę 
i psychologię. Reszta przedmiotów została zaliczona do dyplomu z liceum. 

– Tym sposobem uzyskaliśmy zawód nauczyciela szkoły podstawowej 
i... zaskoczenie. trzyletni nakaz pracy. Nie stawienie się w określonym miej-
scu groziło dwoma latami więzienia. Bodaj dwa tygodnie po maturze zała-
dowano nas do bydlęcych wagonów i w ramach organizacji Służba Polsce 
wywieziono do Gdańska – Oliwy. Znalazłem się pierwszy raz nad morzem. 
Delektowałem się zapachem słonej wody i powietrza, które nie było jeszcze 
wtedy tak bardzo przesiąknięte przemysłem – wspomina sędzia. 

Pobudka o godzinie 5 rano, zakładanie mundurów i do pracy przy budowie torów kolejowych. – Ro-
biliśmy trakcję elektryczną, wrzucaliśmy piach na wagony. To była ciężka praca. Ja byłem do niej zapra-
wiony. Chłopcy z miasta mdleli, mieli opuchnięte ręce. Na obiad był dorsz. Wtedy znienawidziłem tę 
rybę, dziś lubię dorsza – mówi Józef Musioł.

Potem były ćwiczenia wojskowe. – Tam po raz pierwszy spotkałem się z �kcją wyścigu pracy. Za-
pełnialiśmy wagony piaskiem. Razem z kolegą Leśnikowskim załadowaliśmy ten wagon chyba w trzy 
godziny, po czym prawie martwi padliśmy obok torów, dopóki nasza drużyna nie dokończyła roboty. 
Gdy wróciliśmy do obozu, ogłoszono, że wykonaliśmy 500 procent normy, co nie było prawdą, po prostu 
sfałszowano wynik po to, aby dopingować innych do wyścigu pracy. W nagrodę obiecali nam – przo-
downikom rower. Nic z tego nie wyszło, ostatecznie wymieniono nas z imienia i nazwiska na koncercie 
w Sopocie i dostaliśmy odznakę 19. brygady Służby Polsce. Rzucałem tym ze śmiechu. Byliśmy tam dwa 
miesiące, w lipcu i sierpniu – wylicza pan Józef.

Prawnik, redaktor i działacz

Następnie był nauczycielem w Kokoszycach i Bełsznicy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. W latach 1957–1959 był aplikantem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, a potem 
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Józef Musioł jako student  
w 1957 roku  

(arch. rodzinne)
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asesorem Sądu Powiatowego w Rybniku. Sukcesywnie piął się po szczeblach kariery zawodowej, gdyż 
jest niesamowicie zdolnym i pracowitym człowiekiem. W latach 1966–1977 był zatrudniony w Sądzie 
Wojewódzkim w Katowicach, a równocześnie od 1976 do 1977 roku sprawował funkcję zastępcy re-
daktora naczelnego pisma „Prawo i Życie”. W maju 1976 roku obronił pracę doktorską napisaną pod 
kierunkiem prof. Jana Baszkiewicza. 

W latach 1977–1983 był sędzią Sądu Najwyższego, delegowanym od 1978 do 1983 do Minister-
stwa Sprawiedliwości, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni Hi-
tlerowskiej w Polsce. W latach 1983–1990 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
w tym od 1989 do 1990 równocześnie dyrektorem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. 

Jak mówi, w obecnych czasach jej funkcję przejął Instytut Pamięci Narodowej.
W latach 1993–1997 pracował w zawodzie adwokata, a od 1997 roku ponow-

nie jako sędzia Sądu Najwyższego. Jest współzałożycielem Fundacji Pamięci O�ar 
Auschwitz-Birkenau, od 2011 roku prezydentem jej rady. W 2003 roku, w związku 
z ukończeniem 70 lat, przeszedł w stan spoczynku. Jest założycielem i przewodni-
czącym Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. 3 grudnia 
2013 roku został powołany przez Prezydenta RP w skład Komitetu Budowy Po-
mnika Wojciecha Korfantego w Warszawie, którego Józef Musioł jako prezes To-
warzystwa Przyjaciół Śląska był inicjatorem. Wcześniej przekazał Muzeum Woj-
ska Polskiego cenne pamiątki – o�cerskie mundury wybitnych Polaków, żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. To między innymi mundur byłego dowódcy 
307 Dywizjonu Nocnych Myśliwców Lwowskich Puchaczy (jedyny oryginalny 
w Polsce) odnaleziony w Republice Południowej Afryki, którą dr Musioł wielo-
krotnie odwiedził. Fascynuje go tamtejsza Polonia oraz przyroda. Nadto o�arował 
cenne zbiory dla Biblioteki Śląskiej.

W  latach 1963 –1965 z  ramienia Stronnictwa Demokratycznego urlopowany do pełnienia 
funkcji zastępcy przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku. Wtedy też 
przyczynił się do dokończenia wstrzymanej budowy Teatru Ziemi Rybnickiej. Przez pierwsze trzy 
lata był, jako współtwórca imprezy, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Rybnickich Dni 
Literatury. Potem założył przy Teatrze Ziemi Rybnickiej Teatr Faktu Sąd Młodych, w którym był 
autorem tekstów i  reżyserem. Grupa działała w  latach 1965–1975. Od 1965 do 1969 roku spra-
wował także funkcję miejskiego radnego z SD. Działał we władzach powiatowych, wojewódzkich 
i centralnych tej partii. Na wniosek Józefa Musioła wiele ulic, rond, szkół nosi imię bohaterów jego 
książek – nie tylko na Śląsku.

Na dziedzińcu Zamku w Koszęcinie,  
gdzie siedzibę ma Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”  

(arch. rodzinne)



Autor książek
Opublikował wiele książek. Wydał między innymi: „Ludzie tej Ziemi”, Warszawa 1974; „Ludzie tej 

Ziemi”, wydanie II poszerzone, Warszawa 1980; „Przesłuchanie”, Warszawa 1976; „Sądy polowe w III 
powstaniu śląskim”, Katowice 1978; „Świadkowie”, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1979; „Rudolf Rano-
szek, człowiek...”, Warszawa 1984; „Sędzia i kat, czyli jeden dzień doktora ·ümmlera”, 1986; „Ślązacy”, 
Katowice 1987; „Chachary. Sceny sądowe w Stalinogrodzie”, 1989; „Człowiek i Zbrodnia”, wyd. I 1990, 
wyd. II uzupełnione 1998; „Chachary. Dzieje Franciszka Kopca od ławy oskarżonych do lawy posel-
skiej”, Katowice 1997; „Od Wallenroda do Kordiana. Dramatyczne Ślązaków Wybory”, Katowice 2000; 
„Temida w  III Powstaniu Śląskim”, Katowice 2001; „Ble ble stetryczałego prawnika”, Kraków 2006; 
„Dramaty historii i nasza codzienność w oczach Ślązaka”, 2008; „Kordian i Helena. Historia Miłości 
ze zbrodnią Państwa w tle”, 2012; „Igraszki niepokornego prawnika”, 2012; „Dramat zaklęty w listach”, 
2013; „Ramiona Wagi”, 2014, „Chachary, czyli dzieje Franciszka Kopca od Stalinogrodu do Brukseli”, 
2015; „Dramatyczne przeżycia o�cera wywiadu na polskich okrętach II wojny światowej”, 2016; „Wplą-
tany w historię. Przemysław Ziemichód rozmawia z Józefem Musiołem”, Kraków 2018.

Podsumowanie 

– Jestem Ślązakiem i Polakiem. Dalej, wydaje mi się, że Europejczykiem. Dlaczego? Zdaję sobie 
sprawę z tego, że Polska oderwana od Zachodu będzie kolejny raz osamotniona. Oczywiście, wiemy jak 
ten Zachód nas potraktował w 1939 roku. Ale jeśli chodzi o wartości, to nie mamy innego wyjścia, bo 
chcemy funkcjonować jako cywilizowany naród – podsumowuje Józef Musioł. 

Źródła:
Rozmowy z Józefem Musiołem w sierpniu 2017, lutym i marcu 2018; 
pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Musioł_(prawnik); 
pl.wikipedia.org/wiki/Dominik_Ździebło; 
www.muzeum-ak.pl; 
https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jan-mazurkiewicz,30532.html;
https://danowski.pl/kordian/10-12.pdf;
pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Henryka_Sławika_i_Józsefa_Antalla_w_Warszawie;
http://nasi-mieszkancy.pl/?p=549



Magdalena 
Ogórek



163



164

Magdalena Ogórek od lat uchodzi za jedną z naj-
piękniejszych kobiet w polskiej polityce. Urodziła się 
23 lutego 1979 roku w Rybniku, w rodzinie górniczej. 
Publicystka, dr nauk humanistycznych, historyk Ko-
ścioła, wykładowca akademicki, była komentatorka 
telewizyjna i dziennikarka TVN24 BIŚ, autorka pro-
gramu „Atlas Świata”.

W latach 2012–2014 konsultant w Narodowym 
Banku Polskim. Od 2008 do 2010 ekspert w Klu-
bie Parlamentarnym SLD. W  latach 2002–2005 
pracownik administracji państwowej w  tym: Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji, 
specjalista w  Departamencie Unii Europejskiej 
i  Współpracy, Międzynarodowej MSWiA oraz 
Departamencie Prasowym MSWiA. W 2015 kan-
dydatka na urząd Prezydenta RP. Autorka ksią-
żek o  tematyce historycznej i  artykułów nauko-
wych. Ukończyła także studia tematyczne w EIPA  
(European Institute of Public Administration) 
w  Maastricht, studia podyplomowe na kierunku 
Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Obecnie związana zawodowo z TVP.
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Magdalena Ogórek jest punktualna. Zegar wskazuje dokładnie 18:00. W restauracji blisko centrum 
Rybnika, gdzie umówiliśmy się na spotkanie, otwierają się drzwi, w których pojawia się śliczna blondyn-
ka, którą znałem dotychczas z ekranu telewizora i paru rozmów telefonicznych. Od razu mnie zauważa. 
Zamawiamy herbatę.

– Jest pani zodiakalną Rybą. Co to oznacza dla Magdaleny Ogórek? – zaczynam luźno, by zbudować 
fajny klimat rozmowy. (śmiech) – Nikt mnie o to nigdy nie zapytał. Nie jestem osobą, która przywiązuje 
wagę do takich spraw. Nie wiem nawet, czy umiałabym rozwinąć, co jest charakterystyczne dla Ryb. 
Kiedyś ktoś mi powiedział, że są to osoby wrażliwe i uparcie dążące do celu. Myślę, że jest w tym sporo 
racji – stwierdza. 

Parę lat temu, pochodząca z Górnego Śląska doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwer-
sytetu Opolskiego, nieoczekiwanie wystartowała w wyborach na urząd Prezydenta RP z rekomendacji 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, któremu przewodniczył wówczas Leszek Miller. Nie została głową 
państwa, osiągnęła piąty wynik, zdobywając poparcie 353 883 osób, co stanowiło 2,38 procent głosów 
ważnych. To doświadczenie w znaczący sposób wpłynęło na dalsze losy pani Magdaleny. 

Muszę przyznać, że jest bardzo odważną kobietą. Nie boi się wypowiadać publicznie swojego zdania 
na trudne tematy, polityczne i niepolityczne. Doświadczyła także ataków medialnych, co z pewnością 
negatywnie wpłynęło na jej wynik wyborczy. W żadnym wypadku nie zniechęciło to jednak dzielnej 
rybniczanki. Robi swoje – parafrazując słowa słynnej piosenki Wojciecha Młynarskiego. 

Pierwsze lata

Magdalena Ogórek jest rodowitą Ślązaczką, rybniczanką. Ukończyła Szkołę Podstawową numer  2 
(obecnie Zespół Szkolno – Przedszkolny numer 10) przy ulicy Wodzisławskiej w dzielnicy Smolna 

Rybniczanka 
na salonach
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– blisko centrum miasta. Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego imienia Hanki Sawickiej, 
któremu w duchu dekomunizacji od 1999 roku patronuje Andrzej Frycz-Modrzewski. 

Jak wspomina swoje dzieciństwo w Rybniku? – Odpowiedź nie jest ani prosta ani jednoznaczna. Do 
Rybnika odczuwam ogromny sentyment. To moje rodzinne miasto, więc mam tutaj głęboko zapuszczo-
ne korzenie, choć jestem zameldowana w Warszawie – zaznacza.

– Przyjechałam tu dziś z moją córką. Zresztą ona przyszła na świat w pobliskich Rydułtowach. Bar-
dzo chciałam, żeby urodziła się na Śląsku. Czuję się Ślązaczką, co zawsze podkreślam. Wspominam moje 
dzieciństwo z jednej strony sielsko, bo miałam fantastycznych rodziców, którzy przekazali mi wszystko 

co jest potrzebne w życiu. Ale nie było to też łatwe dzieciństwo. Bo 
w wieku 13 lat straciłam mamę. Siłą rzeczy nakładają się te wspomnie-
nia – dodaje. Barbara Ogórek cierpiała na chorobę nowotworową przez 
12 lat. Mimo tego, dawała swoim dzieciom (córce i synowi) dużo mi-
łości. Cała rodzina jeździła na wakacje do Wisły, Zakopanego i  nad 
morze – do Rewala. 

Kiedy Magdalena była w drugiej klasie podstawówki, Ogórkowie 
wyruszyli szlakiem najważniejszych w  dziejach Polski miejsc. To za-
ważyło, że poświęciła się historii. Zajmuje się też pro�laktyką nowo-
tworową. W jednym z wywiadów przyznała, że przez zbyt późne zdia-
gnozowanie choroby nie udało się uratować jej mamy, która zmarła na 
raka piersi. Pierwszy raz opowiedziała o tym w programie „Wojciech 
Jagielski Na Żywo” na antenie Superstacji. „Wychuchana dziewczynka 
zderzyła się z prawdziwym życiem” – stwierdziła.

W co bawiły się dzieci

Dzieci ze Smolnej bawiły się razem, chłopcy i dziewczynki, na ulicy 
Krzyżowej (bocznej Reymonta), która była wówczas okolona polami. 
Rzadko przejeżdżał nią samochód. – Dopiero później, gdy skończy-
łam cztery – pięć lat, zaczęły wyrastać osiedla. Graliśmy w dwa ognie 
i w piłkę nożną, z którą dziewczyny nie miały problemu. Biegałam za-
wsze w ataku – wspomina. – Moje dzieciństwo przypadło na końcowy Sześcioletnia Magda z rodzicami (arch. rodzinne)
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okres komuny. Żywię ogromny szacunek do mamy, która potra�ła wykreować coś z niczego. Jako kil-
kuletnią dziewczynkę zabierała mnie do Opery w Bytomiu, do dziś trzymam w domu libretta z tych 
spektakli. W jednej z księgarni kupowała (chyba spod lady) książki, które traktowaliśmy w domu z pie-
tyzmem. Uczyła w Technikum Górniczym w Niedobczycach. Tata był górnikiem, szefował działowi 
inwestycji w kopalni Rymer – dopowiada.

O czym marzyła w dzieciństwie? – Nie pamiętam tego, ale tato mi mówił, że chciałam dokonać 
w życiu czegoś wielkiego. Mówiłam, że wyjadę z Rybnika, choć mocno byłam związana z rodzinnym 
miastem – uśmiecha się moja rozmówczyni. 

Po śmierci matki dziećmi zajmował się właśnie ojciec. – Długo czuł się źle. Dziś pewnie nazwaliby-
śmy to depresją. Od początku nauki w liceum musiałam radzić sobie sama – opowiada. Wiele lat później, 
gdy była już kandydatką na Prezydenta RP, jej ojciec tra�ł do szpitala. Na wieść o jego chorobie rzuciła 
wszystko, całą kampanię wyborczą i pojechała zaopiekować się tatą. 

Rzeczywiście Magdalena Ogórek, jak na kobietę z prowincji, zrobiła zawrotną karierę. Mało kogo 
spotyka zaszczyt startu w wyborach na urząd Prezydenta RP. Nie każdy pracuje w telewizji, prowadząc 
ważne programy publicystyczne. Kiedy jednak trzeba było zająć się ojcem, zrobiła to – Rodzina jest dla 
mnie najważniejsza – powtarza. Co uważa za swój największy sukces? Odpowiada bez zastanowienia: – 
Jest nim moja córka Magda. Imię otrzymała po mamie, ale to był pomysł męża. 

Ciotki z konspiracji

Pochodzi z  rodziny o  tradycjach patriotycznych. Ciocia Aniela Szlosarek, która przeżyła 108 lat, 
działała w konspiracji. Ogórkowie przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie przywiązanie do polsko-
ści. Starsza siostra Anieli, Maria jako sanitariuszka brała udział w trzecim powstaniu śląskim. Aniela była 
na to za młoda, bo w 1921 roku miała dopiero 14 lat. Wyrosła na bardzo ładną dziewczynę, co chyba też 
jest rodzinne. W 1930 roku wyszła za Edmunda Szlosarka, sportowca, który podnosił ciężary w klubie 
Sokół. To była zamożna familia, która prowadziła kilka sklepów. 

Rozległe pola po wojnie zabrali im komuniści. Dziś stoją na nich bloki rybnickiego osiedla Nowiny. 
– Miałam 33 pary butów. A ile książek! Wszystko Rusy zniszczyli – mówiła w 2014 roku Przemysła-
wowi Kucharczakowi, dziennikarzowi „Gościa Niedzielnego”, a miała już wtedy 107 lat. Kiedy w 1939 
roku do Rybnika wkroczyli Niemcy, bliscy Anieli z zapałem zaangażowali się w niepodległościową kon-
spirację. Działał w niej między innymi jej młodszy brat Karol, który przed wojną studiował prawo na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, a w czasie okupacji musiał się ukrywać.
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Jedyna dziewczynka wśród chłopaków ze Smolnej (arch. rodzinne)
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W podziemiu byli też mąż Anieli i jego brat Henryk Szlosarek. Zebrania odbywały się w ich domu 
przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku. Przykrywką była gra w karty. Do czasu. Na początku 1941 roku 
do domu wpadli gestapowcy. Aresztowali przy stoliku z kartami całą grupę konspiratorów, a wśród nich 
Mundka i Heńka Szlosarków, czyli męża i szwagra Anieli. – Ktoś na nich doniósł. Nawet znam jego na-
zwisko, ale go panu nie powiem. To był człowiek z Boguszowic i też z nimi grał w te karty grał – wyznała 
dziennikarzowi „Gościa” Janina, córka Anieli.

Wkrótce po aresztowaniu męża Aniela zebrała się jednak na odwagę i poszła na gestapo w Ryb-
niku. – Zapytałam: „Dlaczegoście Edmunda zamkli?”. A oni do mnie: „Dobrze, że pani przyszła, bo 
pani też tu należy” – wspominała staruszka. Gestapowcy nie pozwolili jej wrócić do domu, lecz wtrącili 
ją prosto do celi. I to jakiej celi! Zwłaszcza siennik wyglądał przerażająco dla 34-letniej, dotąd bardzo 
eleganckiej kobiety. – Tam było tak wszy, że zgroza! – wskazała pani Aniela. Przez te wysysające krew 
insekty nie umiała spać. – Gestapowcy na szczęście nie bili mamy, raczej psychicznie ją maltretowali. 
Jeden do niej mówił: „Ty jesteś ładna, inteligentna bestia” – relacjonowała jej córka. Bardzo bity był za 
to Edmund, do tego stopnia, że pękł mu w uchu bębenek. Złość gestapowców potęgował fakt, że za-
chowywał się w czasie przesłuchań bardzo niepokornie. W tym czasie teściowa Anieli wysyłała matce 
jednego ze strażników w rybnickim areszcie mnóstwo żywności. Przekupstwo zadziałało, bo strażnik 
codziennie przynosił Anieli chleb.

– No i zawsze mi ten chleb szybko wcis do mojej kieszeni. Prosiłach go, żeby doł mamie znać, co 
by mi posłała gęsty grzebień. Jak żech go dostała, to przy czesaniu włosów wszy choćby krupy leciały 
– wspominała Aniela.

Szczęściem w nieszczęściu było dla niej, że właściwie niewiele wiedziała o konspiracyjnej dzia-
łalności męża, szwagra i brata. – Oni byli tajemniczy. Tata czasem znikał na parę dni. Ojciec zmarł, 
kiedy byłam na tyle młoda, że jeszcze niezbyt się interesowałam jego wspomnieniami... Nie zdążyłam 
go o  to zapytać – mówiła Janina, córka Anieli i Edmunda. – Najciekawsze jednak, że w  latach 80. 
zeszłego wieku mama znalazła na strychu... pistolet. Ojciec już wtedy nie żył. Zadzwoniła więc do 
swojego szwagra Henryka Szlosarka z pytaniem, co ma z nim zrobić. A on na to: „Wrzuć do Nacyny”. 
I tak też zrobiła – zaznaczyła Janina. Po zakończeniu śledztwa w Rybniku część konspiratorów została 
przewieziona do obozu w Auschwitz. 

Aniela i Edmund mieli więcej szczęścia, bo – jako „niebezpieczni więźniowie polityczni” – tra�li do 
więzienia w Raciborzu. Porozumiewali się tam za pomocą grypsów. Raz, o umówionej godzinie, Aniela 
wspięła się na stół i krzesło, żeby wyjrzeć przez okienko. Po drugiej stronie więziennego dziedzińca zo-
baczyła w jednym z okien rękę machającego do niej Edmunda. Na męskim oddziale więzienia w Raci-
borzu właśnie w tym czasie siedział z Edmundem inny śląski konspirator, niejaki Franciszek Blachnicki. 

Rybniczanka na salonach – Magdalena Ogórek
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Tra�ł tam nieco wcześniej, czekając na wykonanie kary śmierci, przeżył bardzo głębokie nawrócenie.  
Po wojnie został księdzem i  założył Ruch Światło–Życie, a  dziś jest kandydatem na ołtarze. Aniela 
wyszła z tego więzienia po półtora roku, a Edmund – po prawie dwóch latach. On ze 100 kilogramów 
schudł do nieco ponad 40. Ona była wrakiem człowieka. Miała chory kręgosłup i przez rok nie umiała 
chodzić. Doszła do siebie dopiero po wojnie. 

Konserwatystka a lewica

Siostrzenica Anieli, Magdalena Ogórek na każdym kroku podkreśla, że jest polską patriotką z Gór-
nego Śląska. Co ciekawe, o dość konserwatywnych poglądach. Zapytałem ją: Jak dziewczyna o takich 
przekonaniach została żoną polityka Sojuszu Lewicy Demokratycznej i pracowała w kancelariach lewi-
cowego prezydenta Polski oraz premiera rządu?

– Wywodzę się z domu o prawicowych poglądach. W SLD wszyscy o tym wiedzieli, bo ich nie ukry-
wałam. W rodzinie od małego słyszałam, jakim złem jest komuna. Wyrastałam w duchu wartości patrio-
tycznych. Media nie dotarły do tego, że moja mama (Barbara z domu Gościniak) aktywnie uczestniczyła 
w życiu para�i ojców franciszkanów. Opiekowała się gazetkami kościelnymi. Zrobiła kurs katechetyczny 
i uczyła religii. W domu na pierwszym miejscu był patriotyzm i Kościół. Chodziłam na wszystkie nabo-
żeństwa. Dziś całą rodziną chodzimy do sanktuarium św. Boboli w Warszawie.

Po studiach historycznych w 1997 roku okazało się, że uczelnie kształcą bezrobotnych magistrów. 
– Moi koledzy zatrudniali się w McDonald’s albo na zmywakach za granicą. Los rzucił mnie wtedy do 
Warszawy, gdzie otrzymałam propozycję zatrudnienia w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniew-
skiego. Jak dziewczyna ma 22 lata, żadnych perspektyw na pracę, jest z małego Rybnika, to proszę mi 
wierzyć nie stać było mnie na komfort odmowy – patrzy mi prosto w oczy, jakby chciała tym wzmocnić 
siłę przekazu. Zrozumiałem, że była wówczas w sytuacji dość rozpaczliwej.

Nie żałuje jednak żadnej decyzji w życiu. Uważa, że każde doświadczenie jest potrzebne. – Dostałam 
pracę w niezwykle dla mnie interesującym departamencie, który przygotowywał akcesję Polski do Unii 
Europejskiej. Studiowałam wówczas w Warszawie europeistykę. Kończyła mi się też renta po mamie, 
która wynosiła całe... 300 złotych. Zarobione pieniądze pozwoliły na kontynuowanie studiów – tłu-
maczy. Pracowała naukowo. W 2010 roku zaangażowała się w przygotowywanie kampanii wyborczej 
Grzegorza Napieralskiego, działała w jego sztabie wyborczym.
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Z Pazurą na planie �lmowym

Wcześniej wystąpiła w kilku �lmach i  serialach. Dlaczego? – Dzięki Bogu, że 
dostałam te role. Pomogły mi wtedy zapłacić rachunki i kontynuować studia. Cztery 
dni zdjęciowe pozwalały przeżyć miesiąc w Warszawie. To były role epizodyczne, ale 
w serialu „Na dobre i na złe” spędziłam 14 lat, grając pielęgniarkę – wskazuje. W „Los 
Chłopacos” (2003) zagrała pracownicę stacji paliw, a potem w serialu „Czego boją się 
faceci, czyli seks w mniejszym mieście” (2003), w dwóch odcinkach była biegaczką, 
którą spotyka Cezarym Pazura. Wystąpiła też w serialu „Lokatorzy” (2002). 

Nie chciała zostać zawodową aktorką, choć z pewnością sprawdziłaby się i w tej 
dziedzinie. – Media mnie o to nie pytały, ale te role nie były bez powodu. Na studiach 
wzięłam udział w  ogólnopolskim konkursie „Piękne dziewczęta na ekrany”, który 
towarzyszył Festiwalowi Filmowemu w Gdyni. Mieszkałam jeszcze w Rybniku i wy-
słałam na konkurs kasetę VHS z fragmentem roli Marylin Monroe z �lmu „Pół żar-
tem, pół serio” w moim wykonaniu, bo taki był temat. Wygrałam. Zaproszono mnie 
na festiwalową galę, gdzie nagrody wręczali mi Krzysztof Zanussi i Grażyna Torbic-
ka – relacjonuje pani Magdalena. Zaraz posypały się dla niej oferty z bardzo dobrej 
agencji aktorskiej. – Uważałam jednak, że nie mam na tyle talentu, a i propozycje były 
różne..., między innymi do �lmu „Kariera Nikosia Dyzmy”. Zdecydowałam, by nie 
iść tą drogą – stwierdza. 

Kandydatka na urząd Prezydenta RP

Jak poznała swojego przyszłego męża Piotra Mochnaczewskiego, z wykształcenia ekonomistę, byłe-
go posła SLD? W kancelarii premiera, to była końcówka rządów Leszka Millera albo początek gabinetu 
Marka Belki. Pracowała tam przy organizacji jakieś uroczystości. Stała obok wicepremiera, a zarazem 
szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Józefa Oleksego, gdy podszedł do nich przy-
szły mąż Magdaleny, który pełnił funkcję dyrektora departamentu integracji europejskiej. Przywitali się, 
a jakieś pół roku później los zetknął ich ponownie. Pierwsza rozmowa dotyczyła książek, co bardzo ją 
ujęło. Owocem ich miłości jest córka o imieniu tak jak mama – Magdalena, którą wychowują w duchu 
śląskości. W pewnym momencie rozeszły się drogi rybniczanki z SLD. Stwierdziła, że już niczego więcej 
się nie nauczy w agendach rządowych i zajęła się pracą naukową. 

Rybniczanka na salonach – Magdalena Ogórek

Zdjęcie maturalne (arch. rodzinne)
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Po latach zadzwonił Leszek Miller i zaprosił rybniczankę na spotkanie. – Powiedział tylko, że sprawa 
jest ważna. Wiedziona ciekawością udałam się z wizytą do niego. Zgodziłam się wziąć udział w wy-
borach na urząd Prezydenta RP z poparciem SLD, bo chciałam Polakom przedstawić swój program 
wyborczy – tłumaczy rybniczanka. Jak dodaje, stała się wówczas rzecz niespotykana. Niemal całe SLD 
się sprzeciwiło: „Co to za kandydatka...”. Odkąd trwała kampania prezydencka, gazety pisały, co stało 
się z Millerem, że postawił na nielewicową kandydatkę. – Skupiano się także na moim wyglądzie ze-
wnętrznym, a nie programie społeczno-politycznym – wtrąca rybniczanka. Jerzy Urban pozwolił sobie 
na złośliwość wobec niej, mówiąc, że Miler chyba oszalał. – Gdyby Jerzy Urban wypowiedział się o mnie 
pozytywnie, to byłby powód do wstydu! Ja byłam naprawdę kandydatką niezależną, popieraną przez 
SLD, za co dostałam w mediach łomot, który trwał pół roku – ucina pani Magdalena. 

Atakowano także jej rodzinę. – Napisano na mój temat wiele nieprawdy. Jeden portal już przeprosił. 
Trwają kolejne procesy – mówi Magdalena Ogórek. Jeden tabloid posunął się do tego, że podał jakoby 
rybniczanka przyczyniła się do rozbicia pierwszego małżeństwa męża. Tymczasem Piotr Mochnaczew-
ski rozwiódł się wiele lat wcześniej, zanim go poznała. Po takiej kampanii medialnej zdobyte 2,38 pro-
cent głosów uważa za niezły wynik.

Dlaczego po zwycięstwie w wyborach prezydenckich i parlamentarnych zrobiła woltę polityczną, 
przechodząc od SLD do Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego? Po drodze było konserwatywne pismo „Do 
Rzeczy”, na łamach którego publikowała artykuły. Przecież to są dwa różne światy... – Odpowiedź na 
to pytanie z jednej strony jest prosta, a z drugiej skomplikowana. Mamy tu do czynienia z pewną ma-
nipulacją medialną. Mój program nie był lewicowy. Osobiście jestem przeciwko aborcji. Wytykano mi 
znalezioną w internecie moją obronę profesora Bogdana Chazana przed atakami profesor Magdaleny 
Środy. Opublikowałam to na Facebooku. Nie jest tajemnicą, że zawsze broniłam życia, bo tak zosta-
łam wychowana. Kandydat na prezydenta stoi za to przed zupełnie innymi pytaniami. Gdybym jednak 
została wybrana w 2015 roku głową państwa, szanowałabym wolę narodu. Jeśliby Polacy wyłonili taki 
parlament, który zliberalizowałby ustawę aborcyjną, podpisałabym ją. I odwrotnie, gdyby sejm i senat 
zaostrzyły to prawo, zrobiłabym to samo – mówi rybniczanka. 

W tyle wizji

Dziś pracuje w TVP. Zaczęło się od tego, że otrzymała propozycję udziału w programie „W tyle 
wizji”. – Znałam go, bo przyglądałam mu się z uśmiechem. Od początku czuję się w nim świetnie. 
Widzowie przyjęli mnie ciepło, co widać było w tweetach –mówi moja rozmówczyni.
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Niektórzy telewidzowie w swoich wypowiedziach nie przebierają jednak w słowach. Czasem dzwo-
nią ludzie z  bardzo dziwnymi informacjami, które w  języku internetu można nazwać fake newsami. 
Kiedyś niejaki pan Andrzej z Rybnika próbował dać do zrozumienia, że jest kochankiem współprowa-
dzącej. – Otrzymujemy różne telefony. Często są to prowokacje, a nie cenzurujemy wypowiedzi. Jedynym 
wyjątkiem są inwektywy, które rażąco naruszają czyjeś dobra osobiste. Dziś już wiem, że pan Andrzej jest 
starszym mężczyzną, który dopuścił się prowokacji. Chcieliśmy sprawę oddać nawet do sądu. Po nara-
dzie w rodzinnym gronie uznaliśmy jednak, że nie zrobimy tego, bo ten człowiek ma poważne problemy 
osobiste – tłumaczy pani Magdalena. Prowadzi także program publicystyczny „Studio Polska”, otwarty 
dla wszystkich chętnych, którzy chcą zabrać głos w debacie. Znany jest z ostrego podejścia prowadzących 
oraz gorących dyskusji, prokurowanych wypowiedziami przedstawicieli różnych stron sceny politycznej. 
Rybniczanka jest jedną z prowadzących program „O co chodzi” w TVP Info. 

„W tyle wizji” bardzo często są też wesołe telefony. – W związku z moją ostatnią książką „Lista 
Wächtera...” byłam w Bawarii. Nigdzie nie napisałam o swoim wyjeździe. Tydzień później zadzwonił 
do programu widz i mówi po polsku: „Słyszeliśmy, że krążyła pani po naszym mieście i pewnie szukała 
zaginionych w czasie wojny obrazów. Niemcy pochowali dzieła sztuki.” Z drugiej strony pamiętam dwie 
sytuacje, gdy na antenie miałam problem z opanowaniem głosu. Jeden temat dotyczył śmierci górników 
w kopalni Zo�ówka, a drugi Wołynia. Zadzwoniła starsza pani i opowiadała, co tam się działo. W studiu 
zapanowała martwa cisza – oznajmia.

Lista Wächtera...

„Lista Wächtera. Generał SS, który ograbił Kraków” z podtytułem „Gdzie zniknęły polskie dzieła 
sztuki?” odbiła się głośnym echem w kraju i za granicą, sprowokowała ożywioną dyskusję oraz pewne 
kontrowersje u zdeklarowanych przeciwników autorki. 

Na pytanie, dlaczego napisała tę książkę, odpowiada, bo to jest niezwykła historia. Przejść obok niej 
obojętnie byłoby świętokradztwem. Do syna generała SS dotarła poprzez profesora z Londynu, Philippa 
Sandsa, który na łamach „Financial Times” opublikował artykuł „Wojna Karnawału z Postem” Pietera 
Brueghla. Według świadectwa dyrektora Feliksa Kopery obraz niderlandzkiego mistrza miał zostać zra-
bowany z Muzeum Narodowego w Krakowie. 

– Dzięki Sandsowi zdobyłam adres mailowy syna generała SS Ottona von Wächtera. Zanim skon-
taktowałam się z nim, rozmawiałam z kilkoma dziećmi i wnukami zbrodniarzy wojennych. Na ogół 
pewne ich słowa i frazy powtarzają się jak mantra. Uważają, że ich rodzice i dziadkowie byli dobrymi 

Rybniczanka na salonach – Magdalena Ogórek
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nazistami. Tymczasem Wächter był pierwszym rozgrywającym we Lwowie. Z  jego inicjatywy powstała 
okrutna 14. Dywizja Grenadierów Wa¸en SS, zwana potocznie SS-Galizien. Uważał tę formację za swoje 
dziecko, osobiście wklejał do albumu zdjęcia żołnierzy. Jego syn Horst jest dumny z ojca. Twierdzi, że był 
kimś na kształt komisarza unijnego... – mówi pani Magdalena. 

Trzeba wiedzieć, że Otton von Wächter związał się z ruchem nazistowskim już w 1923 roku. 11 lat 
później został politycznym przywódcą puczu narodowosocjalistycznego, w którym 25 lipca 1934 roku zo-
stał śmiertelnie postrzelony kanclerz Austrii Engelbert Dollfus. Następnie ukrywał się w Niemczech. Do 
Wiednia wrócił w marcu 1938 roku wraz z Hitlerem, stojąc na trybunie za przywódcą Trzeciej Rzeszy, 
przemawiającym do tłumów. W październiku następnego roku tra�a do Polski, od listopada 1939 do 21 
stycznia 1942 roku jest szefem dystryktu Kraków, z urzędowym tytułem „gubernatora”. Podpisuje rozkaz 
przesiedlenia Żydów z Krakowa. Następnie do 3 sierpnia 1944 roku pełni funkcję szefa dystryktu Galicja 
we Lwowie. Opowiada się za wykorzystaniem Ukraińców w wojnie z sowietami i tworzy osławioną Dywi-
zję SS-Galizien, którą wysłano na front wschodni. 

Rybniczanka prowadzi ożywioną korespondencję z synem generała SS, który zaprasza ją do zamku 
pod Wiedniem, gdzie mieszka od lat. W tej barokowej budowli Giuseppe Tornatore kręcił głośny �lm 
„Koneser”. Magdalena Ogórek jedzie do Austrii na początku lipca 2016 roku. Horst otwiera przed nią 
całe rodzinne archiwum – stare dokumenty, opasłe albumy pełne zdjęć. W zamku rybniczanka odnajduje 
między innymi zabytkowe żydowskie menory, pochodzące z Galicji. Upewnia się, że w listopadzie 1939 
roku Otton von Wächter zarekwirował w Krakowie obraz „Walka karnawału z postem” Pietera Brueghla 
i wywiózł dzieło prawdopodobnie do Wiednia. Bezcenne dzieło nie znajduje się w spisie „Sichergestellte 
Kunstwerke im GG”. 

Dzięki Magdalenie Ogórek 26 lutego 2017 roku Horst zwraca na ręce wojewody małopolskiego Józefa 
Pilcha trzy dzieła sztuki, którego matka Charlotte zabrała z Krakowa, w tym obraz z pałacu Potockich. 
Niestety nie ma wśród nich dzieła Brueghla, ale są inne cenne zabytki. 

Mimo tego, Magdalena Ogórek spotyka się z atakami części internautów. Niektóre osoby biorą „na 
tapetę” książkę, zarzucają autorce niepotrzebne dygresje, dotyczące na przykład historii sztuki czy opisów 
pogody, co doczekało się miana „ogórkizmów”. – Wszystkie recenzje książki, napisane przez autorytety, 
są bardzo dobre. Ja też mogę wziąć do ręki książkę, powiedzmy Marcela Prousta, wyjąć z niej kilka zdań 
o  jedzeniu i przekręcić tak, że pan powie, że to grafomaństwo. Sprzedałam tę historię tak, jak grało mi 
w duszy. Bez wstępu, gdzie zarysowałam postaci Egona Schielego i Gustava Klimta, czytelnik nie byłby 
wprowadzony do następnych rozdziałów i nie zrozumiałby pewnych konsekwencji oraz związków między 
poszczególnymi bohaterami książki. Zresztą to samo słyszę na spotkaniach autorskich – odpiera Magda-
lena Ogórek. 
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Przychodzą na nie osoby w różnym wieku, od 18-latków po emerytów. Sala zawsze jest pełna. Dużo 
pytań dotyczy drugiej części książki, bo historia nie jest zakończona. Kiedy się ukaże? – Na razie jestem 
bardzo zajęta. Myślę jednak o kontynuowaniu tematu – ucina pani Magdalena.

O książce

„Książka Magdaleny Ogórek „Lista Wächtera” łączy reportaż historyczny z elementami pamiętnika, 
eseju, powieści szkatułkowej, a nawet literatury kryminalnej. Pozornie odległe od siebie tematy, wydarze-
nia i postaci spotykają się ze sobą, niczym na obrazie Brueghla. Autorka przywraca narodowej pamięci 
zapomniane arcydzieło ©amandzkiego mistrza, znane jedynie nielicznym historykom sztuki z przedwo-
jennej fotogra�i. Obraz uchodzi za zaginiony. Czy nieodwołalnie? Lektura tej pisanej z pasja i talentem 
książki pozwala mieć nadzieję, że nie.” – chwali biskup doktor habilitowany Michał Janocha, profesor 
nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Rybniczanka na salonach – Magdalena Ogórek

Magdalena Ogórek w zamku Hagenberg (arch. rodzinne)
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„Przeszłość nie umiera nigdy. Czasem potra� milczeć, kiedy była zbyt traumatyczna, a niewiele 
wydarzeń z niedawnych dziejów było tak dramatycznych, jak niemiecka okupacja w Polsce. Dlatego 
wymaga wielkiej odwagi, by nakłonić Przeszłość do opowiedzenie tej historii. W swojej książce Pani 
Magdalena Ogórek podąża szlakiem zrabowanych dzieł sztuki., zabranych z Polski przez Ottona von 
Wächtera i jego żonę Charlotte. Wchodzi w głąb ich rodzinnych sekretów w długich rozmowach z sy-
nem Wächtera. Autorka poruszyła niebo i ziemię przy dochodzeniu do prawdy w swoich badaniach. 
Jej książka, podbudowana rzetelnymi dowodami, będzie ważną pomocą dla zrozumienia tragicznych 
dziejów Polski podczas II wojny światowej.” – zaznacza we wstępie Uki Goñi, dziennikarz „·e Guar-
dian”, „NYT”, autor światowego bestsellera „Prawdziwa Odessa”, traktującego o ucieczce zbrodniarzy 
wojennych do Argentyny.

Czytamy również, że książka Magdaleny Ogórek jest krokiem milowym w  dociekaniach o  hi-
storii drugiej wojny światowej. Autorka prowadzi brawurowe śledztwo tropiące niemiecką grabież 
dzieł sztuki z okupowanych ziem Rzeczpospolitej. Tra�ła nawet do zamku pod Wiedniem, którego 
właściciel jeszcze 70 lat po wojnie podpisywał się „Horst von Wächter, syn gubernatora”. Tu warto do-
powiedzieć, że dr Otto von Wächter był austriackim baronem SS, przyjacielem Himmlera, prawą ręką 
dr. Hansa Franka, generalnego gubernatora w Krakowie. Ale także koneserem sztuki, tym bardziej, że 
jego żona miała stosowne wykształcenie (świetnie znała się na rzeczy!) i wybierała z polskich muzeów 
naprawdę cenne zabytki. Wächterowie powiększyli swoją kolekcję o obrazy, stare mapy, dokumenty 
oraz meble zrabowane pod Wawelem. 

Po klęsce Trzeciej Rzeszy, Otto używając fałszywych dokumentów, dzięki pomocy dostojnika Ko-
ścioła katolickiego biskupa Aloisa Hudala otrzymuje schronienie w  Watykanie. Według Magdaleny 
Ogórek, podobnie jak wielu jego nazistowskich kolegów, ma zostać przerzucony z Europy do Ameryki 
Południowej. Nie dożywa jednak tego momentu, bo zostaje otruty przez sowieckiego szpiega, mieszkają-
cego nad Tybrem Niemca Karla Hassa. Magdalena Ogórek odkryła to wszystko, penetrując dokumenty 
CIA i archiwa Watykanu. Wyjaśniła, kto stał za tajemniczą śmiercią generała SS, w nocy z 13 na 14 lipca 
1949 roku w rzymskim szpitalu Ospedale Santo Spirito. 

Oburzony syn generała SS

Horst Wächter nie przyjął książki dobrze. Oburzył się, bo – jak twierdzi – rybniczanka miała 
przedstawić jego ojca w pozytywnym świetle, a napisała o zbrodniarzu wojennym. – Na początku nie 
wiedziałam, że będzie to materiał na książkę. Syn Ottona udostępnił mi jednak obszerne archiwum 
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domowe. W pewnym momencie uzgodniliśmy, że książka ma być prawdziwa, co nagrałam na dyk-
tafon. Napisałam wszystko o byłym generale SS, na co znalazłam potwierdzenie w źródłach. Są też 
rzeczy pozytywne. Otto von Wächter trzykrotnie uratował przed obozem zaprzyjaźnioną rodzinę 
Lubomirskich. Postać Horsta budowałam obiektywnie, co podkreślają czytelnicy na spotkaniach au-
torskich. Czasem jest im go żal, bo widzą w nim o�arę rodziców – kwituje autorka. Książka znalazła 
się nawet w pierwszej piątce bestsellerów EMPiK. 

Horst próbował zablokować jej sprzedaż. Chce oddać sprawę do sądu. – Nabrała ona europejskiego 
rozgłosu. Horst straszy pozwem nie tylko mnie, ale i profesora prawa P. Sandsa, który nagrał dla BBC 
audycję o Wächterach. Syn Ottona pisze w 2018 roku, że podawanie faktów to „szkalowanie uczciwej 
rodziny”! – oznajmia rybniczanka.

Na tropie

Pani Magdalena cały czas zbiera informacje o rodzinie generała SS. – Mam już pogłębiony kolejny 
trop – wszystko wskazuje na to, że Otto zrabował z Krakowa także dwa bezcenne obrazy Hansa von 
Kulmbacha, które zaginęły bez śladu, podobnie jak „Walka Karnawału z Postem”. Książka spotkała się 
z ogromnym odzewem Czytelników – zdarzają się wśród nich wartościowe informacje – przyznaje.

– Wprost od pana jadę do blisko stuletniej pani Ireny z Bytomia, która w czasie okupacji pracowała 
u Wächterów we Lwowie jako krawcowa. Dzięki jej opowieściom poznałam bardzo ciekawe okolicz-
ności zamachu na Wächtera, przeprowadzonym przez NKWD w 1944 roku, przeczące dotychczaso-
wym ustaleniom historyków – mówiła autorowi Magdalena Ogórek w lipcu 2018 roku. Tu wchodzimy 
we wzajemne relacje między gubernatorem, esesmanami, a ukraińską organizacją OUN UPA, które 
nie zostały dotąd wnikliwie opisane. – Rzecz dotyczy przede wszystkim zamachu na najbliższego 
współpracownika Wächtera, doktora Otto Bauera. Sowieckie służby chciały zlikwidować generała SS, 
a omyłkowo zabiły jego współpracownika. Zginął on w dniu, w którym Wächter obiecał Ukraińcom 
niepodległe państwo – dodaje.

Mówi też o swoich najnowszych ustaleniach: – Centrum Szymona Wiesenthala w Wiedniu (Wie-
ner Wiesenthal Institut für Holocaust) udzieliło mi zgody na badania w ich archiwach. Okazało się, 
że znany na cały świat łowca nazistów, do końca życia zbierał informacje o Wächterze – oskarżał go 
o zamordowanie matki. Teczka Wächtera, zgromadzona przez Wiesenthala jest pokaźna, cztery doku-
menty potwierdzają co do joty moją teorię, zamieszczoną w książce, że Otto został otruty – wskazuje 
pani Magdalena.
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Cały czas intensywnie pracuje jako dziennikarka, ale jeździ też po całej Polsce z wykładami o zrabo-
wanych dziełach sztuki i na spotkania autorskie. – Gdy zakończę marszrutę, związaną z „Listą Wächtera, 
siądę do pisania drugiej części. Materiałów mam coraz więcej – zapewnia.

Godka śląska jest piękna 

Na pytanie o  swoją tożsamość odpowiada: – Zawsze wymieniam trzy rzeczy, choć kolejność nie 
zawsze jest taka sama: patriota, historyk, mama. Posiadam śląskie korzenie, co na pewno zdetermino-
wało moje życie. W dzieciństwie nauczyłam się, co to są wartości i moralny kręgosłup – każdy ma swoją 
de�nicję, wyniesioną z domu. Potra�ę walczyć o swoje, o prawdę. Bo nawet „Lista Wächtera...” jest taką 
batalią. Jak pan wie, w tej historii wielokrotnie spotykałam się z murem nie do przebicia. Myślę, że to 
właśnie Rybnik, Śląsk wyzwolił we mnie cechy, które pozwoliły w dochodzeniu do prawdy, sedna sprawy. 

Drugim miejscem, gdzie wpojono Magdalenie Ogórek chęć dociekania prawdy, był Uniwersytet 
Opolski. – Moją Alma Mater będę zawsze wspominała z ogromnym sentymentem. Bardzo jestem 
związana z tą uczelnią i bardzo jej wdzięczna. To determinanty, które mnie ukształtowały jako doj-
rzałego człowieka. Miałam wspaniałych profesorów, którzy opiekowali się mną, najpierw jako ma-
gistrantką, a potem doktorantką. Anna Pobóg-Lenartowicz, wybitna mediewistka, wyrobiła u mnie 
potrzebę dociekania. Nauczyła nas, że dla historyka nie ma nic niemożliwego. Dziś wiem, że każdą 
informację trzeba sprawdzić. 

Pani Magdalena stwierdza, że Górny Śląsk określił ją na całe życie – nawet po 15 latach miesz-
kania w Warszawie. – Nie udzieliłam mediom chyba żadnego wywiadu, gdzie w części poświęconej 
sprawom prywatnym nie mówiłabym o Śląsku. Bardzo ważne dla mnie jest to, że moja córka wycho-
wywana w Warszawie, choć urodziła się w Rydułtowach, świetnie rozumie po śląsku. Zna wiele słów. 
Moi rodzice biegle posługiwali się śląskim. Tata na grubie godoł, co było naturalne w  środowisku 
górniczym. Ja potra�ę się nie tylko przedstawić po śląsku. Bardzo żałuję, że nie mamy tak jak Kaszu-
bi, których mowę zaliczono do języków regionalnych. Moim zdaniem, śląska godka jest odrębnym 
językiem i będę zawsze broniła tego przekonania. Jest piękna, jedyna w swoim rodzaju. Pewnego razu 
do programu „W tyle wizji” zadzwoniła pani z Czerwionki, więc automatycznie przestawiłam się na 
śląski. Ku zdumieniu mojego współprowadzącego Krzyśka Feusette’a rozmawialiśmy parę minut. Była 
mowa o szwornych dziołchach, bifyju w antryju czy szolce tyju (śmieje się). Przejście na śląski ożywiło 
pogawędkę, pani poczuła się swobodniej. 
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Tęsknota za Rybnikiem dzieciństwa

Nie należy do żadnej organizacji ani partii politycznej. Bo nie ma takiej potrzeby. – Czuje się lokalną 
patriotką. Rybnik zawsze będzie miejscem mojego dzieciństwa, zawsze będę związana z tym miastem 
sentymentalnie. Zawsze będę tu wracała z różnych względów – nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że 
chcę. To chyba najpiękniejsza wartość, którą wyniosłam z  domu. Pamiętam wszystkich otaczających 
mnie na Smolnej ludzi – zapewnia Magdalena Ogórek.

Podkreśla, że Rybnik bardzo się zmienił od tamtych czasów. – Galerie handlowe z  multikinami 
nasyciły pewien popyt. Sama jeździłam bowiem do kina aż w Gliwicach. Dziś Rybnik staje się miastem 
deweloperów. Powinniśmy pamiętać o  lokalnych biznesach, które kiedyś stanowiły oś miasta. Bardzo 
ważna jest także skuteczna walka ze smogiem. Mieszkam obecnie z rodziną w Mokotowie, jednej z naj-
bardziej zielonych i przyjaznych mieszkańcom dzielnic Warszawy – przypomina rybniczanka. – Moko-
tów ma niesamowitego ducha, naznaczonego powstańczymi walkami w sierpniu i wrześniu 1944 roku. 
Wśród drzew znajdują się pamiątkowe tablice, z których można uczyć się historii. Przy ulicy Bagatela 
mieszkał Krzysztof Kamil Baczyński (uwielbiam jego poezję). Pierwsze moje wypożyczone w rybnickiej 
bibliotece (za teatrem) tomiki, to były właśnie wiersze tego autora. 

W Warszawie pani Magdalena czuje się bardzo dobrze, ale długo tęskniła za Rybnikiem. – Na po-
czątku nie mogłam się przestawić. Pomagała mi myśl, że przebywam w stolicy tymczasowo. I wkrótce 
wrócę na Górny Śląsk. To już jest chyba niemożliwe. Nasza córka chodzi do publicznej szkoły podsta-
wowej na Mokotowie, mam tam rodzinę, więc życie samo napisało scenariusz – wyjaśnia rybniczanka. 
– Od września (2017 – przyp. autora) pójdzie do siódmej klasy. Ma swoje ambicje. Nie mówi o pracy 
w telewizji, natomiast bardzo interesuje się światem. Ponieważ zna dwa języki obce, angielski i chiński, 
korzysta z obcojęzycznego internetu – uśmiecha się mama, która z kolei posługuje się biegle angielskim 
i niemieckim. Radzi sobie w urzędach za granicą, czyta obcojęzyczne książki i teksty w archiwach. To 
bardzo pomogło Magdalenie Ogórek w napisaniu „Listy Wächtera”. 

Autorka książek

„Polscy templariusze. Mity i rzeczywistość”, Warszawa Interwest, 2005; „Beginki i waldensi na Ślą-
sku i Morawach do końca XIV wieku” (praca doktorska), Racibórz: Wydawnictwo i Agencja Informa-
cyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2012; Lista Wächtera – generał SS, który ograbił Kraków. Warszawa 
Zona Zero, 2017. 
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Alla Ożyjewska-Brożyna pochodzi z  Ukra-
iny, z małego miasteczka na Wołyniu – Rożyszcze, 
nieopodal Łucka, gdzie ukończyła studia wyższe. 
Pracowała jako redaktorka literacka i  dziennikar-
ka pisma „Wołyńskie Gubernskie Wiadomości”.  
Następnie tworzyła od podstaw jedno z  pism in-
ternetowych oraz współpracowała z  agencjami, 
jako specjalistka ds. marketingu internetowego.  
W ramach unijnego programu Tempus, zorganizo-
wała i  prowadziła tam również Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Od ponad dwóch lat mieszka w Żo-
rach. Na Śląsk przyjechała za mężem. Realizowała 
tu projekt „Żorzanka w twórczości”, który miał  na 
celu promowanie utalentowanych kobiet, oraz in-
tegrowanie Ukrainek ze społeczeństwem polskim.  
Teraz zajmuje się kolejnym projektem pod patro-
natem Miejskiego Ośrodka Kultury – „Motanki  
czyli poplątane historie”. Doradza także w projekcie 
„Żorska strefa przedsiębiorczości.
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Żory powoli stają się miastem multikulturowym. To nieunikniony proces, który będzie postępował 
z biegiem lat. Na ulicach widać Koreańczyków z południa, zatrudnianych przez �rmy działające w Ka-
towickiej Specjalnej Stre�e Ekonomicznej. Stanowią oni w większości kadrę zarządzającą. Uczestniczą 
w  życiu miasta. Dzięki kontaktom dyrektora Muzeum Miejskiego w  Żorach dr. Lucjana Buchalika 
Koreańczycy s�nansowali realizację pomnika Wacława Sieroszewskiego, który dziś stoi przed placówką. 

W mieście żyje i pracuje wielu Ukraińców, zatrudnianych przez polskie �rmy. Szefowie chwalą ich 
zaangażowanie, zorientowanie na pracę, wydajność i zdeterminowanie. Dokładają wszelkich starań, żeby 
ich działania zostały docenione. 

Żorzanie przyznają, że Ukraińcy są nam bliscy kulturowo. Nie sprawiają kłopotów. Są sympatyczni, 
robią zakupy w pobliskich sklepach, polepszając tym koniunkturę. Jak podaje urząd pracy w Rybniku, na 
terenie powiatu rybnickiego pracuje legalnie już ponad trzy tysiące obywateli Ukrainy, tyleż samo w Żo-
rach i niewiele mniej w Wodzisławiu Śląskim, co razem daje blisko dziewięć tysięcy ludzi. Stanowi to 
blisko 90 procent zatrudnionych obcokrajowców. Poza tym, są pracownicy z Rosji, 
Gruzji, Mołdawii czy Białorusi. Źródła podają różną liczbę Ukraińców zatrudnio-
nych w Polsce. Mówi się o kilkuset tysiącach osób, ale padają także znacznie wyższe 
cyfry, sięgające nawet 3 mln ludzi! 

Przyjechała za mężem

Alla Ożyjewska-Brożyna w 2016 roku przyjechała do Żor za mężem. Przemysław 
jest rodowitym Ślązakiem. Po raz kolejny sprawdziło się, że miłość nie zna granic. 
Oboje znaleźli się w Internecie, po pół roku korespondencji, a pisali do siebie codzien-
nie, (oraz kilku podróży między Polską a Ukrainą) wzięli ślub i zamieszkali w Żorach. 

Ukrainka 
zakochana 
w Żorach

Alla i Przemek uwielbiają wspólne  
wycieczki po Polsce
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Kiedy Alla dostała pracę, mogłaby osiąść na laurach, tymczasem realizuje projekty mające łączyć 
rosyjskojęzyczne mieszkanki Żor z miejscową społecznością. Jest kobietą nietuzinkową jak na standardy 
ukraińskie, ale i polskie. Kiedy większość pań przesiaduje popołudniami w domu, ona tworzy fajne rze-
czy dla żorzanek. – Moje projekty dotyczą kobiet, bo sama nią jestem. Uważam też, że panie znajdują się 
w gorszej sytuacji od panów. Gdy urodzą dziecko, często tracą pracę. Zostają w domu i wychowują ma-
leństwo, ale chciałyby równocześnie realizować się w różnych dziedzinach. Pragnę wyjść im naprzeciw. 
W przyszłości może zrobię coś dla panów – uśmiecha się Alla.

Urodziła się w 15-tysięcznym miasteczku Rożyszcze koło Łucka. Jest Ukrainką, choć nie wyklucza, 
że w drzewie genealogicznym znaleźliby się jacyś polscy przodkowie. Ziemie te należały przed wojną do 
II Rzeczpospolitej. – Dlatego Wołynia nie dotknął Hołodomor (Wielki głód), tak jak należącą wówczas 
do Związku Radzieckiego Ukrainę wschodnią.

Nosi to samo imię co słynna Ałła Pugaczowa, rosyjska piosen-
karka i kompozytorka. – Nie dostałam po niej imienia. Ałła jest tak 
bardzo popularne na Ukrainie, jak na przykład Lena. Rodzice wy-
brali dla mnie to pierwsze. W Żorach wszyscy mówią na mnie Alla 
– uśmiecha się żorzanka. 

W szkole uczyła się zawsze wyśmienicie, była prymuską. – Chodziłam 
na wszystkie kółka. Jednocześnie przez osiem lat uczyłam się w szkole mu-
zycznej. Rodzice dbali o nasz wszechstronny rozwój. Mam jeszcze siostrę 
Irynę, po polsku Irenę – oznajmia. Od najmłodszych lat angażowała się 
w różne przedsięwzięcia. To było zawsze dla niej bardzo ważne. Stanowiło 
istotną część osobowości Alli, która nie znosi pustki. Nie akceptuje osiada-
nia na laurach, podejmuje nowe wyzwania. Spala się w pracy. 

Ambicje Alli

– To nie tak, że wszystko zaczęło się w Żorach – mówi. Na Ukrainie nauczyła się polskiego i an-
gielskiego. – Mogłabym sobie przypomnieć ze szkoły jeszcze francuski – dodaje Alla. W Łucku praco-
wała jako redaktorka literacka i dziennikarka pisma „Wołyńskie Gubernskie Wiadomości”. Następnie 
tworzyła od podstaw jedno z pism internetowych oraz współpracowała z agencjami, jako specjalistka do 
spraw marketingu internetowego. W ramach unijnego programu Tempus, zorganizowała i prowadziła 
w Łucku Uniwersytet Trzeciego Wieku. Była jego koordynatorką.

Mała Alla
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– Kiedy wyjeżdżałam do Polski, UTW liczył już ponad 100 osób. Wiem, że dalej się rozwija pod 
auspicjami stowarzyszenia – zaznacza żorzanka. Przez dwa miesiące po przeprowadzce do Polski szu-
kała pracy. Etat na taśmie produkcyjnej znalazłaby bez trudu od razu. Alla to jednak ambitna, zaradna 
kobieta, z nietuzinkowymi umiejętnościami nabytymi na Ukrainie. – Pomyślałam sobie, że skoro mam 
wyższe wykształcenie, doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i  znam języki, znajdę sobie coś 
innego – akcentuje. Warto było podjąć wyzwania. 

Chciała być marketingowcem w restauracji. Po jakimś czasie, właściciel szukał pracownika do swojej 
drugiej �rmy, który miałby zajmować się klientami rosyjskojęzycznymi. Przypomniał sobie o dziewczy-
nie ze zdjęcia w cv, ubranej w wyszywankę, czyli tradycyjną ukraińską koszulę. Zaprosił Allę na rozmowę 
i w ten sposób została w �rmie osobą odpowiedzialną za obsługę klientów ze Wschodu. – Nauczyłam 
się wówczas handlować i negocjować. Po jakimś czasie zrezygnowałam, bo praca wymagała coraz częst-
szych wyjazdów zagranicznych. Chciałam więcej czasu poświęcać rodzinie, a zwłaszcza 8-letniemu sy-
nowi Myronowi (Mironowi), który w Żorach chodzi do drugiej klasy podstawówki. Zaklimatyzował się 
w Polsce jeszcze szybciej niż ja – wyjaśnia Alla. 

Coś o motankach

W Polsce swoją przygodę z projektami zaczęła z… ciekawości. – Chciałam dowiedzieć się o moż-
liwościach założenia działalności gospodarczej i pomyślałam, że najlepszą odpowiedź dadzą mi lokalne 
bizneswoman. Tak powstał projekt „Żorzanka w biznesie”, cykl podcastów o małym i średnim przed-
siębiorstwie – opowiada Alla. Nagrywała rozmowy ze znajomymi właścicielkami �rm. Pytała między 
innymi o to, co je motywuje w działalności gospodarczej i co doradziłyby paniom, chcącym założyć swoją 
�rmę? Publikowała te wypowiedzi w Internecie, na swoim blogu. – Potem był projekt pod patronatem 
Miejskiego Ośrodka Kultury „Żorzanka w twórczości”, w ramach którego gościliśmy w mieście panią 
z  Ukrainy, twórczynią lalek – motanek – dopowiada. Przedsięwzięcie zakwali�kowano do programu 
„Inicjatywy Lokalne w Kulturze Żory 2018”. 

– Zastanawiałam się nad tym, jak zaangażować moich rodaków oraz innych imigrantów rosyj-
skojęzycznych w społeczne i kulturalne życia miasta. Wiem, że dużo z nich ma problem z adaptacją 
za granicą – nawet te osoby, które świadomie zdecydowały się o stałej przeprowadzce, na przykład 
repatrianci. Zwykle ich świat ogranicza się do pracy, domu, zakupów oraz relacjami online z bliski-
mi i znajomymi ze swojego byłego otoczenia. Postanowiłam integrować ich z lokalną społecznością, 
zachęcając do wzięcia udziału w  projekcie „Żorzanka w  twórczości”. Wśród Ukraińców jest wielu  

Ukrainka zakochana w Żorach – Alla Ożyjewska-Brożyna
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pasjonatów, bardzo zdolnych i wykształconych ludzi. Nie wszyscy muszą pracować na taśmie w zakła-
dzie produkcyjnym – zaznacza Alla.

W MOK powstały materiały promocyjne projektu, także w języku rosyjskim. – Organizowaliśmy 
specjalne dwujęzyczne warsztaty. Chcę, żeby Żory naprawdę stały się drugim domem dla tych ludzi, 
tak jak dla mnie – podkreśla. Program obejmował osiem podcastów (audycji dostępnych przez Internet) 
z udziałem utalentowanych żorzanek. Pierwsze nagrania odbyły się w Radiu Żory. We wrześniu 2018 
roku w Miejskim Ośrodku Kultury Alla zorganizowała zajęcia z  fotogra�i mobilnej. W październi-
ka były polsko-rosyjskie warsztaty „Promowanie kreatywnych zawodów w Internecie”, a 15 grudnia 
otwarto wigilijną wystawę prac artystycznych oraz zaproszono wszystkich chętnych na kolejne warsz-
taty twórcze dla dorosłych i dzieci. W �nale projektu wzięła udział wspomniana Ukrainka, która wy-
konuje magiczne lalki – motanki.

Wiążą z  tym stare wierzenia. Kobiety zazwyczaj z  córkami zasiadały przy stole bądź na polanie 
i wspólnie motały (robiły) swe lale – amulety, które miały chronić przed złem. W zależności od czasu 
w  kalendarzu rocznym, czy od potrzeby powoływały do życia określone motanki. A  było ich wiele: 
Żarnuszka, Żadanica, Karmicielka, Lalka Rodowa, Podróżniczka, Lalka Wielkanocna, Dziesięciorączka, 
Otulaczki. Słowianki zawsze wykonywały je z intencją, w skupieniu. Przykładowo, Żarnuszkę Ukraińcy 
stawiają przy drzwiach do domu tak, by widziała każdego, kto chce wejść do mieszkania. W ten sposób 
Żarnuszka niczym strażnik wpuszcza do środka jedynie tych, którzy dobrze życzą. 

Na blogu imigrantki

Alla ma wykształcenie wyższe. Ukończyła studia w Łucku. W Polsce pracuje jako lektorka języków 
obcych, tłumaczka, specjalistka do spraw Europy Wschodniej i marketingu internetowego. Bardzo do-
brze zna polski. Przez dwa lata uczyła się naszego języka na studiach. Ale najwięcej w opanowaniu pol-
skiego dała jej praktyka – codzienne rozmowy i korespondencja z przyszłym mężem-Polakiem. – W tej 
sprawie bardzo ważna jest motywacja, nie wystarczą zdolności językowe – zauważa. 

Ostatnio doradzała w projekcie „Żorska strefa przedsiębiorczości”, w ramach którego informowała 
Ukraińców jak można rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce. Od listopada 2018 roku uczestniczy 
w projekcie społecznym „28 dzielnica/28 Район” Stowarzyszenia „17-tka” w Rybniku. – Prowadzę kursy 
języka polskiego dla Ukraińców mieszkających w tym mieście – tłumaczy. 

Każdy projekt, który inicjuje lub w którym uczestniczy, w jakiś sposób jest skierowany na integracje 
społeczną Ukraińców w Polsce, na wymianę i poznanie wartości narodowych oraz kulturowych. – Chcę, 

Ukrainka zakochana w Żorach – Alla Ożyjewska-Brożyna
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żeby moi rodacy czuli się tutaj równie dobrze, jak ja, jeśli są zdecydowani związać swoje życie z Pol-
ską. Widzę w tym swoje przeznaczenie – stwierdza. 

– Lubię Żory – miasto, które stało moją drugą małą Ojczyzną. Uwielbiam z mężem i synkiem 
Myronem (Mironem po polsku) spacerować starówką i podziwiać to, co dla zasiedziałych żorzan 
stanowi coś zwykłego. Miasto jest przytulne, zadbane, czyste. Oferuje mieszkańcom odpowiednią 
infrastrukturę. Leży blisko pięknych gór, gdzie chętnie jeździmy na wycieczki. Jednym z naszych 
ulubionych miejsc jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Myślę, że już śmiało mogę nazwać siebie 
Żorzanką. Nie tylko żyję w tym mieście pełną piersią, lecz i aktywnie biorę udział w różnych inicja-
tywach oraz lokalnych wydarzeniach – podkreśla. 

Czasami fotografuje imprezy organizowane na Rynku oraz ciekawe miejsca, a zdjęcia umiesz-
cza na Facebooku, w swoim „blogu imigrantki”.

Myron poznaje świat

Stara się wychowywać syna tak, by wyrósł z niego mądry, dążący do celu, szczęśliwy, no i przy-
stojny mężczyzna. Wierzy, że Myron skorzysta ze stworzonych mu możliwości. – W tym celu po-
kazuję mu świat, próbuję odnaleźć jego mocne strony oraz szlifować zdolności. Równocześnie nie 
odbieram mu dzieciństwa i daję sporo czasu na zabawy – uśmiecha się mama.

– Jest najlepsza żoną na świecie – mówi z przekonaniem mąż Przemek. – Nie wiem, myślę, że ide-
alnych ludzi i żon nie ma – odpowiada przekornie Alla. Stworzyła dom, gdzie chce się wracać, otrzy-
mywać wsparcie i siły życiowe. – Mamy też swoje hasło Fotogra�e #RodzinkaPL_UA do opisywania 
zdjęć z podróży, a oboje lubimy to bardziej niż spędzanie weekendów w centrum handlowych – wtrąca 
żorzanka. – Staramy się podkreślać swoje pozytywne strony i nie akcentować tych negatywnych. Cały 
czas się rozwijamy – podkreśla.

Gdzieś tam w głębi duszy jest również artystką. – Moja ukraińska rodzina słynie ze wspólnego 
śpiewania. Śpiewamy sobie zawsze podczas świąt – mówi. To oczywiste, że w dzieciństwie chodziła 
do szkoły muzycznej oraz na kółko wokalne. Przez dłuższy czas, będąc solistką zespołu „Czerwone 
żagle” przy Domu Twórczości dla Dzieci, marzyła o związaniu swojego życia zawodowego z muzy-
ką. – Niestety czy stety, ale tak się nie stało. Zresztą nie żałuję tego, mam życie jakie lubię, spełnione 
miłością, podróżami oraz możliwościami rozwoju osobistego – stwierdza.

Dwa razy w roku, z rodziną odwiedza rodziców na Ukrainie. Raz na Wigilię Bożego Narodze-
nia, która przypada u prawosławnych na noc z 6 na 7 stycznia. – Latem jeździmy do daczy rodziców, 

W studiu radiowym

W dzieciństwie Alla była  
solistką zespołu  
Czerwone Żagle



w wiosce pod Łuckiem. Parę lat temu tato posadził tam sad, więc niedługo będziemy mieli owoce. Trochę 
im pomagamy i  jeździmy na wycieczki. W pobliżu jest Jezioro Świteź, z czystą i zimną wodą. Słynie 
z pokładów srebra. Każdy może tam legalnie łowić ryby. Tato uwielbia wędkować, bo wtedy odpoczywa 
– opowiadała autorowi jesienią 2018 roku Alla. 

Aktualnie, oprócz udzielania lekcji prywatnych, współpracuje ze szkołą językową, gdzie uczy rosyj-
skiego i ukraińskiego. Pracodawca bardzo sobie ceni, że Alla nie mówi z polskim akcentem. To wyma-
rzona lektorka. Jest tak dobra, że uczy rosyjskiego nawet online Polkę, która wyjechała do Szkocji. Nadto 
znajduje czas na projekty społeczne. Nie za dużo, jak na jedną kobietę? – W sam raz – odpowiada Alla. 

Źródła: 
Rozmowy z Allą Ożyjewską-Brożyną, jesień 2018; 
Rozmowy z pracownikami ukraińskimi, czerwiec 2018; 
www.odkrywamyzakryte.com/slowianskie-motanki,
http://naludowo.pl/kultura-ludowa/tradycyjne-lalki-slowianskie-ludowe-zabawki.html

Zdjęcia: Arch. Alla Ożyjewska-Brożyna 
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Stanisław Ratajczyk urodził się 18 listopa-
da 1958 r. w  Jarocinie. Od 15 września 2009 r. jest  
dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. 
Ukończył astronomię na Uniwersytecie Wrocław-
skim oraz podyplomowo kierunek menadżer kultury 
na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W czasie 
studiów wrocławskich działacz Niezależnego Zrze-
szenia Studentów i  podziemnej opozycji w  latach 
80. W  latach 1989–90 przewodniczący koła zakła-
dowego NSZZ Solidarność w  Centralnym Ośrod-
ku Informatyki Górnictwa w  Rybniku. W  maju 
1989 r. przewodniczący Komitetu Obywatelskiego 
Solidarność w Żorach. Współzałożyciel i wiceprezes  
Stowarzyszenia Staromiejskich Kupców, rzemieślni-
ków i Przedsiębiorców w latach 1999–2002, współza-
łożyciel Żorskiej Izby Gospodarczej, współzałożyciel 
i prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Kontrapunkt”.
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Stanisław Ratajczyk jest Wielkopolaninem. Urodził się w Jarocinie. Jego wszyscy przodkowie od 
strony mamy Marii i taty Stanisława pochodzili ze wsi obecnego powiatu krotoszyńskiego i gostyń-
skiego – Kobierna, Kromolic, Wielowsi i Lutogniewa – wylicza dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Żorach. 

W Kromolicach przyszedł na świat pradziadek pana Stanisława, zaś jego dziadek od strony mamy 
Józef Kowalczyk miał gospodarstwo w Trzebinie (powiat pleszewski). Jako ciekawostkę warto wiedzieć, 
że dziadek urodził się w  pobliskim Kobiernie, w  którym na świat przyszedł także Bonifacy Bałdyk, 
działacz plebiscytowy i  uczestnik powstań śląskich, komisaryczny burmistrz Żor na początku lat 20. 
ubiegłego wieku, oraz poseł na Sejm II Rzeczpospolitej. 

Kowalczyk kupuje gospodarstwo

– W 1919 roku po powstaniu wielkopolskim dziadek kupił od Niemca duże 30-hektarowe go-
spodarstwo w Trzebinie. Ponieważ w Poznańskiem nastała Polska, Niemcy mieli do wyboru przyjąć 
polskie obywatelstwo albo przeprowadzić się do tworzącej się Republiki Weimarskiej. Zdecydowana 
większość opuściła terytorium Rzeczpospolitej. Józef Kowalczyk skorzystał z okazji i za nieduże pie-
niądze wykupił gospodarstwo, które kiedyś należało do jakiegoś Polaka, a który w czasach Hakaty 
i walki z polszczyzną oraz Kościołem katolickim stracił ów majątek na rzecz Niemców. Historia za-
toczyła więc koło. Wiem, że dziadek zapłacił w złocie, bo panowała hiperin©acja. Nie wiem skąd miał 
fundusze na transakcję. Z opowieści kuzyna, którego mama wżeniła się do Kowalczyków domyślam 
się tylko poprzez analogię, że nie trzeba było mieć dużo pieniędzy, by zakupić od wyjeżdżających 
Niemców pokaźne gospodarstwo. Jego dziadek wyemigrował do Wielkopolski spod Wadowic, gdzie 
sprzedał małe liche (jak to było w Galicji) gospodarstwo. Ale za te pieniądze mógł sobie pozwolić  

Astrofizyk 
szefem 
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na zakup dużego gospodarstwa z dobrą ziemią i maszynami. Mój tato wspominał, jak to po pierwszej 
wojnie światowej przybysze z Kongresówki za bezcen nabywali w Wielkopolsce majątki. Był nawet 
tym nieco zniesmaczony – opowiada pan Stanisław. 

Natomiast Ratajczykowie, czyli przodkowie ojca dyrektora MOK-u, pochodzili z okolic Gostynia. 
Józef Kowalczyk był bardzo aktywnym społecznie rolnikiem. Pełnił nawet urząd wójta gminy Do-

brzyca niedaleko Trzebina. – Do 1934 roku było to miasteczko, którym rządzili burmistrzowie. Straciło 
jednak ów status ze względu na zbyt małą liczbę ludności. Dziadek został pierwszym wójtem po utracie 
praw miejskich – dopowiada pan Stanisław. Jako ciekawostkę warto wiedzieć, że Dobrzyca odzyskała 
status municypalny w 2014 roku. Zabudowa jest rzeczywiście miejska z małym rynkiem. Taką to miej-
scowością rządził Józef Kowalczyk.

W młodości pan Stanisław był mocno związany z  rodziną. – Spotykaliśmy się w  licznym gro-
nie bardzo często. Ze strony Kowalczyków było 10 rodzeństwa. Na imprezach z udziałem wujostwa, 
kuzynostwa przyjeżdżało 50–60 osób. Później wyprowadziłem się z domu, najpierw mieszkałem we 
Wrocławiu (studia), a od ponad 30. lat jestem w Żorach. Odtąd moje kontakty z  rodziną stały się 
sporadyczne – przyznaje dyrektor. 

W 2017 roku pojechał jednak na urodziny do 90.-letniego szwagra. Właśnie wtedy wypytałem 
mojego kuzyna o to gospodarstwo i wspólnego dziadka Józefa Kowalczyka. – Na imprezie zwierzy-
łem się rodzinie: „Wiecie co, już mi tak dobrze na tym Śląsku. Czuję się bardziej żorzaninem niż 
Wielkopolaninem”. 

Intensywne kontakty z bliskimi miałem do 19 roku życia, gdy mieszkałem w Jarocinie. Pewnie jesz-
cze podczas tych 10 lat wrocławskich, gdy studiowałem, pracowałem naukowo na uczelni i zakładałem 
rodzinę, one już się rozluźniły. Ale odkąd jestem w Żorach, to są zdecydowanie bardziej sporadyczne. 
Nie czuję się natomiast Ślązakiem, bo byłoby to nadużycie. Nie ma w tym żadnego braku szacunku czy 
poczucia wyższości – stwierdza Stanisław Ratajczyk.

Cechy wspólne Poznaniaka i Ślązaka

Szuka natomiast cech wspólnych Poznaniaków i Ślązaków. – Znajduję je i zaczynam się określać 
Poznaniako – Ślązakiem. Właśnie teraz użyłem tego sformułowania po raz pierwszy. Wcześniej nie 
miałem ku temu okazji, nikt mnie o to nie pytał. Mocno identy�kuję się ze Śląskiem i Poznańskiem. 
Cechy wspólne? Jesteśmy porządni, pracowici, mamy szacunek do rodziny. To są banały, bo trudno 
nie powiedzieć, że reszta Polski nie jest taka sama. Oni też na pewno wymieniliby to samo. Czuję się 
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Zdjęcie szkolne ojca, stoi pierwszy z prawej w najwyższym rzędzie, z 1929 roku (arch. rodzinne)
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człowiekiem Zachodu. Wydaje mi się, że Poznaniacy i Ślązacy są na pewno Europejczykami – uważa 
szef MOK-u. 

Jak dodaje, przypuszcza, że w pewnym stopniu ma korzenie i niemieckie. – Chociaż nie wiem tego 
do końca. Tato mi opowiadał, że któraś z babć była z domu Meinert. W rodzinie było też małżeństwo 
mieszane. Mój wujek, brat taty ożenił się z Niemką autochtonką – ewangeliczką, której rodzina mieszka-
ła na tych terenach z 200 lat. Jeden z moich kuzynów nosi imię Ulrich, a drugi miał na imię Jurgen, które 
następnie spolszczono na Jerzy. Ulrich został Ulrichem i obaj mieszkają w Wielkopolsce. Ich rodzice byli 
mieszanym małżeństwem. Rodzina cioci została po drugiej wojnie światowej w Polsce, właśnie z uwagi 
na męża. Wujek, jako Polak wżeniony do niemieckiej rodziny, miał podczas okupacji problemy z Niem-
cami. Jego i dziadka Józefa zamknęła policja, bo w stodole znaleziono jakąś broń. Wybroniła go żona 
Niemka. Na pewno nie był jednak tak bardzo szykanowany, jak całkowicie polskie rodziny Poznaniaków. 
Po wojnie z kolei wujka uznano za Niemca i znowuż represjonowano – oznajmia pan Stanisław.

Wyrzuceni ze swoich domów

W czasie wojny okupanci wyrzucili z domów na terenie Wielkopolski około 700 tysięcy Polaków. 
Niekoniecznie do Generalnej Guberni, wielu musiało przenieść się do budynków gospodarczych, a na-
wet komórek w swoich rodzinnych zagrodach. Mieszkali w klitkach, gdy tymczasem domy zajęli Niem-
cy – przesiedleńcy z Besarabii czy krajów nadbałtyckich. Mało tego, musieli potem pracować u nowych 
gospodarzy. Taki los spotkał rodzinę Józefa Kowalczyka. 

– Na Śląsku było podobnie. Z taką tylko różnicą, że w Wielkopolsce nie wprowadzono volkslisty 
– zaznacza dyrektor.

Niektórzy Kowalczykowie byli związani z Armią Krajową, która w czasie okupacji nie podjęła na 
tych terenach działań zbrojnych. Po wojnie już tak, to była antykomunistyczna partyzantka o rodowodzie 
akowskim. – W rodzinie mam Żołnierzy Wyklętych, choć nie lubię tej współczesnej polityki egzaltacji, 
dzielenia Polaków. Tak naprawdę to były straszne czasy. Niemcy aresztowali działającego w AK bra-
ta mamy Zygmunta Kowalczyka, który zginął w czasie transportu wagonem węglarką do lub z obozu 
w Oranienburgu. Na dworze był siarczysty mróz – podkreśla.
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Kowalczykowie w Armii Krajowej 

Przypomina, że po wojnie działał w powiatach krotoszyńskim i jarocińskim oddział Armii Kra-
jowej porucznika Zygmunta Borostowskiego pseudonim „Bora”, który przeszedł do Wielkopolski 
z okolic Lwowa, Jarosławia i Przemyśla, uciekając przed Sowietami. – Ci żołnierze często stacjonowali 
w Trzebinie. Kilku mieszkało cały czas u nas i pomagało w gospodarstwie dziadka Kowalczyka w la-
tach 1945–46. Po robocie szli na akcje – rzecze Stanisław Ratajczyk. 

Brat mamy został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Na przepustce odwiedził w domu 
ojca ( Józefa Kowalczyka), gdzie spotkał tych AK-owców. W efekcie zdezerterował z LWP i przy-
łączył się do nich. Większość zginęła w drugiej połowie 1946 roku w bitwie pod Benicami niedale-
ko Krotoszyna. To było ostatnie starcie partyzantów z rozbitego oddziału, miejsce pochówku „Bory” 
i jego żołnierzy nie jest znane do dziś. 

– Pewnie ktoś doniósł, gdzie stacjonuje oddział. Uratowało się kilku żołnierzy, potem ich wyła-
pano, między innymi brata mamy. Był aresztowany i sądzony. Dziadek interweniował, nie wiem czy 
próbował jakichś dojść. Następnie z dożywocia zmieniono mu karę na 10 lat pozbawienia wolności. 
Siedział w najcięższym więzieniu we Wronkach. Ponoć jak wyszedł na wolność w 1954 roku, ale raczej 
w 1955 nie powiedział ani słowa, co przeżył w tym miejscu. Nic. Zmarł w latach 90. To była tajemnica 
rodzinna. Mama z ciocią Wandą odwiedzały go we Wronkach. To było dla nich straszne przeżycie – 
ciągnie szef MOK-u. 

Ciocia Wanda zakochała się w jednym z partyzantów, którzy stacjonowali w gospodarstwie Ko-
walczyków. Potem on został zamordowany w tych Benicach. – Straciła miłość życia, miał nazywać się 
Kostek. Brat został ciężko doświadczony. Wiem, że temu oddziałowi pomagał jeszcze jeden wujek. 
Grupa przeprowadzała akcje ekspropriacyjne. W  Witaszycach pod Jarocinem żołnierze podziemia 
antykomunistycznego skon�skowali w  cukrowni pieniądze na wypłaty. Z  mleczarni zabrali masło, 
które zapewne sprzedali na czarnym rynku. Takim sposobem zdobywali pieniądze na zakup broni, 
której mieli dużo – zaznacza pan Stanisław. 

Ratajczykowie z Batalionów Chłopskich

Natomiast cała rodzina Ratajczyków w czasie wojny była w Batalionach Chłopskich. – W Wiel-
kopolsce polegało to na działalności raczej polityczno – konspiracyjno – informacyjnej niż wojskowej. 
Organizowano ćwiczenia, nie było akcji zbrojnych ze strony BCh – mówi pan Stanisław.

Astro�zyk szefem miejskiej kultury – Stanisław Ratajczyk
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Ratajczykowie silnie identy�kowali się z Polskim Stronnictwem Ludowym, którego przywódcą był 
Stanisław Mikołajczyk. – Do tego stopnia, że jeden z wujków kandydował z PSL do Sejmu. Niestety, 
komuniści unieważnili tę listę. Aresztowali wszystkich, którzy ją podpisali. Także na krótko moją mamę, 
która była w siódmym miesiącu ciąży. Do więzienia wtrącono na kilka miesięcy również mego tatę za 
prowadzenie kampanii wyborczej. Siedział ze swoimi braćmi – kwituje dyrektor.

Nic dziwnego, że w 1989 roku zdecydował się na działalność w Komitecie Obywatelskim Solidar-
ność. – Dla mnie to było oczywiste, odczuwałem taki obowiązek. Zgłosiłem się do Jana Huzarewicza 
(żorzanin, współtwórca lokalnych komitetów obywatelskich w  Rybnickiem i  koordynator okręgowy, 
później prezydent Żor – I.S.) nie po to, by robić karierę. Chciałem pomóc w organizacji wyborów, to 

była główna i  podstawowa myśl. Tym bardziej, że przez całe dzie-
ciństwo z wypiekami słuchałem opowieści taty o  jego kampanii re-
ferendalnej w 1946 roku, a potem wyborczej do Sejmu w 1947 roku. 
Był mocno zaangażowany w  oba wydarzenia. Zresztą dotyczyło to 
wszystkich pięciu braci i siostry. Jeden z nich Józef Ratajczyk działał 
w wojewódzkiej centrali PSL. Jego nie aresztowano, bo był aktywny 
w Poznaniu – informuje żorzanin.

Wartości obywatelskie

W  Krotoszynie komuniści zamknęli trzech braci Ratajczyków: 
Ludwika, Marcina i Stanisława (seniora). – Józef przyjechał z Pozna-
nia, gdy akurat prowadzili ich ulicami miasta funkcjonariusze UB. 
„Czołem męczennicy” – powiedział do nich wujek. Była to z  jego 

strony jakaś manifestacja, za którą mógł zostać aresztowany – stwierdza Stanisław junior.  
Jak dodaje, po przodkach odziedziczył odwagę, szczególnie w manifestowaniu wartości obywatelskich. 

Pierwsze spotkanie KO Solidarność odbyło się pod koniec kwietnia 1989 roku w salkach przy Bazylice pod 
wezwaniem Świętego Antoniego w Rybniku. – Byłem jednym z pierwszych, którzy zgłosili się do Jana Hu-
zarewicza. Pracowałem wówczas w Rybniku, w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa. Od kolegi 
z pracy dowiedziałem się, że będzie takie zebranie. Przyszły na nie trzy osoby z Żor, oprócz Huzarewicza 
(jednego z organizatorów) i mnie jeszcze Salomea Lepich – wymienia Stanisław Ratajczyk. 

Drugie spotkanie organizacyjne odbyło się w Żorach, chyba 3 Maja w kościele pod wezwaniem 
Świętego Stanisława Biskupa i  Męczennika. W  kościele dolnym najpierw została odprawiona msza 

Radość z wejścia na Kozi Wierch (arch. rodzinne)
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święta, a potem wszyscy poszli do jednej z sal. Uczestniczyło w nim 100 – 150 osób. Wszystko to działo 
się w atmosferze strachu. Mieliśmy podejrzenia, że jesteśmy inwigilowani – opowiada szef MOK-u. – 
Faktycznie, przed kościołem stał czerwony albo bordowy polonez, już nie pamiętam dokładnie. Wcho-
dzącym do środka przyglądało się kilku panów – dodaje. 

Spotkanie prowadził Jan Huzarewicz, który był koordynatorem okręgowym. Jednym z jego wnio-
sków było powołanie żorskiego Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, który zajął się tylko wy-
borami w mieście. – Wybrano mnie przewodniczącym. Byłem młody, nie czułem się dobrze w roli osoby 
„na świeczniku”. To mnie deprymowało. Ale zaangażowałem się całkowicie w  organizację wyborów. 
Kampania, spotkania z kandydatami, to było coś nowego. Miałem poczucie misji – przyznaje Stanisław 
Ratajczyk. 

Od komputerów do kultury

Przez wiele lat prowadził działalność gospodarczą, między innymi sprzedawał komputery i  miał 
popularny klub muzyczny. Zawsze ciągnęło go do kultury.

W 2009 roku wygrał konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Rozwinął jego 
działalność oraz przebudował i rozbudował gmach przy ulicy Dolne Przedmieście 1. 

„Przez pięć lat intensywnie mody�kowaliśmy, zmienialiśmy i rozbudowywaliśmy infrastrukturę. Po-
wstała nowa jakość. Dziś mamy dwie świetnie wyposażone sale i dużo sprzętu dodatkowego. Nagłaśnia-
my imprezy w hali widowiskowo-sportowej i w plenerze. Sukcesywnie poszerzamy ofertę. MOK stał 
się miejscem przyjaznym dla ludzi, pełnym życia. Mamy mnóstwo grup, samych teatralnych jest sześć. 
Zajęcia trwają od rana do wieczora” – pan Stanisław opowiadał w 2014 roku autorowi książki. 

MOK składał się wówczas z ośmiu obiektów: domu kultury z salą na 214 osób, kina „Scena Na 
Starówce” z salą na 280 widzów, osiedlowych klubów Wisus i Rebus oraz świetlic w Rowniu, Roju, 
Osinach i  Kleszczowie. Wszędzie było gwarno i  ciekawie. – Wprowadzamy nowości, na przykład 
na życzenie rodziców zumbę dla mam i dzieci. Mamy 50 pracowników etatowych i około 100 za-
trudnionych na umowę zlecenie instruktorów prowadzących zajęcia: wokalne, taneczne, teatralne czy 
plastyczne – wyliczał dyrektor. 

Informował, że pracownicy MOK-u  są uniwersalni. Nie ma tu na przykład etatu sprzątaczki. 
– Zatrudniamy sześć pań zajmujących się szeroko pojętą obsługą, zwanych pracownikami gospo-
darczymi instytucji kultury, które zarazem dbają o czystość, są szatniarkami, sprawdzają bilety przy 
wejściu do sali, pomagają w trakcie imprez. Ciągle krążą po budynku. Popołudniami dom kultury 

Astro�zyk szefem miejskiej kultury – Stanisław Ratajczyk
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zamienia się w prawdziwy młyn, gdzie ćwiczy wiele różnych grup, liczących w sumie 200–300 osób. 
Panie muszą być więc przygotowane na sytuacje nadzwyczajne. Instruktorzy odbierają też po po-
łudniu telefony, pełniąc funkcję recepcjonistów. Kasę umie obsługiwać kilka osób. Tak samo kilka 
osób zaangażowanych jest w promocję. Ponadto zupełnie nie pasuje do nas terminologia zawarta 
w zarządzeniach ministerialnych, gdzie widnieje wspomniany już zawód sprzątaczka. Każdego z na-
szych pracowników powinienem określać mianem specjalisty i dodać mu pięć-sześć przymiotników. 
Recepcjonista jest też bowiem kasjerem, sprzedaje karnety i udziela informacji. Specjalistka do spraw 
marketingu popołudniami działa w  recepcji i  odbiera telefony. Gdyby nie ten system, musiałbym 
zatrudnić jeszcze więcej ludzi – objaśnił. 

Zapowiadał wdrożenie nowego systemu informatycznego i dalsze rozbudowywanie domu kultury. 
– Zakończyliśmy pierwszy etap – scenę plenerową. Teraz zamierzamy pozyskać kilkanaście milionów 
złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego w  ramach rewitalizacji 
Starówki na budowę sali koncertowej na 500 osób oraz sali kameralnej na mniejsze imprezy i zajęcia 
grup tanecznych. W dużej sali będziemy mogli gościć wielkie teatry, opery i operetki. Tym sposobem 
powstanie w Żorach supernowoczesne centrum kulturalno-konferencyjno-koncertowe – kreślił plany. 
Skrupulatnie je realizuje.

Diamentowy MOK

W październiku 2016 roku MOK obchodził 60. lat działalności. Jubileusz świętowano na gali, pod-
czas której wyróżniono najbardziej zasłużonych. Pokazano tam również premierowo 12-minutowy �lm 
o wczoraj i dziś ośrodka, a wystąpiło w nim wiele znanych osób. Można go obejrzeć na stronie: https://
youtu.be/9noUEyFMc9Y oraz przed seansami w kinie. Dodajmy, że to był już czwarty �lm o tym ośrod-
ku, poprzednie nie były jednak nakręcone z takim rozmachem i pomysłowością. 

Dzieło zawiera wiele cennych materiałów archiwalnych i  sporo odniesień do przeszłości. Wzbo-
gacają go wspomnienia osób zaangażowanych w życie kulturalne Żor. Najstarsze nagrania pochodzą 
z 1969 roku z dożynek w Osinach. W �lmie pojawiło się wiele znanych twarzy. W przypadku byłych 
prezydentów Zygmunta Łukaszczyka i  Jana Huzarewicza wykorzystano nagrania archiwalne. Z kolei 
aktorka Sonia Bohosiewicz, jazzman Lothar Dziwoki, kabareciarz Bartosz Gajda czy muzyk i performer 
Jan Niezbendny pojawili się już w poprzednich produkcjach, co wykorzystała �rma realizująca projekt. 

Na świeżo natomiast dograno fragmenty z między innymi: dr. Lucjanem Buchalikiem, byłym dy-
rektorem MOK, a  obecnie szefem Muzeum Miejskim w  Żorach, Bogdanem Witą (Carrantuohill),  
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od lat związanym z ośrodkiem poprzez festiwal Sari, oraz dziećmi z Przedszkola numer 5. W �lmie 
można zobaczyć też między innymi: Jacka Arasima, Dominikę i Ninę Kontne, Zbigniewa Krówkę, An-
drzeja Marcińca, Kamila Owczarka, Jurka Owsiaka, Stanisława Ratajczyka, Ewę Rotter-Płóciennikową, 
Waldemara Sochę (obecnego prezydenta Żor), Ewę Swobodę, Dagmarę Świtacz, a także zespoły Voce 
Segreto, Sari Ska Band, Kablem Owinięci, ·e Posit, PomaU i uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Żorach. Muzykę napisał pochodzący z Żor aktor Kamil Kulda. 

Rzecz całkowicie s�nansowali sponsorzy, czyli trzy żorskie �rmy. Podczas Diamentowej Gali była 
okazja do wspomnień i wyróżnienia osób zasłużonych dla ośrodka. Przede wszystkim jednak uhonoro-
wano samą instytucję. Jacek Świerkocki, przewodniczący kapituły i ówczesny doradca prezydenta Żor, 
przekazał na ręce dyrektora Stanisława Ratajczyka Złotą Odznakę Honorową Za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego. 

Stanisław Ratajczyk w swoim biurze dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach (fot. Ireneusz Stajer)
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W podobny sposób odznaczono Młodzieżowy Chór Voce Segreto pod dyrekcją Andrzeja Marcińca, 
który w 2016 roku obchodził 25-lecie. Wyróżniono licznych przyjaciół MOK oraz najbardziej zasłużo-
nych pracowników.

Źródła: 
Rozmowy ze Stanisławem Ratajczykiem z 18 października 2017, października 2016, maja i paź-

dziernika 2014; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benice_(województwo_wielkopolskie); 
„Leksykon Żorski” pod redakcją Lucjana Buchalika i  Tomasza Góreckiego, Muzeum Miejskie 

w Żorach, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, 2010





Ks. prof. 
Jerzy 

Szymik 
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Ks. prof. Jerzy Szymik ur. się w 1953 r. w Pszowie, kapłan archidiecezji ka-
towickiej, teolog i poeta. Jest profesorem nauk teologicznych, wykłada teologię 
dogmatyczną. 

W latach 1986-2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, 
gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii (97-05). Od 2005 r. pra-
cownik Zakładu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, od 2014 r. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości WTL UŚ; 
od 2007 r. jako profesor zwyczajny. W latach 2004–2014 członek watykańskiej 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 2015 r. członek Komitetu Nauk 
Teologicznych PAN. Od 1991 r. stały współpracownik „Gościa Niedzielnego”.

Autor przeszło 60 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych (ostat-
nio m.in.: „Hilasterion”, Katowice 2014; „Teologia i my”, Katowice 2014;  
„·eologia benedicta”, t. I–III, Katowice 2010-2015; „Poezja i teologia”, t. I–III, 
Katowice 2009–2016; „25 wierszy niezapomnianych w wyborze czytelników”, 
Katowice 2017; „Dobre wino”, Katowice 2017; „Zachwyt i inne skutki wiary. 
Od wiersza do traktatu”, Warszawa 2018; „Prawda i mądrość. Przewodnik po 
teologii Benedykta XVI”, Kraków 2019). Promotor 26 doktoratów, 197 magi-
steriów. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury, 
teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI.

Laureat nagród naukowych (m. in. Rektora Katolickiego Uniwersytetu  
Lubelskiego – 2001, Rektora Uniwersytetu Śląskiego – 2013, 2016), nomino-
wany do nagrody „Totus” w dziedzinie kultury chrześcijańskiej (2010). Laureat 
nagrody dziennikarskiej „Ślad” (2005), srebrnego medalu „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2006), „Meda-
lu Komisji Edukacji Narodowej” Ministerstwa Edukacji Narodowej za zasługi 
dla oświaty i wychowania (2013), nagrody „Feniks” w kategorii nauk kościel-
nych za trylogię „·eologia benedicta” (2016), tytułu „Książka Roku” Komi-
tetu Nauk Teologicznych PAN w dziedzinie nauk teologicznych za trylogię  
„·eologia benedicta” (2017), ogólnopolskiej „Nagrody Literackiej im. Fran-
ciszka Karpińskiego” Civitas Christiana (2017), tytułu Honorowy Obywatel 
Miasta Pszów (2017/2018), wrocławskiej „Nagrody Czterech Kolumn” za  
całokształt twórczości (2018). Mieszka w Pszowie i Katowicach.
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W rodzinnym Pszowie spędza w roku jakieś cztery do pięciu miesięcy. Ma tu dom, gdzie mieszka 
87-letnia matka i siostra. Mówi, że jego powołanie zrodziło się z wiary przodków. Niewiele jednak bra-
kowało, by został żurnalistą.

Przeczytałem też gdzieś, że ksiądz profesor Jerzy Szymik jest najlepszym poetą wśród teologów 
i najlepszym teologiem wśród poetów. W jego przypadku trudno uznać to za komplement. Bo – po-
wiedzmy sobie szczerze – trąci banałem.

Pochodzący z Pszowa kapłan przestał być zwykłym teologiem, gdy wydał trylogię „·eologia be-
nedicta” (2010, 2012, 2015), inspirowaną myślą poprzedniego papieża Benedykta XVI ( J. Ratzingera), 
choć autorską, własną. – To jest dzieło mojego życia – powiedział mi, gdy spotkaliśmy się w gabinecie 
Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości na trzecim piętrze Wydziału Teologicznego Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach. „·eologia benedicta” bezsprzecznie wprowadziła księdza profesora Jerzego 
Szymika na wyżyny teologii katolickiej XXI wieku.

Ciepło o świętej pamięci Tadeuszu Kijonce

Już dawno również przestał być księdzem piszącym wiersze. Dość szybko okrzyknięto go wybit-
nym poetą katolickim. Niemniej swoją mądrą, wyważoną twórczością tra�a nie tylko do katolików, ale 
i przedstawicieli innych religii oraz niewierzących. Unika prostego moralizowania.

W październiku 2017 roku na Wydziale Teologicznym w Katowicach odbyła się promocja najnow-
szej wówczas książki poetyckiej księdza Szymika zatytułowanej „Dobre wino. Wiersze z lat 2014–2017”. 
– Najmłodsze dziecko jest zawsze najbardziej kochane. Uważam, że w dziedzinie poezji niczego lepsze-
go nie napisałem niż ta książka – konkludował kapłan. 

Święta 
Ziemia 
księdza 
Jerzego 
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30 listopada zaprosił swoich czytelników do Muzeum Miejskiego w Żorach, gdzie mówił między 
innymi o tożsamości człowieka. – To jedno z tych ważnych zagadnień, którymi żyję. Bo poświęcam mu 
dużo miejsca w moich książkach i artykułach – uśmiecha się ksiądz profesor. W marcowym natomiast 
numerze miesięcznika „Śląsk” ukazał się cykl wierszy „Święta Ziemia” z podróży do Palestyny, dedykowa-
ny zmarłemu niedawno redaktorowi naczelnemu Tadeuszowi Kijonce, z którym był w dobrych ciepłych 
relacjach. Zresztą wygłosił na jego pogrzebie homilię. Tadeusz Kijonka urodził się w sąsiednim Radlinie. 

Mimo intensywnej pracy duszpasterskiej, naukowej i literackiej ksiądz Szymik jest mocno związany 
z naszym regionem. Czym jest dla niego Pszów, gdzie się urodził i spędził młode lata? – Chciałoby się 
powiedzieć, że wszystkim. Ale nie byłaby to odpowiedź poprawna teologicznie. Wszystkim może być 
tylko Bóg – stwierdza.

Między Katowicami i Pszowem

– Mam dwa mieszkania. Jedno jakieś 300 metrów od budynku Wydziału Teologicznego w  Ka-
towicach, drugie w  Pszowie, które utrzymuję razem z  siostrą Bożeną Szymik-Iwanecką, psychiatrą, 
pracującą w rybnickim szpitalu psychiatrycznym. Znajduje się ono w naszym rodzinnym domu, gdzie 
mieszka także nasza mama, która skończyła 87 lat – podkreśla. W obu mieszkaniach przebywa mniej 

więcej po pięć miesięcy w  roku, a dwa pozostałe „bele kaj”, 
czyli w różnych miejscach. – Do Pszowa wracam w najbliższy 
poniedziałek. Mam tam wszystko: biurko, łóżko, szafę – wyli-
czał w rozmowie z autorem niniejszej książki. Szwagier (mąż 
siostry) pochodził z Siemianowic Śląskich, zmarł już prawie 
pięć lat temu i  spoczywa na pszowskim cmentarzu. – Jeden 
z moich siostrzeńców Wojtek jest księdzem w para�i Mariac-
kiej w  Katowicach, drugi Michał chemikiem, także pracuje 
w Katowicach. Siostrzenica Marysia jest na drugim roku ro-
manistyki i pierwszym anglistyki – wymienia kapłan. 

W Pszowie i okolicy ma wielu bliskich znajomych i przy-
jaciół. Przy Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
prowadzi około 50-osobową grupę formacyjną Pszowskie 
Ognisko Cudownie Ocalonych „PoCo”, zwaną „pocokami”. 
– Spotykamy się co miesiąc. To są ludzie, którzy mierzą się  

Ks. prof. Jerzy Szymik chętnie spotyka się ze swoimi  
czytelnikami (arch. ks. Jerzego Szymika)
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z Bogiem w swoim życiu i pragną Go. Oni wszyscy zostali w jakimś głębokim sensie ocaleni: z letniości 
wiary, z przeróżnych zagrożeń moralnych – podkreśla ksiądz Szymik. Spotykają się w siedzibie Towarzy-
stwa Miłośników Pszowa (koło Szkoły Podstawowej nr 1) przy ulicy Konopnickiej. Dodajmy, że żad-
na inna grupa w polskim Kościele tak się nie nazywa. Dla jeszcze szerszego, 150-osobowego środowiska 
ksiądz profesor głosi w Pszowie rekolekcje. Co roku, jesienią.

Pragnienie Jasnej Góry i Wawelu

– Nie odwiedzam mego rodzinnego miasta, ja w nim mieszkam znaczną część roku. Przebywam 
w domu latem, gdy studenci mają wakacje. Przyjeżdżam w weekendy. Towarzyszę chorym, spotykam się 
z przyjaciółmi, rodziną, młodzieżą – tłumaczył autorowi tego tekstu w październiku 2017 roku. 

Jednym z fundamentów duchowości ks. Szymika jest tożsamość głęboko śląska i zarazem głęboko 
polska, a to z racji rodzinnych doświadczeń. – Szanuję wszystkich, żeby to było jasne. Doceniam to, co 
dobrego wniosła w naszym regionie także kultura niemiecka, morawska – dopowiada.

Obaj pradziadkowie przyszłego księdza wyjechali ze Śląska do pracy w Bottrop, w Nadrenii Północ-
nej-Westfalii. Tam też urodzili się jego dziadkowie. Ale dogłębnie czuli się Polakami. Kiedy tu powsta-
wała Rzeczpospolita, wrócili, by głosować z plebiscycie i walczyć w powstaniach. 

Jak to możliwe, skoro Polski nie było na tych ziemiach od sześciu stuleci? – Oni byli głęboko religij-
ni, głęboko katoliccy. To było meta�zyczne, oczywiście, z Boga. Choć, rzecz jasna, jako 19-latkowie nie 
umieli tego prawdopodobnie nazwać tak jak ja to teraz nazywam. Pragnęli, by życie ich oraz potomnych 
nie upływało na peryferiach luterańskiego pruskiego państwa, w którym Polacy i katolicy byli pariasami. 
Oni chcieli dostępu do kultury znacznie głębszej niż niemiecka zrośniętej z katolicyzmem, pragnęli Ja-
snej Góry i Wawelu. Zresztą tak samo myślało wielu innych Ślązaków – zaznacza ks. Szymik. 

Matuszkowiec to ojcowizna

Nieżyjący już 25 lat tata Emil urodził się w Pszowie, tak jak jego matka (a babcia księdza Szymika), 
Matylda, z domu Matuszek, co jest zdaje się tropem morawskim. Zresztą Matuszek to popularne nazwi-
sko w naszych stronach, utworzone od imienia Mateusz. Analogicznie nazwisko Szymik pochodzi od 
imienia Szymon. – Naszą ojcowizną jest Matuszkowiec – ziemia, na której żyła rodzina babci. Teodor 
Szymik wżenił się w Matuszków, którzy są linią pszowską od wieków – dopowiada ksiądz profesor.

Święta Ziemia księdza Jerzego – Ks. prof. Jerzy Szymik
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Pradziadek Teodor Szymik pochodził z Czernicy, a ożenił się z pszowianką Anną z domu Paciok. 
Poznali się w... Bottrop na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii. – Należeli do tego pokolenia, które 
wyjeżdżało za chlebem od drugiej połowy XIX stulecia do początków XX wieku, „do Westfal”. Chłopak 
z Czernicy i dziewczyna z pobliskiego Pszowa spotkali się tak daleko od swoich rodzinnych domów, 
pokochali i pobrali. Urodziło im się ośmioro dzieci, spośród których czworo zmarło, a czworo przeżyło. 
Jednym z nich był mój dziadek Teodor (junior) – tłumaczy ksiądz profesor. 

Z Bottrop wrócili na Górny Śląsk, bo powstawała Polska. – Górnoślązacy wyjeżdżali tam wyłącznie 
w celach ekonomicznych. To była emigracja zarobkowa. Młodzi pracowali głównie w kopalniach. Na-
stępnie, tak jak zrobili Teodor i Anna, wracali na Śląsk, gdzie kupowali ziemię i budowali domy – za-
znacza kapłan. Szymikowie osiedlili się w Pszowie, skąd pochodziła prababcia księdza profesora. – I tu 
właśnie ich syn Teodor poznał też dziewczynę z Pszowa, Matyldę Matuszek. Wzięli ślub i z tego mał-
żeństwa był mój ojciec – Emil – opowiada ksiądz Szymik. 

Pierworodny Jerzy

Mama księdza poety Salomea była z Kokoszyc, ale urodziła się w Czyżowicach. – Jest dzieckiem 
ziemi wodzisławskiej. Jej tato, a mój dziadek Antoni Mitko wywodził się z Mszany (ale także urodził 
się w Westfalii), zaś mama Luiza z Czyżowic. Zresztą Mitko, tak jak i Matuszek, to również popularne 
nazwisko w tych stronach. Babcia niestety zmarła, jako 20-kilkulatka w rok po urodzeniu mojej mamy. 
Dziadek Antoni ożenił się po raz drugi i miał jeszcze troje dzieci. Mama mieszkała potem z macochą 
i ojcem w Kokoszycach – wspomina. 

Emil i Salomea pobrali się na początku lat 50. ubiegłego stulecia. Zamieszkali w Pszowie. W 1953 
roku przyszedł na świat ich pierworodny, Jerzy, przyszły profesor teologii. 

– Moje korzenie tkwią od wieków w ziemi rybnicko–wodzisławskiej. Od strony mamy są to miej-
scowości Mszana i Czyżowice, a od ojca Pszów i Czernica – wymienia ksiądz profesor. Obaj dziadkowie 
walczyli w powstaniach śląskich. 

Powołanie z wiary przodków

– Moje powołanie zrodziło się z ich wiary. Istotę sprawy stanowi fakt, że babcia Luiza oddała za 
mnie życie. To jest ogromnie ważny korzeń mojego życia. Jako młoda mężatka Luiza zachorowała 
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na gruźlicę. Lekarz jej powiedział, że w żadnym wypadku nie powinna zachodzić w ciążę. Ryzy-
kowałaby bowiem życiem, miała tak bardzo zdewastowany chorobą organizm. – Babcia zabroniła 
wtedy przychodzić temu lekarzowi do domu. Stwierdziła, że w tych sprawach najwięcej do powie-
dzenia ma Pan Bóg, a nie doktory. Tym bardziej, że w propozycji lekarza było coś nieetycznego. 
I zaszła w ciążę. Urodziła moją mamę. Okazało się, że lekarz miał rację – ksiądz profesor nie kryje 
wzruszenia. Ciąża tak bardzo wyniszczyła organizm Luizy, że zmarła po niespełna roku. – Ale 
z tego jestem, z tej o�ary, również moja siostrzyczka. Babcia oddała życie, żeby mogła urodzić się 
moja mama – zapewnia kapłan. 

Bóg jest najważniejszy

Jego tożsamość w  najwyższym stopniu określa kapłaństwo. Dlaczego 
został księdzem? – Chyba nie umiem tak do końca odpowiedzieć na to 
pytanie. Myślę, że tego się nie da pojąć i wyjaśnić, to jakaś tajemnica – przy-
znaje kapłan. 

Niewiele brakowało, a zostałby żurnalistą. Ale po kolei. – Bóg był dla mnie 
zawsze najważniejszy, to oczywiste. W moim domu oddychało się wiarą jak 
powietrzem. Ministrantem zostałem dość późno, jak na śląskie klimaty, gdzieś 
w trzeciej klasie. Miałem 10, może 11 lat. Strasznie mi się to spodobało. Lu-
biłem zapach starych modlitewników, estetykę liturgii, muzykę pszowskich 
organów. Przeżyłem też swoje dziecięce nawrócenie. W wieku 11 – 12 lat za-
cząłem się dużo modlić. Postanowiłem zostać księdzem, miałem wówczas 12 
– 13 lat, ale nie wiedziałem jak to zrobić. Skąd niby dziecko ma to wiedzieć? 
No i  kiedyś się dowiedziałem, że najpierw trzeba mieć maturę. Poszedłem 
więc do najbliższego liceum w Rydułtowach – wskazuje. 

Jak można się domyślić, w szkole średniej kapłaństwo wywietrzało mu z głowy. Tak to bywa. 
Przyczyną nie było jakieś młodzieńcze zakochanie. Okazało się, że ma wybitne zdolności poloni-
styczne. Wystartował w olimpiadzie szkół średnich, w Katowicach był drugi, a na szczeblu central-
nym – szósty. 

– Mogłem studiować na polonistyce w uczelniach całego kraju, bez egzaminów wstępnych. Pocią-
gało mnie dziennikarstwo. Sądziłem, że to będzie moja droga, no przecież spadło mi to jakby z góry. 
W czerwcu 1972 roku złożyłem papiery na Uniwersytecie Śląskim. Ale wracała do mnie uporczywa 

Święta Ziemia księdza Jerzego – Ks. prof. Jerzy Szymik 

Mały Jurek podczas  
Pierwszej Komunii Świętej 
(arch. ks. Jerzego Szymika)
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myśl: „Synek musisz zrobić ze swoim życiem to, co żeś chcioł 
zrobić jako mały ministrant. Bo inakszy nie bydziesz w życiu 
szczęśliwy” – wspomina. Po miesiącu zabrał papiery z polo-
nistyki i złożył je w seminarium, które było wówczas w Kra-
kowie. 

Praca w kopalni Anna

Formacja kapłańska trwała wtedy siedem lat, składało się 
na nią sześć lat studiów i  rok pracy �zycznej. To były czasy 
biskupa Herberta Bednorza. 

– Tra�łem do kopalni „Anna”. Miałem pracować w dziale 
elektrycznym na dole. Ale po miesiącu mnie wyrzucono. Mówimy o latach 70., gdy o wszystkim decy-
dowała partia. Oni się dowiedzieli, że zatrudniony jest tam kleryk. Ale ponieważ z domu miałem do 
kopalni raptem 10 minut, zatrudniłem się w Przedsiębiorstwie Montażowym Urządzeń Górniczych. 
Robiłem „pod fyrmom” – jak się wówczas mówiło, która miała swoje agendy we wszystkich kopalniach. 
Pracowałem więc w Pemugu a zarazem nadal w kopalni „Anna” – opowiada ksiądz profesor.

Być śląskim kapłanem

Jest wraz z profesorami Janem Miodkiem i Dorotą Simonides od lat jurorem konkursu „Po naszymu, 
czyli po śląsku”. Organizowany co roku przez Radio Katowice �nał odbywa się w listopadzie. 

Po śląsku mówi bardzo dobrze. – Jest to dla mnie język serca, bardzo głęboko wrośnięty w moją 
tożsamość. Rzecz jasna on nie stoi w żadnej sprzeczności z moją polszczyzną. Czerpię z gwary śląskiej 
skróty, idiomy; podnoszę je z dna duszy… Bardzo wpływają na sposób, w jaki posługuję się polszczy-
zną. Myślę, że one mają na mnie ogromny wpływ. To jest pewien typ humoru, droga do skrótu, do 
oszczędności słowa, do nie przegadywania frazy, do wtrącania też czasem jakiegoś śląskiego słowa 
w puencie – stwierdza.

Czytelnicy wybrali, że najlepszym wierszem naszego teologa, jaki kiedykolwiek napisał, jest utwór 
„Być śląskim księdzem”. – Jeżeli mówię, że oto „spełnia się marzenie śląskich chłopaków: mieć mocne 
życie, nie dać się bele czymu, chronić bezbronnych, wybierać Boga”, to na tym polega właśnie istota 

Licealista Jerzy Szymik w trakcie 
ogólnopolskiej olimpiady języka polskiego  

w Warszawie, w której zajął szóste miejsce,  
w 1972 roku (arch. ks. Jerzego Szymika)
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bycia księdzem. Nieraz podczas spowiedzi ze starszymi ludźmi rozmawiam po śląsku. To budzi jedyną 
w swoim rodzaju wspólnotę między nami – tłumaczy.

O mnożeniu ewangelicznych talentów

Jak dodaje, na początku było mu bardzo trudno na studiach teologicznych. – W wieku 19 lat była to 
dla mnie dość dramatyczna decyzja… Ale jak to w sprawach z Bogiem: On nigdy nie da się prześcignąć 
nikomu w hojności. To jest tak, że jak Mu się coś da, Bóg oddaje pomnożone stukrotnie, Ewangelia pisze 
o tym wprost. Miałem świadomość, że oddaję Bogu dużo, rezygnuję bowiem jakoby z tego mojego po-
lonistycznego talentu. Jak bardzo się myliłem... – zaznacza. Dziś w bibliotece jego gabinetu na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego widnieje ponad 60 tytułów autorstwa księdza profesora z Pszowa. 
– Mówię o tym nie po to, by się chwalić, tylko oddać chwałę Bogu. Miałem świadomość, że rezygnując 
i nie kończąc studiów polonistycznych, zrobiłem coś szczerego i prawdziwego – przyznaje. 

Dziś oznajmia, że to była dobra decyzja. – Gdybym został dziennikarzem w  latach 70, pisałbym 
albo pod dyktando reżymu albo relacje z A-klasowych meczów, gdybym się zbuntował. Ponieważ jestem 
wrażliwy, w obu przypadkach na pewno byłoby po mnie – podkreśla ksiądz Szymik. Dodaje, że Bóg dał 
mu stokrotnie więcej niż jego o�ara, polegająca na rezygnacji ze studiów polonistycznych i dziennikar-
stwa. Został księdzem o czym marzył od dziecka (po to poszedł do liceum) oraz wydał już kilkadziesiąt 
znakomitych książek teologicznych i poetyckich.

To nie cufal, tylko najlepsze współrzędne

Czym jest Pszów dla księdza profesora? – Jak już stwierdziłem, chciałoby się powiedzieć, że 
wszystkim. Ale nie byłaby to odpowiedź poprawna teologicznie. Wszystkim może być tylko Bóg – 
akcentuje kapłan. 

Jak dodaje, cokolwiek stawia się na miejscu Boga, uprawia się bałwochwalstwo… Nic Boga nie może 
zastąpić, „podrobić”, żadna miłość. O tym mówi między innymi zakonny i kapłański celibat… – Nie-
mniej Pszów jest dla mnie czymś absolutnie fundamentalnym, punktem na ziemi, którego chciał dla 
mnie Bóg w swojej wszechmocy i miłości. Mam w świadomości, że urodziłem się w połowie XX stulecia 
w Pszowie, a nie powiedzmy w stanie Massachusetts czy w XIII – wiecznym Paryżu – bo tak chciał 
Bóg. To nie jest „cufal”, tylko najlepsze współrzędne, jakie Opatrzność obmyśliła dla mnie. O każdym 

Święta Ziemia księdza Jerzego – Ks. prof. Jerzy Szymik 
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człowieku myślę jako o cudzie. Dla Boga każdy jest bowiem jedynym człowiekiem w swoim rodzaju. 
Jeśli wymyślił mnie w Pszowie i z tych rodziców, to z jakichś niepojętych powodów jest to dla mnie naj-
lepsze. Mam dwa wyjścia: albo się będę przeciwko temu buntował przez całe życie, że się nie urodziłem 
na przedmieściach Paryża, albo wyciągnę z tego faktu (z Pszowa) soki żywotne, dla mojego, jedynego 
w swoim rodzaju życia – tłumaczy.

Apel jasnogórsko-pszowski

Ksiądz Szymik jest bardzo związany z sanktuarium Matki Boskiej Pszow-
skiej. – Serdecznie, intelektualnie, religijnie, jakkolwiek. Byłem tam w ostatnią 
niedzielę, mszę świętą odprawiłem o godzinie 12 w naszej Bazylice. Wieczo-
rem o 21 byłem na apelu jasnogórsko – pszowskim. Prowadził go bowiem 
paulin, który głosił u nas rekolekcje. Zresztą nasz pszowski obraz jest przema-
lowaną ikoną częstochowską – przypomniał kapłan podczas naszej rozmowy. 

W 1722 roku pielgrzymi przynieśli do Pszowa z Jasnej Góry kopię. – Po-
nieważ przemokła po drodze, dali obraz do renowacji, a wodzisławski arty-
sta przemalował ciemne oblicze częstochowskiej Maryi na jasne pszowskie 
– uwypukla ksiądz profesor. Jako wikary niejednokrotnie organizował piel-
grzymki do Częstochowy. – Bardziej czuję się jednak związany z Pszowem, 
to podstawowe sanktuarium mojego życia. Służyłem tam przecież do mszy 
świętej jako ministrant – oznajmia. 

Tożsamość śląska i polska

Jaka jest zatem tożsamość księdza Jerzego Szymika? – Głęboko śląska i  głęboko polska. Dzięki 
moim przodkom, mam tę polską śląskość czy śląską polskość we krwi, ale szanuję wszystkich, żeby to 
było jasne. Wiem, że nie wybiera się korzeni, mentalności, pewnego „backgroundu” rodzinnego. To czło-
wiek otrzymuje, dziedziczy, co bardzo szanuję… Polska jest moją ojczyzną. Zrost tego co śląskie z tym 
co polskie, jest dla mnie absolutnie podstawowe i bezcenne – zapewnia kapłan.

Jako ministrant w sanktuarium  
Matki Boskiej Pszowskiej 

(arch. ks. Jerzego Szymika)



Jeszcze głębiej tożsamość chrześcijańska

Na jeszcze głębszym poziomie znajduje się jego tożsamość chrześcijańska. – Przede wszystkim czuję 
się człowiekiem, który otrzymał łaskę wiary. Jestem za to bardzo wdzięczny Bogu. Wiem, że moim obo-
wiązkiem jest dzielić się nią z innymi ludźmi – podkreśla ksiądz Szymik.

Jego tożsamość umiejscawia się więc na styku religijno–narodowym. – Nie ma to jednak nic wspól-
nego z nacjonalizmem czy ksenofobią. Jestem otwarty na inność, ale zarazem świadomy własnej tożsa-
mości. Może właśnie jedno drugiemu dobrze służy – dodaje.

Co jest najważniejsze dla księdza Jerzego Szymika w życiu? – Jeśli miałbym odpowiedzieć jednym 
słowem, to Bóg – stwierdza. Mówi też, że największym dziełem na jakie było go stać 
jest przytaczana tu już kilkakrotnie „·eologia benedicta”, która stanowi owoc jego 
spotkania z myślą Benedykta XVI. Spośród książek poetyckich za najważniejszą uwa-
ża „Dobre wino”, swoją najnowszą publikację. – Bo najmłodsze dziecko jest zawsze 
najbardziej ukochane – wskazuje kapłan. 

W  następnym dniu po naszym spotkaniu odbyła się promocja tomów „Dobre 
wino” i  „25 wierszy niezapomnianych w  wyborze czytelników”, którą prowadził 
ksiądz dr Tomasz Jaklewicz, a oprawę muzyczną zapewnił chór Lege Artis z Pszowa. 
Oba tomy zawierają trzy lata jego pracy w dziedzinie poezji. Ale cały czas pisze nowe 
teksty. 

W dalszej perspektywie chciałby napisać dzieło podobnej rangi, co „·eologia be-
nedicta”, które miałoby się nazywać „Christologia incarnata”. – Nie wiem jeszcze, czy 
również będzie to trylogia czy jeden tom. W każdym razie chciałbym, żeby to właśnie 
Jezus Chrystus był głównym bohaterem tej pracy – puentuje kapłan.

Źródła: 
Rozmowa z ks. prof. Jerzym Szymikiem 26 października 2017, Internet, 
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Tom wierszy z lat 2014–2017 
„dobre wino”  

(arch. ks. Jerzego Szymika)
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Bogdan Wita urodził się 1 grudnia 1967 r. 
w Rybniku. Od dzieciństwa mieszka w Żorach. Jest 
absolwentem tutejszego I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Karola Miarki. Po maturze wstąpił do Semi-
narium Duchownego w  Katowicach. Uznał jednak, 
że lepiej wypełni swoje powołanie jako osoba świec-
ka. Ukończył Politechnikę Śląską, ale od lat gra na 
gitarze akustycznej w  rybnicko – żorskim zespole  
folkowym Carrantuohill, którego jest też menedże-
rem. Początki jego kontaktu z  gitarą sięgają szkoły 
podstawowej, ale w  rzeczywistości prawdziwą przy-
godę muzyczną rozpoczął w  drugiej klasie liceum, 
jako samouk. Grał w  zespole szantowym (piosen-
ka żeglarska) Miondze. Zainicjował i  zorganizował 
I  Spotkanie z  Piosenką Żeglarską w  Żorach SARI 
’87. Ciesząca się ogromnym powodzeniem impre-
za odbywa się do dziś. Był redaktorem naczelnym  
„Nowej Gazety Żorskiej”. Żona Mariola jest peda-
gogiem, mają córki Hannę i Katarzynę. Hobby: sport 
(basen, narty, tenis) oraz zaniedbane to motoryzacja.
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Największym życiowym sukcesem Bogdana Wity jest rodzina i fakt, że robi to co lubi, jak sam przy-
znaje. Swoją pasję przekuł bowiem w zawód. Od lat gra na gitarze akustycznej, należy do �larów zespołu 
folkowego Carrantuohill, który wykonuje muzykę celtycką. 

To swego rodzaju fenomen, jak tyle indywidualności tak długo i  niezmiennie podąża jedną 
drogą. Carrantuohill obchodził w 2017 roku 30. lecie! Cały ten okres dla muzyków z Żor i Rybnika 
znaczony był koncertami i  kolejnymi płytami, których nagrali już kilkanaście. Bogdan mówi, że 
spędzają razem mnóstwo czasu: na próbach i występach scenicznych, są też przyjaciółmi w życiu 
prywatnym.

– Działamy tak długo razem może dlatego, że naszym wspólnym mianownikiem jest właśnie muzy-
ka. Najbardziej łączy nas wciąż radość z grania. Nie nastawiamy się na komercję ani zdobywanie wielkich 
nagród, choć i one pojawiły się po drodze. Dostaliśmy Fryderyka za płytę Session natural Irish & Jazz, bo 
tak uznało polskie środowisko muzyczne – sami muzycy, autorzy, kompozytorzy, producenci, dziennika-
rze i �rmy zrzeszone w Akademii Fonogra�cznej. W duszy gra nam jednak coś innego, chcemy przede 
wszystkim poruszać słuchaczy nastrojem tak bardzo obecnym w muzyce irlandzkiej – podkreśla Bogdan 
Wita, gitarzysta, a zarazem menedżer grupy.

Do reela nogi podskakują same

Carrantuohill ma coraz więcej własnych kompozycji, wszystkie one mieszczą się w  nurcie ir-
landzkim. – W muzyce folkowej, a celtyckiej szczególnie najważniejsze nie jest precyzyjne wygry-
wanie dźwięków, lecz atmosfera utworu. Musi on ścisnąć za gardło. Jeśli prezentujemy coś w sty-
lu reela, czyli szybkiego tańca, nogi słuchacza powinny podskakiwać same – tłumaczy Bogdan.  

O życiu, 
muzyce  
i religii
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Najlepszy komplement w  swoim życiu usłyszał od Irlandczyków 
właśnie. – Powiedzieli nam po prostu, że nie wiedzieć czemu po-
tra�my wydobyć z  ich muzyki ów nastrój, to, co nie jest zapisane 
w nutach. Bardzo byliśmy dumni z tych słów – przyznaje żorzanin. 
Takich sytuacji było więcej. 

– Jednego razu w Cork na południu Irlandii, po festiwalu w pu-
bie podchodzi do nas miejscowy muzyk i mówi: „Wy jesteście chyba 
z  północnej Irlandii, bo u  nas gra się troszeczkę inaczej.” Kiedy 
usłyszał, że przyjechaliśmy z Polski zrobił wielkie oczy. W latach 
90. przeciętny Irlandczyk nie wiedział dokładnie, gdzie leży nasz 
kraj. Kojarzył, że na wschodzie Europy, ale nic więcej. To tak jakby 
zapytać Polaka o Uzbekistan. Mniej więcej wiesz, gdzie się znajdu-
je, ale tak dokładnie, to nie do końca – zaznacza Bogdan.

Nie każdy śpiewać może

Przez lata zespół wykonywał wyłącznie muzykę instrumentalną. – Dopiero na płycie Inis z 2002 
roku odważyliśmy się po raz pierwszy przemówić także wokalnie. Stwierdziliśmy, że fajnie byłoby czę-
ściej łączyć naszą grę ze śpiewem. Próbowaliśmy nawet swoich strun głosowych, ale uznaliśmy, że nie 
robimy tego na tyle dobrze, by śpiewać na koncertach – uśmiecha się Bogdan. Dlatego zespół zapropo-
nował współpracę znanym wokalistom, między innymi: Annie Marii Jopek, Stanisławowi Sojce, Urszuli 
Dudziak, Anicie Lipnickiej, Jakubowi Badachowi… 

– Mam do dziś list fanki Anity Lipnickiej. Pisze w nim, że dzięki nam odkryła całkiem nową prze-
strzeń muzyczną, czyli folk irlandzki. Najczęściej koncertowaliśmy jednak z Pawłem Kukizem i Ro-
bertem Kasprzyckim. Ten pierwszy poszedł w politykę, ale jestem pewien, że jeszcze wróci do muzyki 
– nadmienia Bogdan Wita. 

Samouk na gitarze

Sam jest wyjątkową osobą z kilku co najmniej powodów. Nie chodził do szkół muzycznych. Profe-
sjonalnej gry na gitarze nauczył się sam. 

Bogdan Wita z zespołem Carrantuohill na Sari 2018 
(fot. Ireneusz Stajer)
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W czasach licealnych (ukończył I LO imienia Karola Miarki w Żorach) należał do różnych ze-
społów wykonujących szanty, piosenkę turystyczną lub muzykę religijną. Pierwszą jego bardziej znaną 
formacją było Miondze, która wygrała między innymi festiwal marynistyczny w Bytomiu. Równocze-
śnie... śpiewał w grupie Granum, dobrze radzącą sobie na festiwalach religijnych Sacrosong w Kato-
wicach i gliwickim Cantate Deo. 

Rozeznawanie powołania

Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w  Katowicach. – Chciałem zostać katolickim 
księdzem. W wieku nastu lat człowiek zastanawia się, co będzie robił w życiu. To pytanie głęboko mnie 
nurtowało. Stwierdziłem, że jeśli nie spróbuję i nie pójdę do seminarium, nie odpowiem sobie na nie – 
tłumaczy Bogdan Wita. Przez rok rozeznawał czy ma powołanie. – To absolutnie nie był zmarnowany 
czas. Życzę każdemu młodemu człowiekowi, by u  progu dorosłego życia zafundował sobie taki rok 
zastanawiania się nad sobą. W moim przypadku były to długie intensywne rekolekcje. Wszystko prze-
modliłem, przemyślałem i przekonsultowałem, chociażby z wybitnym spowiednikiem księdzem Janem 
Grzesicą, który pomógł mi zdecydować – stwierdza muzyk.

Bogdan uznał, że nie zostanie kapłanem. – Stan duchowny nie był dla mnie – mówi. Na nowo wcią-
gnęła go muzyka. – Co nie znaczy, że nie rozwijam swojej duchowości. Realizuję się jako mąż, ojciec, syn 
czy od sześciu lat nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej – wylicza. Rzeczywiście Bogdana często można 
spotkać przy ołtarzu w kościele farnym pod wezwaniem św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, gdy 
w białej albie rozdziela Komunię świętą.

Gramy to co lubimy

Twierdzi z przekonaniem, że jego powołaniem zawodowym jest Carrantuohill. – Jak sobie pomyślę, 
że zespół gra już 30 lat, trudno w to uwierzyć. Owszem, nikt z nas nie jeździ porsche czy innymi „wypa-
sionymi” samochodami. Żyjemy jednak na całkiem dobrym poziomie, utrzymując się z muzyki niszowej, 
którą kochamy. Potra�my tym zapewnić byt naszym rodzinom, co stanowi pewnego rodzaju fenomen. 
Nie każdy artysta ma tyle szczęścia – konkluduje muzyk. 

Mimo nawału zajęć scenicznych ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach. W pierwszej połowie lat 
90. pracował jako animator w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie zorganizował redakcję tygodnika „Nowa 

O życiu, muzyce i religii – Bogdan Wita
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Gazeta Żorska”, zostając jej redaktorem naczelnym. – Zajmowałem się głównie kontaktem z drukarnią 
i dystrybucją pisma – wspomina. Równocześnie od 1992 roku prowadzi agencję artystyczną Celt, która 
głównie, lecz nie wyłącznie, organizuje życie zespołu Carrantuohill. 

Projekt z Irkiem Krosnym

– Robię to co lubię, kocham to co robię. Pasja stała się moją pracą. To idealne połączenie. Bardzo lu-
bię również swoje obowiązki menedżerskie – zdradza autorowi książki. W biurze przy ulicy Wodzisław-
skiej zastaniemy Bogdana Witę przez pięć dni w tygodniu. – W piątek wyłączam komputery i sięgam po 
gitarę. Wchodzę w zupełnie inny świat artystyczny. Załatwianie spraw organizacyjnych i występy w ze-
spole to jakby dwa płuca mojego organizmu, bez których trudno byłoby przeżyć. Każdy dzień zaczynam 
słowami: „Boże dzięki za to, co mam, bo cóż więcej” – stwierdza żorzanin. 

Zespół Carrantuohill w pełnym składzie (arch. Bogdana Wity)
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W 2017 roku zespół zaczął realizację nie-
zwykłego projektu ze znanym mimem Ire-
neuszem Krosnym. – Stanowi on połączenie 
muzyki, tańca i kabaretu. Występowaliśmy już 
razem między innymi w  Wodzisławiu oraz 
innych śląskich miastach. Zamierzamy poka-
zać go szerszej publiczności, być może także 
w  mediach ogólnopolskich. Pracuje nam się 
z Irkiem Krosnym doskonale, bo nadajemy na 
tych samych falach – uśmiecha się Bogdan.

Jego zainteresowania muzyczne sięgają 
nie tylko irlandzkiego folku. Jak sam mówi, bardzo lubi twórczość Phila Collinsa (Genessis), Stinga, 
Marka Knop©era, U2.

Podróż na Antypody

Mówi też, jak bardzo jest związany z Żorami, ze Śląskiem. – Nie wyobrażam sobie, by z jakichś powo-
dów wyemigrować gdzieś na stałe. Lubię podróżować po świecie, ale zawsze wracam do domu przy ulicy 
Rybnickiej – wskazuje. Zrealizował również marzenie swojego życia. – 25 lat temu na ślubnym kobiercu 
obiecaliśmy sobie z żoną, że jeśli przeżyjemy razem ćwierć wieku, to zafundujemy sobie wyjątkową podróż 
– opowiada Bogdan Wita. I rzeczywiście, udali się w miesięczną podróż do Australii i Nowej Zelandii. 

Konsekwentny Carrantuohill

Myślą przewodnią książki jest tożsamość. Trudno więc nie było zapytać Bogdana o jego korzenie 
oraz związane z tym poglądy i emocje. – Nie wiem czy można mówić o tożsamości zespołu? Na pewno 
stanowimy monolit, co już powiedziałem na wstępie. Grupa jest konsekwentna w swojej działalności. 
Od początku gramy w prawie niezmiennym składzie – wymienia Bogdan. Carrantuohill tworzą od jego 
zarania: Maciej Paszek, Dariusz Sojka, Zbigniew Seyda, Adam Drewniok i Bogdan Wita. Po 10. latach 
doszedł perkusista Marek Sochacki i zespół rozwinął brzmienie. – Od ponad sześciu lat śpiewa z nami 
Ania Buczkowska z Katowic – przypomina muzyk.

O życiu, muzyce i religii – Bogdan Wita

Na scenie z Ireneuszem Krosnym (arch. Bogdana Wity)
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Jak dodaje, wszyscy członkowie grupy są Ślązakami lub w połowie Ślą-
zakami. – Gdyby sięgnąć głęboko do korzeni Zbyszka Seydy, to jego dziad-
kowie pochodzili z okolic Piły. Mama Darka Sojki chyba miała przodków na 
wschodnich Kresach Polski. Jego ojciec jest rodowitym Ślązakiem – wymienia 
Bogdan Wita. 

Co im w duszy gra

Generalnie, muzycy Carrantuohill mają duszę śląską. – To wyszło bar-
dzo ładnie ponad 10 lat temu przy okazji kampanii ekologiczno – artystycz-
nej Zielona Wyspa Śląsk, której jesteśmy gospodarzem – wskazuje muzyk. 
Zaczęło się od tego, że na jednej imprezie dyrektor Lasów Państwowych 
w Katowicach Kazimierz Szabla uzmysłowił im, że żyjemy na Śląsku, który 
jest coraz bardziej zielony. Dziś aż 32 procent obszaru województwa zaj-
mują lasy. Wprawdzie do Śląska włączono Podbeskidzie i Częstochowskie, 
niemniej plasuje to nasz region na drugim miejscu w Polsce pod względem 
powierzchni terenów zielonych. 

– A tu ciągle mówi się o czarnym, brudnym, ponurym Śląsku. To kolejny 
stereotyp, który staramy się demitologizować. Tym samym mocno wchodzimy 
w naszą śląską tożsamość. Robimy więc Wyspę, która burzy te schematy. Po 

pierwsze, to, że jako Ślązacy powinniśmy raczej grać bluesa. A po drugie, że pochodzimy z takiego czarnego 
niefajnego regionu. Nasz projekt jest przewrotny, zwariowany, trochę na zasadzie happeningu. Pokazuje-
my, że na Śląsku można grać muzykę radosną, irlandzką. I wcale to nie jest grzech. Nie mamy irlandzkich 
paszportów. Za to bardzo czujemy się Ślązakami i nigdy się przed tym nie broniliśmy – oznajmia Bogdan. 

Wydarzenie odbywa się zawsze na powitanie wiosny. – Zazieleniamy Śląsk poprzez między innymi 
sadzenie nowych lasów oraz granie zielonej irlandzkiej muzyki – wtrąca żorzanin. W 2017 roku na przy-
kład zespół zaprosił do udziału w koncercie tak znakomitych gości, jak: Krzesimir Dębski, Kuba Badach 
oraz Orkiestrę Symfoniczną Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach. W 2018 przyszyko-
wał jubileuszową 10. edycję. – Chcemy udowodnić, że przy pomocy zielonej muzyki można zazielenić 
Śląsk. Tu już nie chodzi o samo brzmienie, ale pokazanie radosnego, pozytywnego oblicza naszej ziemi. 
Chcemy w ludziach uruchamiać tak zwane „think green” – czyli ekologiczne, pozytywne myślenie – wy-
jaśnia Bogdan Wita. 

Na górskim szlaku  
(arch. Bogdana Wity)
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Chłopaki ze Śląska

– Koncertując na różnych scenach w kraju i za granicą, często spotykaliśmy się z pytaniem: Skąd 
jesteście, pięknie gracie? Odpowiadaliśmy zgodnie z prawdą, że ze Śląska, Katowic, Rybnika, Żor. „Jak 
to, na Śląsku gra się bluesa (znowu muszę przywołać ów stereotyp), a nie muzykę irlandzką” – stwierdzali 
skonsternowani nasi rozmówcy. Dziś już wiedzą jak to jest naprawdę, a to za sprawą głównie działań 
koncertowych i edukacyjnych podejmowanych przez muzyków Carrantuohill.

– Współpracujemy z fundacjami ekologicznymi. Organizujemy warsztaty w szkołach. Pokazujemy 
dzieciom proste rzeczy, jak na przykład segregować odpady i oszczędzać energię. Po to, by jeszcze lepiej 
żyło się na Śląsku – Bogdan podsumowuje ekologiczny wątek.

Ulepieni z tej samej gliny

Dlaczego Polacy na ogół lubią Irlandczyków? – Odpowiedź jest bardzo prosta. Każdy to zrozumie, 
gdy pojedzie tam pierwszy raz. Myśmy to zrobili w 1993 roku i ze zdumieniem spostrzegliśmy, że Polacy 
i Irlandczycy są ulepieni z tej samej gliny. Mamy podobną historię. Oni byli wiecznie dręczeni przez 
Anglików. Myśmy zawsze obrywali to z prawej strony (Rosja), to z  lewej (Niemcy), czasem południa 
(Austria) – wymienia żorzanin. 

Drugą wspólną cechą jest podejście do życia i emocji. Polacy i Irlandczycy cieszą się na całego, tak 
jak i  smucą potężnie, nie wspominając już o  zamiłowaniu do trunków, piwa. – Po jednym – dwóch 
spotkaniach znajdziesz w  Irlandczyku przyjaciela. To ktoś myślący podobnie. Zetknęliśmy się z  tym 
wielokrotnie – zapewnia Bogdan. 

A teraz bijemy brawo

Jak dodaje, zupełnie inny jest Niemiec. – Poukładany, wszystko musi mieć na „ganc gynał”, czyli 
zrobione dokładnie. Jak mu coś każesz, to zrobi. Jak mu nie każesz, sam na to nie wpadnie. Widzimy to 
czasem na koncertach. W Niemczech na zakończenie ma się wrażenie, że najlepiej byłoby, gdyby ktoś 
powiedział: „A teraz bijemy brawo”. Z ich serc wypływa to dość ciężko. Nie mają tej emocjonalności typu 
„wow, ależ mnie to poruszyło” jak Polacy i Irlandczycy – twierdzi Bogdan Wita. 

O życiu, muzyce i religii – Bogdan Wita
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Irlandczycy żyją wolniej 

Do niedawna obie nacje łączyła też religijność – szczera, głęboka wiara. Dziś mieszkańcy Zielonej 
Wyspy są jakby dalej od Boga. Można to dostrzec głównie w większych miastach, gdzie żyje się podob-
nie jak w Berlinie czy Amsterdamie. 

– Mnie zawsze fascynowało to, że Irlandczycy nie spieszą się, żyją wolniej niż Europejczycy kon-
tynentalni. Jednym ze spektakularnych przykładów były do niedawna znaki drogowe w małych miej-
scowościach. Jeśli odcinek jest niebezpieczny, to u nas mamy ograniczenia prędkości do 40, a nawet 30 

i jeszcze mniej kilometrów na godzinę. W Irlandii na znaku wskazującym 
dopuszczalną prędkość widniał napis slow (powoli) albo slower (wolniej). 
Zobacz jakie to fajne. Pierwszy raz jedzie się taką drogą niezwykle ostroż-
nie. Potem już wiadomo, jakiego zagrożenia możesz się spodziewać. Jeszcze 
lepiej poinformowany jest ktoś, kto mieszka w okolicy i przejeżdża tamtędy 
z pięć razy na dzień. W Polsce na przykład za przekroczenie prędkości o 5 
kilometrów na godzinę jest już mandat, choć samochód poruszał się bez-
piecznie – przekonuje o słuszności irlandzkiego rozwiązania Bogdan Wita.

Ślonzok bity na cztery kopyta

Podsumowując tożsamość Bogdana Wity, to sam mówi o  sobie, 
że jest „Ślonzokiem bitym na cztery kopyta”. – I  jestem z tego bardzo 
dumny. Ale pytanie nie jest łatwe. Bo trzeba by rzetelnie przeanalizować 

swoje korzenie, to co siedziało w umysłach i emocjach moich przodków – przyznaje. Wie bowiem, 
że wyznawane przez niego wzorce postępowania silnie wiążą się z tym, w co wierzyli i jakie zdobyli 
doświadczenia jego praprapra dziadkowie i następne pokolenia. 

– To są stare śląskie wartości, w tym duchowe, religijne – przekazane mi przez rodziców i dziadków. 
Mam wrażenie, że je dostałem od przodków, a nie znalazłem w życiu. Staram się tego nie zatracić, ale 
jeszcze bardziej próbuję to sobie przyswoić i utrzymać, by było mocne, trwałe – wylicza. 

Oto wartości Ślązaka według Bogdana Wity: „Synku za ciebie nikt tego nie zrobi, jak coś robisz, to 
rób dobrze”. I być może najważniejsze, cytuje za Świętym Augustynem „Jak Bóg na pierwszym miejscu, 
to wszystko na odpowiednim miejscu”. Oto hierarchia wartości, które wyznaje gitarzysta Carrantuohill: 
Bóg, rodzina, solidność śląska, przywiązanie do rodziny i domu. 

W swoim biurze w Żorach 
(fot. Ireneusz Stajer)
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Na koniec ciekawostka. Bogdan Wita jest spokrewniony z Jerzym Makulą, o którym także piszę 
w niniejszej książce. – Moja mama i jego tato są kuzynami. Do wujka chodzę z Komunią świętą – 
mówi muzyk.

O życiu, muzyce i religii – Bogdan Wita

Grupa CARRANTUOHILL istnieje od 1987 roku. Wykonuje zarówno tradycyjną mu-
zykę celtycką rodem z  Irlandii i  Szkocji, jak i  własne opracowania aranżacyjne oparte na 
„celtyckich korzeniach”. Wykorzystuje przy tym bardzo stylowe instrumentarium (skrzypce, 
uilleann pipes, bouzuki, cittern, bodhran, ©ety, tin whistles, akordeon, mandolina, gitara aku-
styczna) poszerzając brzmienie o instrumenty perkusyjne, klawiszowe oraz gitarę basową.

Carrantuohill wielokrotnie gościł w  Irlandii. W  1994 roku jako uczestnik warsztatów 
muzycznych South Sligo Summer School w Sligo, prowadzonych przez najlepszych znaw-
ców i wykonawców muzyki irlandzkiej. Później kolejno w 1997, 1999 i 2004 roku koncertując 
m.in. na jednym z największych irlandzkich festiwali – Cork Folk Festival oraz w słynnym 
Fox`s Pubie czy też w St`Anns Church w Dublinie. Wystąpił również w Galway oraz w lipcu 
2005 roku na jednym z największych festiwali – Dancing with Lunasa w malowniczym zam-
ku w Kinnitty. W Irlandii powstawały też liczne teledyski zespołu.

W 1998 roku Carrantuohill koncertował w USA na osobiste zaproszenie Czesława 
Miłosza tworząc muzyczną oprawę Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego w Clare-
mont McKenna College w Kalifornii.

Od 2004 roku grupa gości na festiwalu Roches de Celtiques w Rochetaillee. Popularność 
we Francji naszego zespołu wzrosła do tego stopnia, że powstał tam jego managment. Grupa 
koncertowała w: Lyonie, Chambles, St.Etienne, St.Victor, Villard de Lans, Caloire.

W 2007 roku zespół otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę Polskiego Przemysłu Fo-
nogra�cznego – FRYDERYKA 2006 w kategorii Album Roku Etno – Folk za płytę „SES-
SION NATURAL IRISH & JAZZ”. Wystąpił również na jednym z najbardziej znanych 
i  największych w  Europie festiwalach muzyki celtyckiej: Guinness Irish Festival w  Sion 
w Szwajcarii.

Carrantuohill miał zaszczyt reprezentować Polskę na festiwalu Euro Woodstock w Bu-
dapeszcie (1995). Zanotował na swym koncie wiele wspólnych występów z uznanymi artysta-
mi. W 1997 roku odbył trasę koncertową ze szkocką grupą ·e Battle�eld Band. Występował 
również z Maire Breatnach, Sands Family, Deaf Shepheard, Geraldine McGowan & Friends 
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Źródła: 
Rozmowa z Bogdanem Witą, 11 października 2017 oraz wcześniejsze i późniejsze; 
http://www.carrantuohill.pl/ 

oraz Midnigth Court. Na tej samej scenie spotkał się z wirtuozem irlandzkich ullieann pipes 
Liam`em O`Flynn`em oraz czołowym gitarzystą Arty McGlyn`em. Z legendarnym Jackie 
Daly`m spotkał się w irlandzkim Cork, zaś w Kinnitty dzielił scenę z wybitnym Donall`em 
Lunny i John`em Carty.

Midge URE (ex Ultravox, twórca LIVE AID) uświetnił koncert promujący płytę 
INIS w warszawskiej Sali Kongresowej. Carrantuohill realizował też wspólne projekty 
z takimi polskimi artystami jak: Anna Maria JOPEK, Anita LIPNICKA, FIOLKA Naj-
denowicz, Stanisław SOJKA, Paweł KUKIZ, Kuba BADACH, Robert KASPRZYCKI, 
Urszula DUDZIAK, Wojciech KAROLAK, Tomasz SZUKALSKI, Marek RADULI, 
Krzysztof ŚCIERAŃSKI, Bernard MASELI, Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK.

Seamus Heaney – irlandzki poeta, laureat Nagrody Nobla w 1995 roku – po kilku spotka-
niach z zespołem, stwierdził: „…nieoczekiwanie poczułem się jak w domu podczas spotkania 
z zespołem Carrantuohill, polskimi muzykami grającymi irlandzkiego jiga i  reela w takim 
stylu i z takim szelmostwem, że nawet Irlandczycy nie zrobiliby tego lepiej.”





Halina 
Wojtynek 
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Halina Wojtynek jest córką Wiktora Kani, żoł-
nierza Armii Krajowej i oddziału Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego „Leśniczówka”, zamordowanego 
przez oddział KBW i funkcjonariuszy UB. Z  wy-
kształcenia farmaceutka, przepracowała w  swoim 
zawodzie 53 lata, cały czas w Żorach! Przez 44 lata 
była kierowniczką pierwszej i  długo jedynej apte-
ki w tym mieście przy ulicy Kościuszki. W 1972 r. 
założyła z Witoldem Lipińskim miejskie koło Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, którego była prezesem. 
Wybrana na dwie kadencje przewodniczącą samo-
rządu dzielnicy Śródmieście. Przez jedną kadencję 
pełniła funkcję radnej Miejskiej Rady Narodowej 
oraz przewodniczącej komisji zdrowia. Była właści-
cielką pierwszej sprywatyzowanej apteki w Żorach.
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Porucznik Wiktor Kania, pseudonim „Andrzej”, „Felek” urodził się w 1914 roku w Katowicach, był 
synem Franciszka i Anny z domu Fox z Warszowic. W 1934 roku ożenił się z Anną Strach, która przy-
szła na świat 17 października 1914 roku w Górkach Małych niedaleko Brennej. Młodzi wzięli ślub 
w kościele farnym pod wezwaniem Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, gdzie 
mieszkał Wiktor. Kaniowie mieli troje dzieci: Eugeniusza urodzonego w  1936 roku, 
Halinę, która przyszła na świat cztery lata później, oraz najmłodszego Wiktora juniora, 
urodzonego w 1946 roku. 

Kapitan Kania walczył z Niemcami w kampanii wrześniowej, jako żołnierz Obro-
ny Narodowej. Został ranny i wywieziony na roboty do Rzeszy. Po powrocie na Gór-
ny Śląsk w 1940 roku, wstąpił do cieszyńskiej organizacji Związku Walki Zbrojnej. 
W 1943 roku dowodził w Beskidach słynnym oddziałem Wędrowiec, wcielonym póź-
niej do Armii Krajowej. 

W 1945 roku organizował władze cywilne w Żorach. – Był rajcą Miejskiej Rady 
Narodowej i  jednocześnie naczelnikiem gminy Osiny – opowiada Michał Wojty-
nek, syn Haliny Wojtynek i wnuk naszego żołnierza niezłomnego, przebywający dziś 
w  Norwegii. Wskutek prześladowań cywili i  rabunków dokonywanych w  mieście 
przez sowieckie służby, Wiktor Kania wrócił do podziemnej działalności w  ramach 
Narodowej Organizacji Wojskowej. 

Ucieczka z więzienia

Aresztowany przez komunistów pod koniec 1945 roku, został osadzony w więzieniu w Cieszynie, 
z którego uciekł. Na początku 1946 roku podporządkował się strukturom Konspiracyjnego Wojska 

Córka  
żołnierza  
niezłomnego

Wiktor Kania w ubraniu roboczym
(arch. Halina Wojtynek)
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Polskiego, stworzył Komendę Powiatową KWP „Leśniczówka”, którą dowodził. Uczestniczył w ak-
cjach  egzekucyjnych i zaopatrzeniowych, między innymi na działaczach Polskiej Partii Robotniczej 
i Polskiej Partii Socjalistycznej. 

Podczas zebrania w Kleszczowie, w 1946 roku, postrzelił Augustyna Biskupa, organizatora władzy 
ludowej w Żorach, który po kilku godzinach zmarł w mikołowskim szpitalu, z upływu krwi. Należał 
on do Polskiej Partii Robotniczej, w marcu 1945 roku wybrano go pierwszym sekretarzem miejskiej 
organizacji PPR. MRN powołała go na stanowisko burmistrza. Urząd sprawował raptem 10 dni, gdyż 
wojewoda śląsko – dąbrowski nie zatwierdził Biskupa na to stanowisko. W listopadzie został mianowany 
wójtem gmin zbiorowych, należących do miasta, które miał zorganizować. 

Rodzina Wiktora Kani przez cały czas mieszkała w Żorach. Żona Anna była represjonowana w cza-
sach niemieckiej okupacji, a następnie przez komunistów. Różne przykrości spotykały także dzieci żoł-
nierza niezłomnego. 

30 kwietnia 1946 roku Kania spalił trybunę pierwszomajową na żorskim rynku. Mówiono, że w po-
żarze zginął człowiek. Historyk Dariusz Domański z Żor, który w archiwum Oddziału Instytutu Pamię-
ci Narodowej w Katowicach przeprowadził kwerendę dotycząca „Felka”, nie napotkał na taką informację. 

Zbezczeszczone ciało o�cera

5 maja 1946 roku żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze UB zastawili 
na Wiktora Kanię zasadzkę w Osinach. Przedarł się przez obławę, ale został ciężko ranny. Rano w nie-
dzielę, idący do kościoła ludzie znaleźli ciało. Leżało przy drodze do Krzyżowic. Miejscowi z łatwością 
rozpoznali byłego naczelnika Osin. 

Wiemy co działo się dalej, bo Michał Wojtynek dotarł do akt dotyczących dziadka, przechowywa-
nych w katowickim Oddziale IPN. To również owoce lat szperania w dokumentach oraz internecie, 
wielu rozmów z ludźmi. 

Powiadomiono milicjantów, którzy wezwali referenta gminnego Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go Czesława Przybylskiego. Ten ściągnął na miejsce żorskiego lekarza Wilhelma Bielicha, który obejrzał 
denata. Płynęła godzina za godziną, w niedzielę ludzie mieli czas, by przyjść i popatrzeć na zbezczesz-
czone zwłoki. Trzeba było decydować, co zrobić z ciałem od dawna ściganego „bandyty”. 

Znajdujący się na miejscu ubek wiedział, że przejęcie zwłok wiązałoby się z koniecznością przetrans-
portowania ich chociażby do siedziby UBP w Rybniku. Zważywszy na dostępne środki transportu i brak 
odpowiedniej eskorty, byłoby to przedsięwzięcie dość ryzykowne. Mogłoby sprowokować zamieszki, 
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a nawet próbę zbrojnego odbicia ciała przez żołnierzy Kani, którzy prze-
cież znajdowali się na wolności. Ostatecznie zezwolono na przetranspor-
towanie ciała na cmentarz farny w Żorach.

Byli tam już żołnierze KBW, którzy obstawili nekropolię w  obawie 
przed zamieszkami. Przybyło wielu mieszkańców, w  tym proboszcz ko-
ścioła pw. św. św. Filipa i Jakuba, ksiądz Karol Brzoza. Przyszła wdowa bę-
dąca w dziewiątym miesiącu ciąży, która prowadziła za ręce dwoje zszoko-
wanych dzieci. Dotarli też przedstawiciele żorskiego magistratu. Wszystko 
działo się w nerwowej atmosferze. 

Ostatnia zemsta ubeków

– Babcia nie była w stanie zająć się zwłokami męża, więc twarz de-
nata obmywały z  krwi kilkuletnie dzieci. Na cmentarzu nie było wody. 
Przedtem cała trójka musiała wrócić do domu po dzbanek z wodą. Kiedy 
przyszli na miejsce, ciało leżało już w samych majtkach, gdyż ubecy zdarli z Kani o�cerski mundur i buty. 
To była ostatnia zemsta na martwym już wrogu ludowej władzy – stwierdza Michał Wojtynek.

Zebrani na cmentarzu ludzie kładli do skrzyni ze zmarłym kwiaty i  zielone gałązki. W ten sposób 
przykryli obnażone ciało. Przyszedł czas na pochówek. Tu znowu żorzanie postawili się aparatowi bezpie-
czeństwa. Ubecy zarządzili, że miejsce „bandyty” jest pod płotem. Zmuszeni byli jednak ustąpić w obliczu 
oporu ludzi i księdza. Znaleziono inną kwaterę. Jeszcze ktoś coś krzyknął, jakiś partyjny działacz na pokaz 
próbował nogą zepchnąć trumnę do dołu. Wreszcie ksiądz odmówił modlitwę i ciało spoczęło w ziemi.

Pomimo dramatycznego przebiegu całego wydarzenia Wiktor Kania „Andrzej” spoczął w  mogile 
cmentarnej na oczach najbliższych i wielu życzliwych obywateli, świadków całego zajścia, wspierany mo-
dlitwą obecnych wiernych.

Anonimowe doły

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż były to okoliczności nietypowe w tamtym okresie. Pośmiertne losy 
żołnierzy antykomunistycznego podziemia zwykle były inne. Przeważnie ciało zabitego przejmowało UB. 

Anna Kania z domu Fox (zmarła 1934)  
i Franciszek Kania (zmarły 1946), rodzice  

kapitana Wiktora Kani (arch. Halina Wojtynek)
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Następnie, po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji fotogra�cznej, wrzucano je do anonimowych do-
łów w lasach lub na placach budowy.

– Miejsce pochówku większości, o ile nie wszystkich (oprócz Kani) bohaterów poakowskiego powsta-
nia zbrojnego, wymienionych na żorskim pomniku ku czci Żołnierzy Wyklętych, jest nieznane – wska-
zuje Michał Wojtynek. Zadenuncjowali ich szpiedzy, potem zostali uwięzieni i zamordowani w Aresz-
cie Śledczym na Mikołowskiej w Katowicach. Zwłoki porzucono w dołach na obrzeżach miejscowych 
cmentarzy lub terenach przeznaczonych pod budowę osiedli mieszkaniowych. 

Zrugany kierownik UB 

– Taki przebieg wydarzeń na cmentarzu, najwyraźniej nie spodobał się w Wojewódzkim Urzędzie 
Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. Wynika to z raportu kierownika UB w Rybniku, Mariana 
Wróbla, a właściwie Eljasza Wajnberga, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, którym posługiwał 
się jeszcze do kwietnia 1945 roku. Został on mocno zrugany przez swojego szefa, zastępcy kierownika 
WUBP Marka Finkienberga – nadmienia wnuk niezłomnego. 

W dokumencie tym Wróbel celowo bagatelizuje pewne fakty i zaniża frekwencję na pogrzebie. Za-
pewnia swoich przełożonych, że mogiły nikt nie odwiedza, co ma oznaczać, że nie stanowi zagrożenia 
dla władzy i  nie będzie zarzewiem buntów i  protestów. – Dla dodania sobie większej wiarygodności 
Wajnberg zaznacza, że na inspekcję udał się ze swoim radzieckim instruktorem „starszym lojtnandem” 
Kolosowem – opowiada Michał Wojtynek.

Finkienberg odpowiedział na raport. – Mój przyjaciel historyk, który przeglądał dokumenty ze-
brane przez IPN, zadzwonił wtedy do mnie i zapytał: „Michał, czy jesteś pewny, że twój dziadek leży 
w  tym grobie”? Jego uwadze nie umknęła niedbała, odręczna notatka zamieszczona przez zastępcę 
kierownika WUBP w lewym górnym rogu pisma: „Należy wykopać tę swołocz i zaszyć (?) gdzie to 
w lesie”. Powyżej widnieje podpis Marek, a poniżej tekstu F. lub Fink (czyli Finkienberg) – uzmysła-
wia wnuk Wiktora Kani.
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Niech cie ten handgranat broni

Pan Michał przypomniał sobie wtedy pewne słowa. – Kiedy bodaj w 1990 roku, tuż po transformacji 
ustrojowej w naszym kraju, odbyło się symboliczne nabożeństwo żałobne za dziadka, po mszy wielu 
ludzi konduktem przeszło na cmentarz. Kiedy staliśmy nad mogiłą, jeden ze starszych mężczyzn wyznał 
babci, że był wówczas 5 maja z innym kolegą na cmentarzu i ukradkiem wrzucili do skrzyni ze zwło-
kami granat ręczny. Miał wtedy powiedzieć: „Felek, niech cię ten handgranat broni, jak cię przyjdą stąd 
zabrać”. Tak ostatni raz pożegnali swojego komendanta. Niestety więcej ich już później nie widziałem 
– mówi wnuk kapitana.

Jak dodaje, ze 100-procentową pewnością i z wielką ulgą może dziś stwierdzić, że nie spełniło 
się życzenie szefa UB. – Dziadek spoczywa w  swoim grobie, a  ja mogę pójść i  zaświecić na nim 
w spokoju świeczkę, mając zarazem świadomość, że nie wszystkim rodzinom jest to dane – podsu-
mowuje Michał Wojtynek.

W 1944 roku Wiktor Kania został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Order 
ustanowił 19 października 1942 roku Prezydent RP na Uchodźstwie w Londynie. Medalem tym ho-
norowano w czasie wojny „celem nagradzania czynów męstwa i odwagi, dokonanych nie bezpośrednio 
w walce z nieprzyjacielem oraz zasług położonych względem Państwa lub jego obywateli w warunkach 
szczególnego niebezpieczeństwa”. 

Żona Wiktora Kani, Anna zmarła w wieku 83 lat w 1997 roku w Żorach. Mogła podnieść głowę 
dopiero na początku lat 90., kiedy „Felkowi” zorganizowano drugi, uroczysty pogrzeb. Pośmiertnie został 
awansowany do stopnia kapitana.

Pomnik z nazwiskami niezłomnych

12 listopada 2013 roku na starym zabytkowym cmentarzu przy kościele Świętych Apostołów Filipa 
i Jakuba prezydent Żor Waldemar Socha i ówczesny wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk odsłonili Po-
mnik Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości wzięli udział również posłowie Henryk Siedlaczek i Krzysztof 
Gadowski oraz przedstawiciele wielu organizacji. Wartę wystawiła kompania honorowa Wojska Polskiego, 
oddelegowana przez 2. batalion desantowo-szturmowy z Gliwic, który oddał trzy salwy honorowe. Grała 
orkiestra wojsk powietrznych z Bytomia. Odczytano apel poległych. Złożono kwiaty.

Na zaprojektowanym przez Tomasza Wenklara i  wykonanym przez Lecha Wietrzyka pomniku 
umieszczono nazwiska żołnierzy antykomunistycznego podziemia z naszego regionu. Nie są to wszyscy 
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niezłomni zasługujący na takie upamiętnienie, stąd pozostawiono miejsce na kolejne osoby. –Marzeniem 
i dążeniem każdego człowieka i narodu jest życie w wolności, sprawiedliwości i dobrobycie. Ale z tych 
trzech wartości najważniejsza jest wolność – powiedział wówczas prezydent Waldemar Socha. 

– Trudno powstrzymać wzruszenie, stoję dziś w tym niezwykłym miejscu, które znam od dziecka. 
Dzięki trafnej, przemyślanej decyzji lokalizacyjnej tego pomnika od dziś symboliczne mogiły będą mieli 
ci, którym przed laty nie tylko odmówiono prawa do życia, ale i prawa do grobu – mówił syn Wiktora 
Kani, Wiktor Kania junior. W  uroczystości uczestniczyli także córka żołnierza niezłomnego Halina 
Wojtynek, wnuk Michał Wojtynek, Alfons Skrobol, potomek jednego z uhonorowanych, i Maria Pawlas, 
córka zamordowanego przez komunistów podporucznika Antoniego Staiera, pseudonim „Lew”, którego 
nazwisko również widnieje na tablicy.

I Staier i jego dowódca, porucznik Paweł Cierpioł „Makopol”, „Pleban” nie mieli tyle szczęścia co 
„Felek”, choć to może zabrzmieć makabrycznie. Obaj o�cerowie podziemia poakowskiego stali się o�a-
rami prowokacji. Prawdopodobnie zostali skrycie zamordowani podczas przekraczania granicy polsko 
– czechosłowackiej w Sudetach i ślad po nich zaginął. Rodziny do dziś nie znają miejsca ich pochówku. 
Nie wiedzą, gdzie 1 i 2 listopada zapalić znicze na ich grobach, położyć kwiaty.

Ślązaczka i Polka

Halina Wojtynek bardzo ciepło wspomina ojca. Mówi, że ich rodzinny dom na żorskim rynku za-
wsze był przepełniony duchem patriotyzmu. – Jestem Ślązaczką, bo na Śląsku mieszkam i pracuję. Czuję 
się też oczywiście Polką. Nie rozgraniczam tego – mówi o swojej tożsamości.

Jak dodaje, jest także osobą spełnioną zawodowo. – Bo bardzo mi zależało, by skończyć studia, do 
czego zachęcała nas mama. To był dla mnie i rodziny duży awans społeczny. W tamtych czasach trzeba 
było mieć mnóstwo samozaparcia, żeby s�nalizować studia wyższe. Było trudniej niż dziś. Ale się udało, 
z czego jestem bardzo dumna i szczęśliwa – przyznaje farmaceutka.  

Jak dodaje, całą karierę zawodową poświęciła Żorom. – Mogłam inaczej ułożyć sobie życie, zostać 
na uczelni i pracować naukowo, bo miałam taką propozycję. Górę wzięła sympatia do mojego rodzin-
nego miasta – stwierdza. Zawsze pracowała rzetelnie, nie patrząc na to czy apteka jest państwowa czy 
prywatna. – Takiej solidności nauczyła nas mama. Spełniałam się w pracy. Synowa i syn również są far-
maceutami – podkreśla. 
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Halina Wojtynek w swoim żorskim domu (fot. Ireneusz Stajer)
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Społeczniczka

Bardzo lubi działalność społeczną. W 1972 roku współzakładała z Witoldem Lipińskim koło Polskie-
go Czerwonego Krzyża w Żorach (siedziba władz okręgowych mieściła się w Rybniku), którego została 
prezesem. – Bardzo się angażowałam. PCK się rozrastało. Prężnie działały koła w Fadomie, ZWUS-ie 
i przy kopalni ZMP. Do dziś trzymam wycinki z gazet. Robiliśmy wiele rzeczy, między innymi dużą akcję 
dla podopiecznych domu dla niechcianych dzieci w Rzuchowie. Zapraszaliśmy je do Żor na przyjęcia, były 
pączki i herbatki, zabieraliśmy tych skrzywdzonych przez los młodych ludzi na Śmieszek. Jeździliśmy do 
nich z paczkami, kilka osób było naprawdę bardzo oddanych tej sprawie – zaznacza pani Halina. 

Przez niecałe dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej samorządu dzielnicy Śródmieście. Jed-
ną kadencję była rajczynią Miejskiej Rady Narodowej i przewodniczącą komisji zdrowia. 

W wieku 50. lat, sprywatyzowała pierwszą wówczas i  jedyną aptekę w Żorach, której przez 44 
lata była kierownikiem. Dopiero w następnym roku pojawiła się w mieście druga prywatna apteka, 
a następnie kolejne.

– Największym i  najcudowniejszym priorytetem dla mnie była zawsze rodzina. Bardzo kocham 
swoje dzieci i miałam kochającego męża Henryka. Potra�ę się cieszyć z drobnostek, takich jak uśmiech 
na twarzy – przyznaje. 

Ojciec brał mnie na ręce i śpiewał

Ojca Wiktora Kanię pamięta z  dzieciństwa. Ukrywając się najpierw przed Niemcami, a  później 
przed komunistami, przychodził do domu. Brał mnie na ręce i śpiewał. Miał swoje ulubione arie opero-
we, a jedną z nich była: „Oj, Halino, oj jedyna (...)” Jontka z „Halki” Moniuszki. Dlatego otrzymałam na 
imię Halina – uśmiecha się córka żołnierza niezłomnego. 

Niektórzy mieszkańcy Żor udostępniali partyzantom różne pomieszczenia. – Mama (Anna) wie-
działa, gdzie przebywa ojciec, bo na prośbę taty była informowana przez właścicieli konspiracyjnych lo-
kali. Przyprowadzała wówczas mnie i brata Eugeniusza pod okna takiego domu. Bawiliśmy się w piasku, 
a tata sobie podśpiewywał, czasem coś mówił do nas przez szybę, płakał. Był wesołym człowiekiem, ale 
z życia miał niewiele. Potem ukrywał się w Osinach, gdzie jeździliśmy z mamą. O�cjalnie w odwiedziny 
do znajomych. Tam ojciec wychodził z ukrycia i brał mnie na kolana – wspomina pani Halina. 
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Obława w Osinach

Miała wtedy dopiero sześć lat i nie zapomni tego widoku do końca życia. – Mama dostała sygnał, 
że z Osin wiozą nieżywego ojca. Ładnie nas ubrała i poszliśmy na ulicę Stodolną, gdzie podjechał wóz 
zaprzęgnięty w konie, ustrojony gałązkami. Jakiś mężczyzna wziął mnie oraz brata na ręce i powiedział: 
„Zobaczcie, to jest wasz tatuś”. Leżał na tym wozie, ubrany w piękny o�cerski mundur, na nogach miał 
wojskowe buty. Kiedy dowiedzieli się o  tym ubowcy, kazali go natychmiast rozebrać do bielizny. Tak 
tatę upokorzyli – zaznacza. Wiktora Kanię włożono do naprędce zbitej przez stolarza trumny. Żorzanie 
przynieśli na cmentarz mnóstwo majowych kwiatów, ojciec Halinki był nimi cały okryty. Miał zostać 
pochowany pod płotem. Ktoś jednak uprosił, być może obecny na miejscu ksiądz Brzoza, i spoczywa dziś 
na trzecim poziomie cmentarza para�alnego.

Po latach, w archiwach katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odnaleziono dokumen-
ty, naświetlające okoliczności śmierci i pochówku Wiktora Kani. 

Och te biedne dzieci

Po śmierci ojca było bardzo ciężko. Niektórzy ludzie pocieszali młodych Kaniów na ulicy: „Och te 
biedne dzieci”. Z początku rodzeństwo nie zdawało sobie sprawy z dramatu sytuacji. – Taty nie było 
w domu i podczas okupacji, bo działał w partyzantce. Życie po wojnie stanowiło dla nas kontynuację 
biedy z czasów okupacji – wtrąca pani Halina. Mama Anna mocno przeżyła śmierć męża. – Jak bardzo, 
zrozumieliśmy to dopiero, gdy dorośliśmy. Doceniliśmy wszystko, co zrobiła dla nas. Mój młodszy brat 
Wiktor urodził się trzy tygodnie po śmierci ojca. Planowo miał przyjść na świat mnie więcej wtedy, gdy 
tata zginął. Ale te wszystkie straszne przeżycia sprawiły, że poród się opóźnił – dodaje.

Dom Kaniów był cały czas obserwowany. Ubowcy skakali po dachach budynków, by coś zobaczyć 
i ich straszyć. – Wywierali presję na mamę, bo wiedzieli, że ojciec nas odwiedza. Nalegali, byśmy wyje-
chali z miasta, a mama rozwiodła się z ojcem. Kiedy była w zaawansowanej ciąży, przystawiali jej pistolet 
do skroni. Niczego nie powiedziała, nie zdradziła. Jednego razu przyszli, gdy chora leżała w łóżku. Prze-
szukali wszystko, nie zaglądnęli tylko do łóżka, gdzie była schowana broń. Poczuli się pewniej, gdy ojciec 
zginął i przestał istnieć oddział partyzancki Wędrowiec – przyznaje żorzanka.

Córka żołnierza niezłomnego – Halina Wojtynek

Mama Anna Kania  
z domu Strach  
w wieku 19 lat
(arch. Halina Wojtynek)
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Dobrzy ludzie

Małżonka świętej pamięci Wiktora Kani miała szczęście w Żorach do dobrych ludzi. Bardzo dużo 
osób wspomagało ją dobrym słowem, a niektórzy materialnie. 

Odwiedziła ich pieszo z Górek Małych (niedaleko Brennej) babcia (mama Anny), która wróciła 
właśnie z niemieckiego obozu w Mysłowicach. Przyniosła im w torbach jedzenie. A miała ponad 70 
lat. Pochodziła z patriotycznej rodziny Strachów. Miała ośmiu braci, spośród których pięciu zginęło za 
Polskę. Jeden w Katyniu, a chrzestnego (21-latka) Halinki zastrzelili Niemcy na oczach matki, czyli 
babci farmaceutki. 

Ciąg nieszczęść

Po śmierci ojca w rodzinie nastąpił ciąg nieszczęść. – Jak mały brat Wiktor nie umiał 
jeszcze chodzić, mama doznała udaru. Miała wówczas 33 lata. Nie było mowy o  jakimś 
większym leczeniu. Zajął się tym za darmo doktor Stefan Łytkowski i wyzdrowiała. Udar 
cofnął się samoistnie, mimo że mama na pewien czas przestała władać rękami i nogami – 
stwierdza pani Halina. Nie mając jeszcze roczku, Wiktor zachorował na ciężkie obustronne 
zapalenie płuc. Mama zabrała go do tego samego medyka, który jakimś cudem znalazł 
penicylinę i wyzdrowiał. 

W domu często nie było co włożyć do garnka. Ale Anna zawsze sobie jakoś radziła, 
była w tym niesamowita, bohaterska. Harowała od rana do wieczora dla dzieci. Najpierw 
w kawiarni, potem w Społem. Wynajmowała też pokój licealistkom spoza Żor. Nauczyła 
się wszystkich męskich prac. Razem ze starszym synem naprawiała nawet dach, przybijała 
papę i  smołowała. – Na działkę woziliśmy w beczkach nawóz, by lepiej rosło. Mieliśmy 
tam trochę warzyw i drzewek owocowych. Sprzedawaliśmy śliwki i za zarobione pieniądze 
kupowaliśmy cukier – opowiada córka. 

W domu nie rozmawiało się o ojcu. To była wielka tajemnica. Dzieci nie mogły nic 
wiedzieć, by nie mieć poczucia niższości i krzywdy. – Kupiliśmy proste radio na raty, zresztą 
mama wszystko kupowała na kredyt. Kiedy była mowa o polityce, wyłączała odbiornik. Bała 
się, żebyśmy czegoś nie usłyszeli o ojcu – przyznaje pani Halina. 

Anna Kania z dziećmi: Wiktorem  
juniorem na kolanach, córką Haliną  

i starszym synem Eugeniuszem  
(arch. Halina Wojtynek)
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Przykrości z powodu ojca

Dzieci Wiktora Kani były szykanowane. – Nie zdawałam sobie jeszcze wówczas sprawy, że to 
ze względu ojca. W  1946 lub 47 roku pojechałam z  żorskiego Związku Bojowników O  Wolność 
i Demokrację na kolonię do Szczyrku. Dobrzy żorzanie powiedzieli mamie, żeby mnie tam wysłała. 
Zgodziła się chętnie. Skakałam z radości (łzy). Wieczorem chodziłyśmy się myć do potoku. W górach 
było pięknie, dopóki z Żor nie przyjechała kontrola. Jak szef ZBOWiD-u zauważył moje nazwisko na 
liście, od razu nakazał usunąć Kaniównę z kolonii. Na szczęście wychowawczynie uprosiły go, żeby nie 
krzywdzić dziecka i zostałam do końca – wspomina farmaceutka. Annie było z tego powodu bardzo 
przykro. Później szef ZBOWiD-u  zawsze pomijał wdowę we wszystkim. Upokorzeń doświadczył 
jednak głównie najstarszy Gieniek.

Ja byłam spokojną dziewczynką, uczyłam się bardzo dobrze i nie wadziłam nikomu. Gienio miał 
trochę łobuzerski charakter. Jak to żywy chłopak, ciągle popadał w jakieś tarapaty. Nauczyciele 
nazywali go kochanym urwisem. Po ukończeniu szkoły powszechnej Gienio chciał uczyć się 
dalej w  technikum elektrycznym w  Katowicach. Niestety, kierownik żorskiej podstawówki 
napisał mu bardzo złą opinię. Brat nie dostał się oczywiście do wymarzonej szkoły – opowiada 
Halina Wojtynek. 

Kiedy Anna odebrała z Katowic dokumenty, przeczytała, że Eugeniusz Kania nie nadaje się 
do żadnego zawodu, tylko do łopaty. Gieniek został przyjęty potem do żorskiego liceum Miarki. 
Miał tam dobrego wychowawcę, który jednak ciągle go ostrzegał: „Pamiętaj, czyim jesteś dziec-
kiem, to będzie miało wpływ na twoje życie. Nie wiadomo, co będzie z maturą.” Gieniek jednak 
zdał egzamin dojrzałości. Ukończył studia weterynaryjne na Wyższej Szkole Rolniczej, staż za-
liczył w Raciborzu i tam się ożenił. Przez wiele lat praktykował z powodzeniem jako weterynarz. 

– Mama, jak to żona, miała dużą słabość do ojca. Najmłodszemu dziecku nadała imiona 
po zamordowanym mężu Wiktorze, który w partyzantce nosił pseudonimy Andrzej i Feliks. 
Młodszy brat otrzymał więc imiona: Wiktor, Andrzej i Feliks. W szkole ktoś kiedyś powie-
dział, że Tosiek (tak zwracaliśmy się do niego w domu) jest synem bandyty. Niektóre dzieci 
wyzywały potem brata od bandytów. Bardzo to przeżywał. Od śmierci ojca upłynęło już 
wówczas 10 lat, więc mama mogła sobie pozwolić na więcej. Natychmiast reagowała, prosiła 
nauczycieli, by zwracali na to uwagę – zaznacza jego siostra. Wiktor junior ukończył średnią 
szkołę i przez lata pracował jako sztygar w kopalni.

Córka żołnierza niezłomnego – Halina Wojtynek

Wiktor Kania junior,  
syn zamordowanego żołnierza 

Konspiracyjnego Wojska Polskiego,  
Wiktora Kani (fot. Ireneusz Stajer)
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Zdobyć wykształcenie

Annie bardzo zależało, by dzieci zdobyły wykształcenie. Nie dojadała, wszystko robiła dla nich. 
Zresztą sama była świetną uczennicą. Pierwszeństwo w kształceniu się mieli jak to dawniej chłopcy. 
– Bracia mamy ukończyli przed wojną szkoły rolnicze, a  jeden wojskową. Ja po maturze w  żorskim 
liceum poszłam na farmację do Akademii Medycznej we Wrocławiu. Studia skończyłam gładko, choć 
przedwojenni lwowscy profesorowie mieli duże wymagania. Chciałam pracować naukowo na uczelni, ale 
wiedziałam, że potrzebuje mnie mama, choć nie mówiła mi tego wprost – przyznaje pani Halina. 

Trzy lata po studiach została kierowniczką apteki Staromiejskiej w Żorach, którą potem spry-
watyzowała. 

Bohaterstwo Anny

Najciężej miała Anna, małżonka Wiktora, która bohatersko walczyła o byt rodziny. W czasie oku-
pacji w Żorach mieszkało dużo Niemców. – Mama prawie wcale nie znała tego języka. Niemki siedziały 
przed domami i  szeptały między sobą, by nie rozmawiać z Kaniową, bo to Polka. Jak się urodziłam, 
miałam na twarzy dwa wypełnione płynem czarne grochy. Lekarz zlecił operację we Wrocławiu. Mama 
nauczyła się najważniejszych niemieckich zwrotów i pojechaliśmy tam pociągiem. Później nauczyła się 
niemieckiego – mówi córka.

Po latach Anna zwięźle opisała represje doznane od komunistów (Halina czyta ze łzami): „Po śmier-
ci męża byłam krzywdzona, upokarzana przez miejscowych partyjnych włodarzy. Pozbawiona jako żona 
„bandyty” wszelkich świadczeń socjalnych”. Mama nie dostała ani grosza zapomogi, nie wolno jej było 
nawet wejść do urzędu. Proszę wyjść, pani wie, kim jest – słyszała wówczas od notabli.

Doczekała lepszych czasów

W 1990 lub 1991 roku, po upadku komunizmu, w Żorach zorganizowano Wiktorowi Kani drugi, 
uroczysty już pogrzeb. Z kościoła uczestnicy ceremonii z udziałem żyjących jeszcze przedstawicieli an-
tykomunistycznego podziemia przemaszerowali na cmentarz para�alny przy ulicy Smutnej. 

– Mama wreszcie mogła podnieść głowę. Była dumna, tak bardzo się cieszyła. Zmarła w 1997 roku. 
Potem na zabytkowym cmentarzu przy kościele farnym stanął pomnik Żołnierzy Wyklętych z nazwiskiem 



ojca oraz innych zamordowanych przez UB. Tatę awansowano również do stopnia kapitana. To wszystko 
stanowiło dla nas największą nagrodę i satysfakcję – puentuje Halina Wojtynek. 

Źródła: 
Rozmowy z Haliną Wojtynek w 2017 i 8 lutego 2018; 
rozmowy z Michałem Wojtynkiem, październik – listopad 2018; 
„Leksykon Żorski” pod redakcją Lucjana Buchalika i  Tomasza Góreckiego, Muzeum Miejskie 

w Żorach, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, 2010; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi_z_Mieczami;
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Fink; https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/37474



Walther 
Zweig 
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Walther Zweig jest bratankiem nieżyjącej już 
pisarki żydowskiego pochodzenia Stefanie Zweig, 
autorki bestsellerowej powieści „Nigdzie w  Afryce”, 
której rodzina wywodziła się z Żor. Imię otrzymał po 
dziadku. Mieszka we Frankfurcie nad Menem, gdzie 
już przed wojną osiedlili się Zweigowie. W  maju 
2017 roku pierwszy raz odwiedził Polskę, przyjechał 
do Żor na odsłonięcie przed Muzeum Miejskim po-
mnika swojej sławnej ciotki, której książki wydru-
kowano w  łącznym nakładzie około 10 milionów  
egzemplarzy. Walther pracuje w  banku. Ma żonę 
i syna. 



251

Kiedy 25 kwietnia 2014 roku we Frankfurcie nad Menem zmarła wybitna pisarka Stefanie Zwe-
ig, wszystkie pamiątki z  domu tra�ły do Niemieckiej Akademii Nauk. Zostawiła po sobie bogatą 
spuściznę literacką. Jej najbardziej znana powieść autobiogra�czna „Nirgendwo in Afrika” (Nigdzie 
w Afryce), została zekranizowana i w 2003 roku nagrodzona Oscarem w kategorii najlepszego �lmu 
nieanglojęzycznego. 

Swoje dzieciństwo w Niemczech opisała w książce „Irgendwo in Deutschland” (Gdzieś w Niem-
czech). Dużym powodzeniem wśród czytelników cieszy się do dziś cykl czterech powieści o zamożnej 
rodzinie Sternbergów zamieszkujących w domu przy alei Rothschildów 9 we Frankfurcie nad Menem. 
Pochodzący z Żor i Głubczyc Zweigowie osiedlili się w tętniącej życiem metropolii u stóp gór Taunus 
w latach 30. ubiegłego wieku. 

Stefanie przyszła na świat w Głubczycach 19 września 1932 roku. Szczęśliwy ojciec, ceniony adwo-
kat dr Walther Zweig wraz z żoną Lotte powiadomili mieszkańców Żor o narodzinach córki za pośred-
nictwem miejscowej gazety „Sohrauer Stadtblatt”. 

Po dojściu Hitlera do władzy Żydowi Waltherowi, jak i wielu jego ziomkom zabroniono wykonywa-
nia zawodu prawnika. Przed samym wybuchem wojny przyszła pisarka wraz z rodzicami zdołała uciec 
na statku Ussukuma z nazistowskich Niemiec do Kenii, ówczesnej kolonii brytyjskiej. To uratowało im 
życie, uchroniło od unicestwienia w Holocauście. W 1947 roku Stefanie powróciła do Niemiec, kraju 
swego dzieciństwa. Rozpoczęła pracę w tabloidzie „Abendpost Nachtausgabe”, a następnie przez prawie 
30 lat była związana jako redaktorka gra�czna z gazetą „Frankfurter Neue Presse”. Napisała kilkanaście 
powieści obyczajowych i dla dzieci. Pierwsza „Cician i usta pełne ziemi” przedstawia dziewczęca miłość 
do chłopaka z plemienia Kikuju. Po wojnie nigdy nie odwiedziła Żor. Dokonał tego dopiero bratanek 
pisarki, Walther Zweig.

Walther Zweig  
– bratanek  
słynnej pisarki
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Bratanek z wizytą w Żorach

Stefanie z całą rodziną mieszkała we Frankfurcie przy alei Rothschildów. Jednym z domowników był 
bratanek Stefanie, Walther Zweig, który mieszka tam do dziś. Jest synem Maxa Ronalda Paula Zweiga, 
brata pisarki, który urodził się w Kenii, 6 marca 1946 roku minutę po piątej w oddalonym o osiem kilo-
metrów od farmy Eskotene Nursing Home.

25 maja 2017 roku Walther junior odwiedził Żory. Przyleciał samolotem do Krakowa, specjalnie na 
odsłonięcie posągu słynnej ciotki przed Muzeum Miejskim w Żorach. Pisarka wróciła do miasta swoich 
przodków z walizką i w towarzystwie kenijskiego chłopca oraz psa. Uroczystość przyciągnęła najważ-
niejszych ludzi w mieście, w tym prezydenta miasta Waldemara Sochę. 

Walther Zweig i prezydent Waldemar Socha przecięli tradycyjną wstęgę,  
oddając tym samym zwiedzającym posąg słynnej pisarki 
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Walther Zweig – bratanek słynnej pisarki – Walther Zweig

Dzięki tym rzeźbom ekspozycja wyszła poza mury placówki, do ludzi. Grupę postaci widać od strony 
głównej drogi. W ten sposób przechodnie i zmotoryzowani mogą oglądać dzieło brązowników z Burkiny 
Faso. Powstawało ono w trudnych warunkach przez ponad miesiąc. Twórcy spisali się jednak znakomicie, 
efekt jest bowiem imponujący. Zmaterializowali oni scenkę z Afryki, której bohaterką jest młodziutka Ste-
fania i afrykański boy Owuor. Pomnik zaprojektowała żorska artystka, Anna Bodzek-Sikora. 

Miasteczko z powieści

Walther odwiedził Żory na zaproszenie dr. Lucjana Buchalika, dyrekto-
ra żorskiego Muzeum. – Moja znajomość ze Stefanią Zweig zaczęła się jakieś 
dziesięć lat temu. Przebywaliśmy wówczas na wczasach. Pewnego razu brat po-
wiedział mi, że widział �lm o Afryce, w którym jest mowa o Żorach. Bardzo 
mnie to zainteresowało, obejrzałem �lm i kupiłem książkę. Faktycznie, Żory 
ciągle przewijają się w powieści Stefanie Zweig – opowiadał Lucjan Buchalik. 
Następnie wręczył odlane w  brązie miniaturki pomnika: bratankowi pisarki, 
projektantce i prezydentowi miasta.

W skontaktowaniu się muzeum z Waltherem, pomogła żorska malarka, Ewa 
Rotter-Płóciennikowa, której ciotka Łucja przed wojną pracowała u Zweigów. 
Tymczasem w placówce pokazano �lm i zdjęcia z powstawania pomnika w Bur-
kinie Faso. Z  ekranu popłynęły również słowa samej autorki książki, Stefanie 
Zweig zaakceptowała dzieło. Zasugerowała jednak pewną zmianę. Posągowa Ste-
fania nosi więc spodnie, a nie sukienkę, jak przedstawiono w �lmie. W afrykań-
skich realiach te pierwsze były znacznie praktyczniejsze. 

Niedługo przed śmiercią pisarkę odwiedzili w Niemczech dyrektor Bucha-
lik i Jacek Struczyk, pracownik muzeum. Pisarka była w Żorach tylko raz, przed 
wojną. Nie pamiętała już nic z tego miasta, bo była za mała. Żory poznawała 
latami w Kenii, w opowieściach ojca. – Czytał nam książki oraz listy przycho-
dzące z miasta swojej młodości. Znaliśmy je prawie na pamięć, ciągle wspomi-
nał Żory. Z daleka zawsze widzi się lepiej swoją ojczyznę – mówiła Stefanie. Na 
koniec wręczyła dr. Buchalikowi swoją książkę w języku niemieckim „Nigdzie 
nie było ojczyzny. Moje życie na dwóch kontynentach” oraz popielniczkę z Kenii. 

Grzegorz Utrata, szef rady placówki, poinformował, że we wznowionym właśnie albumie „Żory świa-
tłem malowane. Historia miasta na kartach pocztowych z  lat 1896–1945”, pomieszczono serdeczny list 

Walther Zweig 
przyjechał do Żor 
dzięki kontaktom 
malarki (z lewej) Ewy 
Rotter-Płóciennikowej

Stefanie Zweig  
w ostatnich  
latach życia
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Stefanie Zweig. To wydanie poszerzone i wydrukowane w roku jubileuszowym 50-lecia Towarzystwa 
Miłośników Miasta Żory oraz 90-lecia Banku Spółdzielczego w Żorach. 

List z Frankfurtu nad Menem

Warto przytoczyć tu list pisarki wysłany do Żor kilka lat wcześniej: „Szanowni Wydawcy, Wydajecie 
książkę o Żorach! O, jak bardzo chciałabym być przy tym jako wnuczka Maxa Zweiga i prawnuczka Salo 
Zweiga. Niestety, moje zdrowie aktualnie nie pozwala mi na podróże. Z ciężkim sercem myślę o tym, jak 
dumny byłby mój ojciec Walther Zweig, wiedząc, ze miasto nie zapomniało jego rodziny i ze zaprasza 
jego córkę, jako honorowego gościa. On nigdy nie zapomniał o „swoich” Żorach.

To w Kenii, dokąd uciekliśmy z ojcem i matką, aby ratować własne życie przed Niemcami, ojciec 
opowiedział mi o swojej Ojczyźnie. Jej obraz powstawał w mojej głowie przez dziesięć lat. Był to ob-
raz społeczności, która dla mnie – dziecka mieszkającego w Afryce – była z jednej strony tak bajecz-
nie nierzeczywista jak Królewna Śnieżka i siedem krasnoludków, a z drugiej strony tak prawdziwa jak 
ludzie na farmie, w której żyliśmy. „Hotel Zweig” pojawiał się w każdej historii opowiadanej przez 
ojca. Także drzewa przed jego rodzinnym domem i jego ojciec dumnie jeżdżący na koniu w czasie 
pierwszej wojny światowej. Niemcy mu za to nie podziękowały... Max Zweig uciekł z Żor wraz z cór-
ką Liesel w 1940 roku i dotarł do Tarnopola, gdzie po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i zajęciu 
miasta przez Niemców został zastrzelony przez SS-mana na ulicy. Jego córka została zamordowana 
w obozie koncentracyjnym w Bełżcu. O tym powiadomił nas pisemnie pewien nauczyciel z Rosji. 
Jego list dotarł do nas na początku 1946 roku w Nairobi. Po moim pradziadku Salo nie pozostały 
żadne ślady. Zostało jedynie kilka kieliszków z jego nazwiskiem. Mój ojciec zmarł w 1959 roku. 

Ojciec kochał swoje rodzinne miasto przez całe swoje życie. Śmiał się, kiedy wspominał swą mło-
dość i  opłakiwał ją, kiedy 1 września 1939 roku Niemcy napadli na Polskę. Jakże bardzo chciałby 
jeszcze raz zobaczyć Żory. To, jakie znaczenie Żory miały dla niego, opisałam w mojej autobiogra-
�i, ciesząc się bardzo, że ten bestseller ukazał się także w Polsce. Ojciec nazywał miasto najczęściej 
Sohrau, ale również Żory. Zawsze opowiadał o ludziach – chrześcijanach i Żydach, którzy w pokoju 
żyli obok siebie. Do momentu aż im na to nie pozwolono... Kiedy Hitler w 1933 roku objął władzę 
w Niemczech, ojciec zabrał matkę i mnie (wtedy sześciomiesięczną) do swojego ojca do Żor. Moja 
matka, która w Kenii nie chciała myśleć o Niemczech, z których jej matka i siostra zostały deporto-
wane, zawsze chętnie i dobrze wyrażała się o Żorach. „Ludzie tam – powiedziała kiedyś – byli dobrzy 
i otwarci na świat”. Dla mnie, która w 1937 roku w Żorach pożegnała dziadka i ciocię i nic już z tego 
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nie pamięta, miasto to, które dla ojca na zawsze pozostało Ojczyzną, było kawałkiem raju. Raju serca... 
tylko z takiego nikt nie może nas wypędzić.

Dziękuję mieszkańcom Żor za to, że nie zapomnieli mojej rodziny. Ponieważ jestem ostatnią jej 
przedstawicielką, muszę podziękować również w imieniu tych, których już nie ma wśród nas.

Książki opowiadają historię. Zdjęcia ją ożywiają. Sohrau i Żory były dla mnie kiedyś tylko nazwa-
mi, wspomnieniami o ojcu, który opowiadał o swojej szczęśliwej młodości i miał łzy w oczach, kiedy 
myślał o swojej utraconej ojczyźnie. Teraz przeczytałam te nazwy, których nie słyszałam od 50. lat. 
Oglądam zdjęcia i widzę to, co widział mój ojciec, dziadek i pradziadek. I Żory nie są już dla mnie 
tylko opowiedzianą, lecz żywą historią. Dotarłam do tej części świata, która dla rodziny Zweigów 
przez wiele lat była ojczyzną.

Szanowni autorzy i wydawcy książki! Z wyśmienitym wyczuciem historycznym, z miłością i taktem 
wyróżniającym dobrych dziejopisarzy, uwalniając obrazy teraźniejszości. Za to z serca Wam dziękuję. 

Frankfurt n/Menem, 31 stycznia 2005 roku 
Stefanie Zweig”.

Kapsuła czasu

12. lat później zaszczyt przecięcia wstęgi opasającej pomnik przypadł jej bratankowi Waltherowi 
Zweigowi juniorowi i prezydentowi Żor Waldemarowi Sosze. Pod posągiem wkopano kapsułę czasu, 
która zawiera między innymi egzemplarz Tygodnika Regionalnego „Nowiny” z artykułem poświęconym 
całemu przedsięwzięciu, autorstwa Ireneusza Stajera.

Bratanek pisarki cieszył się, że pogoda jest piękna, a dopiero co lało. – Przyleciałem parę godzin temu 
samolotem z Niemiec. Przez cały czas padał deszcz. Jak wyjeżdżaliśmy z Krakowa-Balic, nieśmiało wyjrzały 
pierwsze promienie słońca. W Żorach powitało nas już bezchmurne słoneczne niebo. Muzeum jest piękne, 
cudowne są też rzeźby, przedstawiające ciocię i Owuora, które stoją przed placówką – chwalił pan Walther. 

To jest fajne, ale inne niż Żory

Bardzo ciepło wspomina swoja ciotkę Stefanie: – Ona była dla mnie jak matka. W moim życiu była 
naprawdę bardzo ważną osobą. Mieszkaliśmy we Frankfurcie nad Menem w jednym domu, składającym 
się z dwóch apartamentów: na dole ciocia, u góry ja z rodziną.

Walther Zweig – bratanek słynnej pisarki – Walther Zweig
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Często mówiła o Żorach. Gdy odwiedziła dziadków, była bardzo małą dziewczynką, niemowlęciem. 
W zasadzie nie miała o tym mieście swoich wspomnień. – To były wspomnienia jej ojca, które mocno 
i na zawsze zagościły w pamięci cioci. Bez wątpienia nosiła Żory w sercu. Wiedziała, iż stamtąd pocho-
dzi, miała o nich swoje wyobrażenia. Traktowała jak dom, miejsce, z którego wyszła w świat. To mia-
steczko stanowiło dla niej punkt odniesienia. Często mawiała, że coś jest fajne, ale inne niż Żory. Takie 
miała powiedzonko – zapamiętał bratanek. 

Rodzina codziennie wspólnie jadła kolację. Spotykała się też na dłuższych rozmowach w żydow-
skie święta. Stefanie opowiadała przede wszystkim o Afryce, bo to były jej osobiste wspomnienia. Jak 
wyjechała na Czarny Ląd, w gruzach legł cały jej dotychczasowy świat (ojciec był przecież cenionym 
prawnikiem w Głubczycach i Wrocławiu, a potem we Frankfurcie nad Menem). Nagle pojawiło się 
coś nowego, farma w Kenii, to było zupełnie inne życie niż w Europie. Nie było tam radia ani książek. 
Każdego wieczoru Stefanie siadała z rodzicami, którzy snuli opowieści z Żor, ze Śląska. Chłonęła te 
historie.

Wnuk to Walther albo Max

Gdy przyszło zaproszenie z żorskiego muzeum, Walther przeżył szok. – Dostałem zaproszenie na 
odsłonięcie rzeźby cioci i pomyślałem sobie, że ktoś z rodziny żartuje sobie. Kiedy okazało się to prawdą, 
byłem poruszony. To niesamowite, że została tak uhonorowana – przyznaje bratanek. 

Wcześniej nikt nie zapraszał go do Żor. Kilka razy zapytał Stefanie, czy mogą razem tam pojechać. 
– Powiedziałem do niej: „Ty jesteś jedyną osobą, która może mi pokazać Żory.” Były plany podróży. Gdy 
zapadła decyzja, że pojedziemy, ciocia ciężko zachorowała na raka płuc. Choroba postępowała bardzo 
szybko. Nie mogliśmy się wybrać do Polski, Stefanie nie wytrzymałaby tak długiej podróży – zaznacza 
Walther. W Niemczech pracuje dla jednego z francuskich banków. Zajmuje się obsługą �rm. Jego żona 
nosi imię Karen a syn Max. 

– Mamy taką rodzinną tradycję, że jak nie żyje już dziadek, to wnuk dziedziczy po nim imię. Prak-
tykujemy to od wielu pokoleń, więc wnukowie nazywają się Walther albo Max. Stefanie miała również 
kuzyna, syna siostry swojej mamy, który mieszka w San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Służył 
w armii amerykańskiej. Przez cały czas mamy ze sobą kontakt – podsumowuje Walther Zweig junior.

W  Żorach Zweigów upamiętnia nie tylko posąg z  brązu. W  zbiorach muzeum znajdują się 
jeszcze drzwi z hotelu Maxa Zweiga, pradziadka Walthera juniora, oraz pocztówki budynku i sali 
restauracyjnej. 
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Walther Zweig – bratanek słynnej pisarki – Walther Zweig

Walther Zweig (pierwszy z lewej) na uroczystości odsłonięcia pomnika Stefanie Zweig w Żorach



258

Prapradziad naszego bankowca z Franfurtu Salo Zweig przybył do Żor z żoną Friederike Neuländer 
w 1865 roku z Olesna. Mieli sześcioro dzieci. W 1866 roku urodził im się syn Joseph, który ukończył 
gimnazjum w Berlinie, następnie studiował tam przez sześć semestrów medycynę. Naukę kontynuował 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Najmłodszy Max przyszedł na świat w 1875 roku. 

W 1878 roku Salo Zweig został właścicielem eleganckiego hotelu Unter vier Linden (Pod Czterema 
Lipami) przy żorskim Rynku, który później przemianował na Zweig’s Hotel. To był najstarszy w mieście 
obiekt tej branży, założony w 1840 roku. Przez 40 lat Salo był żorskim radnym. Świadczy to o szacunku, 
jakim cieszyła się rodzina. W 1909 roku z powodu choroby złożył mandat. Otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela Żor. Zmarł rok później w wieku 70 lat. Jego żona odeszła w 1919 roku. 

Następcą Salo był jego najmłodszy syn Maksymilian, zwany Maxem. Tak jak ojciec przez wiele lat 
zasiadał w radzie miasta. Żonaty z Reine Redlich, miał z nią dwoje dzieci: Walthera i Liesel. Max dość 
szybko owdowiał. Jego żona zmarła niespodziewanie 1 marca 1926 roku, miała 48 lat. Pogrzeb odbył 
się w Gliwicach. Odtąd Max sam wychowywał córkę Liesel i Walthera, dziadka juniora, który ukończył 
prawo na uniwersytecie we Wrocławiu. Ożenił się z wrocławianką Jettel (Henriette) z domy Perls. 

W żorskim muzeum jest też popielniczka z wizerunkiem siedzącego psa podarowana przez samą 
pisarkę. Wykonano ją z tak zwanego kamienia mydlanego, który jest cenionym materiałem za łatwość 
obróbki. Popielniczkę kupił Walther Zweig, tuż przed opuszczeniem Kenii wraz z rodziną. Takie akce-
soria były popularną pamiątką wśród powracających do Europy urzędników i żołnierzy. 

Jednak najstarszym śladem po rodzinie Zweigów w zbiorach żorskiej placówki jest kieliszek z ko-
lorowym logo – splatanymi literami S i Z, od imienia i nazwiska właściciela gorzelni Salo Zweiga, bo 
i taką �rmę założył w 1863 roku, jeszcze w Oleśnie, skąd przybył do Żor. Następnie przeniósł zakład 
do miasta nad rzeką Rudą. Na kieliszku widnieje napis: „Salo Zweig Likörfabrik Sohrau O:S” 1865 rok. 
Został on podarowany żorskiemu muzeum przez Aleksandra Hanslika, którego dziadek Paweł zaopatry-
wał się u Salomona Zweiga w najlepsze trunki. Hanslikowie żyli z Zweigami oraz innymi żydowskimi 
rodzinami w harmonii.

Tożsamość Walthera juniora jest niemiecka i żydowska zarazem. Nie była to rodzina śląska, a tym 
bardziej polska. Pomimo Holocaustu Zweigowie wrócili po wojnie do Niemiec, bo to była ich ojczyzna, 
kultura. Walther również czuje się Niemcem. Rozumie jednocześnie, jak życie jego rodziny zdetermino-
wała przynależność do narodu żydowskiego. W czasie swojego pobytu w Żorach chłonął każde słowo 
poświęcone Zweigom. Z zainteresowaniem zwiedził starówkę, a szczególnie budynek, w którym Max 
prowadził hotel. Wrócił do Niemiec z bagażem nowych doświadczeń i wiedzą, którą znał dotychczas 
z opowiadań cioci Stefanie. 
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Józef Żak urodził się 18 marca 1947 roku 
w Jeżmanowie koło Braniewa, na terenach obecne-
go województwa warmińsko – mazurskiego, gdzie 
wyjechali jego rodzice pochodzący z okolic Pajęcz-
na (łódzkie). Na Górnym Śląsku ukończył szkołę 
budowlaną. Pracował w górnictwie, ale wielką jego 
pasją była fotogra�a. Od lat mieszka w Jastrzębiu-
-Zdroju, gdzie należał do Klubu Fotogra�cznego 
Niezależni. Pracował jako fotoreporter wielu pism, 
w  tym tygodnika jastrzębskich kopalni węgla ka-
miennego „Nasze Problemy”, dokumentując życie 
mieszkańców oraz strajki w  kopalniach, w  1980 
i  1981 roku. Absolwent Studium Fotogra�i i  Fil-
mu w Katowicach oraz Szkoły Projektowania stron 
i witryn www w Poznaniu, instruktor fotogra�i. Au-
tor wielu wystaw indywidualnych i uczestnik ekspo-
zycji zbiorowych, wielokrotnie nagradzany za swoją 
twórczość. 
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Po 50 paru latach zamieszkiwania na Śląsku czuje się już mentalnie Hanysem. Swoje ukochane 
miasto Jastrzębie-Zdrój ogląda codziennie z 10 piętra wieżowca przy ulicy Turystycznej. Patrzy na 
szyby kopalń, z którymi wiąże się najnowsza historia miasta, regionu i kraju. To właśnie w pobliskim 
KWK Manifest Lipcowy (Zo�ówka) w 1980 roku strajkujący górnicy i komisja rządowa sygnowali 
słynne Porozumienie Jastrzębskie. Józek, jako fotoreporter lokalnej gazety, był naocznym świadkiem 
tych wydarzeń. Myśli sobie dziś, że miał mnóstwo szczęścia, bo uwiecznił ludzi, o których pisze się 
w książkach i kręci się o nich �lmy. Był z bohaterami karnawału Solidarności za pan brat, wszędzie 
tam, gdzie tworzyła się historia współczesnej Polski. 

Urodził się tuż po wojnie we wsi Jeżmanowo niedaleko Braniewa, której pod tą nazwą nie znaj-
dziemy już na mapie Polski. Nie jest Warmiakiem ani Mazurem. – Moje korzenie tkwią w Dwor-
szowicach Kościelnych, wsi między Pajęcznem i  Radomskiem w  województwie łódzkim, jakieś 50 
kilometrów od Częstochowy. Rodzice mieli tu gospodarstwo rolne, byli prostymi ludźmi. Na świat 
przyszedłem na Warmii tylko dlatego, że mama i  tato wyjechali na północno – wschodnie Ziemie 
Odzyskane w poszukiwaniu lepszego życia. Tam, w społeczności składającej się z Polaków, Niemców 
i Ukraińców spędziłem młodość. Poznałem co to wielokulturowość i z czym ona się wiąże. Szanuję 
obcokrajowców, obawiam się tylko wschodniego (azjatyckiego) samodzierżawia, które na zachód eks-
portowała Rosja – opowiada Józef Żak. 

Już w dzieciństwie zainteresował się fotogra�ą. – Jeździłem na rowerze po całej okolicy, uwieczniając 
na kliszy budynki szkolne. Robiłem mnóstwo zdjęć wszystkiego, co mnie zainteresowało. To była frajda 
– uśmiecha się Józek.

Fotograf 
pierwszej 
Solidarności
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Wyjazd na Śląsk

Jako kilkunastolatek wyjechał na Śląsk, gdzie uczył się w zawodowej szkole budowlanej w Gliwicach, 
a później w bytomskim technikum tej samej branży, którego nie ukończył. Od 1966 roku mieszkał i pra-
cował w Gliwicach – Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego. Był posadzkarzem. 

Ponieważ w  Górnośląskim Okręgu Przemysłowym bardzo długo czekało się na mieszkanie, za-
trudnił się w  jastrzębskiej kopalni Zo�ówka. Przepracował na dole sześć lat. – Ponieważ uprawiałem 
wcześniej podnoszenie ciężarów i kulturystykę, bez trudu przenosiłem 80-kilogramowe obudowy. Lu-
biłem pracę w górnictwie, ale jeszcze bardziej fotografowanie – podkreśla Józek. W Zo�ówce szybko 
się połapali, że na dole marnuje się talent. Dlatego został fotografem zakładowym, uwieczniał wszystkie 
wydarzenia, które działy się w kopalni. Przysłowiową łopatę zamienił na obiektyw.

Zapisał się też do Harcerskiej Agencji Fotogra�cznej, której agenda działała w Jastrzębiu. Ciągle 
doskonalił swój warsztat. Później tra�ł do Jastrzębskiego Klubu Fotogra�cznego Klubu „Niezależni”, 
gdzie mógł realizować swoje ambicje. Brał udział w wystawach, czuł, że robi coś ważnego. 

Fotoreporter

W połowie lat 70. otrzymał propozycję pracy na stano-
wisku fotoreportera w piśmie jastrzębskich kopalń węgla ka-
miennego „Nasze Problemy”. – Dokumentowałem, jak rosło 
to miasto, jak powstawały osiedla mieszkaniowe oraz infra-
struktura. Fotografowałem dygnitarzy, którzy przyjeżdżali do 
Jastrzębia, by otwierać kolejne obiekty – wylicza jastrzębianin. 

Na zdjęciach są Piotr Jaroszewicz i Edward Gierek, wita-
ni przez lokalnych dygnitarzy partyjnych, oraz sporo innych 
znaczących postaci ówczesnego życia społeczno-politycz-
nego. W latach 70. Jastrzębie– Zdrój było wielkim placem 
budowy. Na rozległym pagórkowatym terenie wyrastały 
kolejne osiedla mieszkaniowe. Młodzi ludzie, przybywający 
tu z całej Polski do pracy w kopalniach, dostawali swoje M 
od ręki, najpóźniej po trzech miesiącach! Rozbudowywano 
również infrastrukturę, głównie sklepy.

Józef Żak sfotografował między innymi słynne podpisanie  
Porozumienia Jastrzębskiego, 3 września 1980 r.
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Fotograf pierwszej Solidarności – Józef Żak

40 lat temu władza zechciała dać górnikom dobrze zaopatrzony sklep. Pawilon stanął, ale Polska 
znajdowała się już w permanentnym kryzysie.

Sztandarowym obiektem miał być spółdzielczy dom handlowy u zbiegu ulic Katowickiej i Arki 
Bożka. „Nasze Problemy” informowały, że sklep zgrupuje wszystkie branże znajdujące się w  gestii 
WSS Społem. Gmach miał pomieścić delikatesy, Pewex (z  zachodnimi towarami, gdzie płaciło się 
walutami wymienialnymi oraz bonami towarowymi PKO), sklep zielarski i z zabawkami oraz Cepelię.

W lipcu 1975 roku Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego „Peberow” przystąpiło do 
wznoszenia domu handlowego. Zakładano, że będzie to placówka wielobranżowa. Tymczasem zmiana 
pro�lu działalności inwestora – WSS „Społem” – wymusiła przekształcenie projektowanego Spółdziel-
czego Domu Handlowego w duży sklep spożywczy o powierzchni blisko 2500 metrów kw. Mega-Sam, 
jak donosiły media, miał być oddany do użytku zgodnie z planem, czyli do końca maja 1980 roku. 

– Pamiętam jak go budowano. Ze względu na braki materiałowe i �nansowe przerywano roboty. 
Trudno to dziś sobie wyobrazić, ale takie były czasy. Niegospodarność panowała wszędzie. Widziałem 
to na każdej z budów – wspomina ówczesny fotoreporter „Naszych Problemów”. 

Po pięciu latach stanął gmach o nawiązującej do górniczego charakteru miasta nazwie Gwarek. 
Roboty nie były jeszcze całkowicie zakończone. Jak informował dziennikarza jastrzębskiego tygodni-
ka kierownik budowy, trwały jeszcze prace związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu 
wokół sklepu. Prowadzono również rozruch urządzeń technicznych w budynku. Wszystko miało być 
gotowe 29 września 1980 roku. Następnie zaplanowano urządzenie i wyposażenie sal handlowych. 
Ówczesny dyrektor jastrzębskiego oddziału WSS zapewnił, że supersam otworzy podwoje z końcem 
października. Sklep rzeczywiście zaczął handlować jeszcze w 1980 roku.

– Raz kupiłem tam wódkę Krupnik, którą zalicza się do lepszych alkoholi tego typu. Jej smak 
przypominał jednak denaturat zmieszany z benzyną – niepodobny do wódki. Postanowiłem złożyć 
reklamację. Udałem się z  tą butelką na milicję. Mundurowi zawołali jednego gościa „z  czerwonym 
nosem”, który w komendzie uchodził za znawcę wszelakich trunków, żeby skosztował i wydał opinię. 
Chlupnął jednego kielicha, potem drugiego i  stwierdził, że ta wódka jest nawet dobra. Smakowało 
mu wszystko. Ekspertyza składu mojego Krupnika kosztowałaby 2 tysiące złotych, więc milicjanci 
postanowili nie wysyłać butelki do Katowic. Widać było też, że nie chce im się prowadzić dochodze-
nia w tak niby błahej sprawie. Zdziwiłem się, bo przecież kupiłem ten alkohol w dużym państwowym 
sklepie, a nie u pokątnego handlarza – wspomina Józek, który w latach 80. kolejki i puste sklepowe 
półki fotografował zawodowo. 

Jastrzębie miało być wzorcowym miastem komunizmu. Ludzie nie dali się jednak omamić ówcze-
snej propagandzie. Kryzys gospodarczy był aż nadto widoczny. Józek dokumentował też w tych ciężkich 
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czasach jastrzębian, realizujących kartki żywnościowe. Paradoksalnie to właśnie w Jastrzębiu (mieście 
wzorcowym) wybuchły pierwsze strajki na Śląsku. Ale Gwarek przetrwał wszystkie zakręty historii. Na 
przełomie lat 2007–2008, należący obecnie do Społem Jastrzębskiej Spółdzielni Spożywców, budynek 
zmodernizowano. Spełnia dziś wymogi nowoczesnego centrum handlowego. 

Karnawał Solidarności

Józef Żak uwiecznił pierwsze strajki w kopalni Manifest Lipcowy i sygnowanie Porozumienia Ja-
strzębskiego. W  1980 roku pracował ramię w  ramię z  fotoreporterami 
największych agencji z całego świata. 

Dokumentował najważniejsze wydarzenia w mieście. A w Jastrzębiu-
-Zdroju działo się bardzo wiele. O Józe�e Żaku mówi się, że był foto-
grafem pierwszej Solidarności. Starsi mieszkańcy pamiętają, jak przemie-
rzał ulice miasta ze swoim Pentaconem Six w  poszukiwaniu tematów. 
Uwiecznił moment podpisania Porozumienia Jastrzębskiego przez stronę 
rządową, której przewodniczył wicepremier Aleksander Kopeć, i przed-
stawicieli Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na czele z Henry-
kiem Sienkiewiczem. 

– W  zasadzie byłem najbardziej znanym fotografem prasowym 
w  mieście. Nagle znalazłem się wśród reporterów z  całego świata. Pa-
miętam przedstawicieli największych agencji ze Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec. Widziałem, jak robili kolorowe 
zdjęcia, skanowali je i od razu wysyłali do swoich redakcji. Dla mnie to 
był szok i zderzenie z nowym, zachodnim światem – wspomina pan Jó-
zef, który wywoływał każde zdjęcie tradycyjnym sposobem, robił odbitki 
i dostarczał redakcji „Naszych Problemów”. 

Z biegiem czasu wywalczył sobie dostęp do najważniejszych wydarzeń, 
które miały wpłynąć na najnowszą historię Polski. Z początku nie było ła-
two. – Strajkujący w obawie o własne bezpieczeństwo niechętnie wpusz-
czali dziennikarzy na teren kopalni. Dzięki jednak Tadeuszowi Jedynako-
wi, w  1980 roku wiceprzewodniczącemu Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego, a następnie jednym z liderów śląskiej Solidarności, mogłem 

Jako fotoreporter jastrzębskich „Naszych Problemów”
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chodzić po całej kopalni Manifest Lipcowy i robić zdjęcia. Był on bardzo odważnym człowiekiem, ale 
i emocjonalnie podchodził do wielu spraw – wspomina emerytowany fotoreporter. 

Tadeusz Jedynak mieszkał w Żorach. W stanie wojennym został internowany, po zwolnieniu dzia-
łał w podziemiu. W 1985 roku aresztowany, a 15 miesięcy później wypuszczony z więzienia na mocy 
amnestii. W wolnej Polsce był posłem na sejm. Zmarł 31 października 2017 roku i został pochowany 
na żorskim cmentarzu. W pogrzebie wzięły udział tłumy ludzi, w tym wiele osobistości, głównie po-
lityków i związkowców. 

Józek przyznaje, że był wielkim zwolennikiem Solidarności. – Bolało mnie, jak w tamtych latach 
Polska upadała. Miałem przekonanie, że Solidarność jest szansą dla naszego kraju. Myślę, że się nie 
pomyliłem. Jeśli ktoś uważa inaczej, to albo nie pamięta czasów komuny albo nie znał tamtego syste-
mu – stwierdza były fotoreporter. 

Jeździł po całym kraju, uwieczniając w obiektywie „solidarnościowy karnawał”. Fotografował naj-
ważniejsze wydarzenia w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie. – Ludzie chcieli dobrze, ale nie byli przygo-
towani do udziału w polityce. Mówili prawdę, która ich bolała. Ja również chciałem, żeby Polska była 
wolnym krajem – stwierdza jastrzębianin. 

Stan wojenny

Kiedy generał Jaruzelski ogłosił stan wojenny, fotoreporter „Naszych Problemów”, zaprzestał ro-
bienia zdjęć na jastrzębskich kopalniach. – Niestety, nie było mnie na Zo�ówce (wtedy Manifest 
Lipcowy), gdy zomowcy strzelali do górników. Bylem zbyt znany w mieście, więc mundurowi mogli 
mnie łatwo „skasować” po drodze. Zresztą jednego razu ostrzegli mnie znajomi milicjanci „schowaj ten 
sprzęt, bo cię zamkniemy”. Miałem wtedy za pazuchą niedużą Smienę – przyznaje Józek.

W pamiętnym grudniu 1981 roku zdjęcia z ukrycia robił na Zo�ówce Bolesław Dymiński. Foto-
grafował z okien klatek schodowych wieżowców, a nawet przez dziurę w reklamówce. Na jego zdję-
ciach widać czołgi i zomowców atakujących główną bramę kopalni. Bezcenne dziś zdjęcia przecho-
wały zakonnice.

Podobnie, jak Józef Żak, Dymiński należał do Jastrzębskiego Klubu Fotogra�cznego Niezależni. 
Nazwa nie podobała się ówczesnej władzy. Pasjonaci fotogra�i podejmowali różne, często niewygodne 
dla rządzących tematy. Owocem ich pracy były wystawy. – W  stanie wojennym pojechałem do Ci-
sownicy koło Cieszyna, gdzie od lat niszczała stanica harcerska. Komenda ZHP korzystała natomiast 
z nowego obiektu, zbudowanego w Szymocicach przez kopalnię Borynia za około 4 miliony złotych dla 

Fotograf pierwszej Solidarności – Józef Żak
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jastrzębskich skautów. Tymczasem stanica w Cisownicy była nieużytkowana. W ruinę popadała kuchnia 
polowa i namioty. Wszystko to sfotografowałem – opowiada jastrzębianin. 

Zdjęcia miały się ukazać w „Naszych Problemach” i na wystawie w galerii Niezależnych. Wcześniej 
jednak trzeba było je pokazać cenzorowi w Katowicach lub Gliwicach. – Urząd kontroli zajmował się 
nawet wystawami fotogra�i w mieście. Materiały do oceny dostarczał prezes klubu Jerzy Lubczyński. 
Cenzor zgodził się, by na wystawie pokazać tylko jedno zdjęcie z Cisownicy. Zablokował całkowicie 
druk moich zdjęć w gazecie – zaznacza fotoreporter.

Był w tej sprawie nawet w Komitecie Wojewódzkim PZPR. – Chciałem rozmawiać z ówczesnym 
pierwszym sekretarzem Zdzisławem Grudniem. Przysłano do mnie kogoś innego. Rozłożyłem na 
stole zdjęcia niszczejącej stanicy. Popatrzył na te fotogra�e, pokiwał głową, ale nikt nie zajął się spra-
wą – mówi Żak.

W 1982 roku był także z tymi zdjęciami w TVP Katowice. – Pamiętam umundurowanych dzienni-
karzy. Obejrzeli materiał, ale nie znalazło to żadnego oddźwięku na antenie – dodaje. Fotogra�e ukazały 
się dopiero na początku lat 90. w piśmie „Górnik”, już po upadku systemu i cenzury.

Pewnego razu pojechał do czeskiego Ołomuńca. Stacjonowali tam sowieccy żołnierze. – Spotka-
łem ich w jednym z lokali. Trochę popiliśmy. Oni bardzo się dziwili, że Polacy popierają Solidarność. 
„Przecież w tej Solidarności są sami burżuje” – argumentowali, bo tak im mówili dowódcy. Zapraszali 
mnie do koszar, odmówiłem, bo bałem się takiej wizyty – przywołuje wspomnienia.

Na łamach samorządowych

W 1982 roku przestały się ukazywać „Nasze Problemy”. Józek otworzył własną działalność gospo-
darczą – zakład fotogra�czny, który działał dekadę. W 1992 roku, po zmianie ustroju Polski, wrócił do 
pracy fotoreportera. Współzakładał gazetę samorządową „Serwis Wodzisławski”, w latach 1993–1995 
robił zdjęcia dla „Sygnałów Jastrzębskich”. Był fotoreporterem: „Dziennika Śląskiego” i „Górnika” w Ka-
towicach oraz „Wieści Gminnych” w Mszanie. Pracował dla jastrzębskiego tygodnika „Jastrząb”, „Ja-
strzębskiej Panoramy” i „Wiadomości Jastrzębskich”. 

Miał wystawy indywidualne, między innymi: „Ludzie i węgiel” w Gliwicach (1983), „Jastrzębianie” 
w Domu Kultury KWK Borynia (1987), „Solidarność” w Urzędzie Miasta Jastrzębia-Zdroju (1990). 
Zdobył szereg nagród, między innymi: pierwsze miejsca na konkursie „Sport i Rekreacja” Komisji KFT 
w Katowicach (1974), Międzyklubowym Konkursie Fotogra�i „Człowiek i  jego praca” w bułgarskim 
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Józef Żak wspinał się po górach
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Burgas (1982) oraz konkursie fotogra�i zorganizowanym przez ja-
strzębski magistrat „Reportaż z miasta” (2008), a także złoty medal 5. 
Ogólnopolskiego Konkursu Fotogra�i Artystycznej „Spotkania z Fo-
togra�ą 82”. Przekazał miastu Jastrzębie-Zdrój 2837 zdjęć, wykona-
nych w latach 1975–2005.

Do polskości trzeba dojrzeć!

Biorąc pod uwagę wszystkie doświadczenia Józefa Żaka, zapy-
tałem o  jego tożsamość. – Parę lat interesowałem się psychoanalizą. 
Idąc jej tropem, twierdzę, że charakter człowieka kształtują czynniki 
zewnętrzne. Determinuje nas to, z kim się spotykamy, w jakim żyjemy 
środowisku. Człowiek tak naprawdę nie rodzi się Polakiem czy Niem-
cem. Do polskości albo niemieckości dojrzewa się całe życie. A ja mam 
dopiero 73 lata. Jeśli chcesz powiedzieć coś o  sobie, to wiesz o  tym 
najmniej. Siebie zawsze chcemy widzieć takiego, jak nam wyobraźnia 
podpowiada – mówi przekornie.

Na wstępie niniejszego tekstu przyznał, że czuje się Hanysem, bo od 52 lat mieszka na Górnym 
Śląsku. Zżył się z mieszkańcami tego regionu. Trudno po tak długim czasie wspólnej egzystencji za-
przeczyć, że nie jest mu to obojętne. – Miejsce urodzenia nie ma znaczenia. Można przyjść na świat, 
powiedzmy w Warszawie i być anty Polakiem. A można się urodzić w Nigerii lub gdziekolwiek za gra-
nicą, zamieszkać nad Wisłą i dobrze reprezentować nasz kraj w świecie – uważa Józek. – Świadomie 
nie używam słowa patriota, bo kiedyś hodowano „patriotów” poprzez indoktrynację jak na przykład 
w kościele lub wojsku. Jeśli już musiałbym zde�niować patriotyzm, to jest nim zaangażowanie dla 
społeczności swoją pracą, nauką, w której się żyje – dodaje. 

Józek nie przywiązuje się jakoś szczególnie do miejsc. Mógłby mieszkać w każdym zakątku Polski, 
choć lubi Jastrzębie. – Mieszka mi się tu naprawdę dobrze. Ale mógłbym żyć równie dobrze w War-
szawie, Gdańsku czy Łodzi. Kiedyś bardzo ciągnęło mnie do zgiełku dużych miast, dziś wolę mniejsze 
– uśmiecha się fotoreporter. Wydaje się, że ta labilność wynika z częstych przeprowadzek. Już jako 
nastolatek wyjechał na drugi kraniec Polski. 

Swoją tożsamość bardzo mocno wiąże z wykonywanym przez lata zawodem. – Jestem dokumentali-
stą fotografem. Chcę być zawsze Człowiekiem (nie w sensie tylko biologicznym), czyli istotą pozytywną, 

Zasłużony dla Jastrzębia-Zdroju



która nikogo nigdy nie krzywdzi. Jeśli to robi, sprzeniewierza się ogólnoludzkim wartościom, w zależno-
ści od stopnia przewinienia, mniej lub bardziej oddala się od człowieczeństwa – podsumowuje Józef Żak. 

Źródła: 
Rozmowy z Józefem Żakiem, kwiecień – listopad 2018; „Nasze Problemy”, Jastrzębie-Zdrój, 1975–1981
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Aleksander Żurek urodził się w 1951 r. w Kry-
nicy, a  zmarł 30 kwietnia 1918 r. w  wieku 67 lat. 
Farmaceuta i  przedsiębiorca. Mieszkał w  Rybni-
ku, natomiast w  Katowicach prowadził od 1991 
roku hurtownię leków Salus International Sp. z o.o. 
Ukończył krakowską Akademię Medyczną im. 
Mikołaja Kopernika. Przez trzy lata był asysten-
tem w Katedrze Technologii Chemicznej Środków 
Leczniczych AM, pracował naukowo. W latach 80. 
ubiegłego wieku, gdy naszym krajem wstrząsnął 
głęboki kryzys gospodarczy i społeczny, postanowił 
osiedlić się w Austrii, gdzie znalazł dogodne warun-
ki do życia i pracy. Jako jeden z nielicznych Polaków 
otrzymał tam prawo wykonywania zawodu farma-
ceuty. Po nostry�kacji dyplomu przez 15 lat pracował 
w wiedeńskiej aptece. Później otworzył w Krakowie 
�rmę joint venture, czyli z kapitałem zagranicznym. 
Jego przodkowie pochodzą z Małopolski i Górnego 
Śląska. Ich losy jak w soczewce skupiają historyczne 
zawirowania, jakie były udziałem mieszkańców obu 
regionów. W latach 20. ubiegłego wieku ci z Krako-
wa przybyli do Rybnika, gdzie się pożenili z miej-
scowymi pannami. 
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Rybniczanin Aleksander Żurek niestety zmarł pod-
czas pisania niniejszej książki. A  zaliczyć go trzeba do 
najciekawszych współcześnie mieszkańców naszego re-
gionu. Był wybitnym farmaceutą, wizjonerem swego za-
wodu. Działał na niwie charytatywnej. 

Po mieczu miał pochodzenie małopolskie (krakow-
skie), a  górnośląskie po kądzieli. Mówił, że jego tożsa-
mość opiera się na dwóch równorzędnych nogach: ślą-
skiej i małopolskiej. Obie były dla niego tak samo ważne. 
Decydowały o  postrzeganiu świata i  ludzi przez ryb-
nickiego farmaceutę. Budowały również jego poczucie 
wartości. Dużo podróżował w interesach (Europa, Stany 
Zjednoczone), właściwie stale z krótkimi przerwami był 
w drodze, więc ciągle konfrontował naszą rzeczywistość 
z tą zagraniczną. Podobnie, jak jego przodkowie działał 
z  pasją, starając się wprowadzać do swojej działalności 
nowatorskie rozwiązania. W ostatnich latach życia zma-
gał się z ciężką chorobą. 

Żurkowie pochodzili ze wsi Piaski Wielkie pod Kra-
kowem (dziś dzielnica miasta). Byli rolnikami i rzeźnika-
mi, zwano ich kijakami. W całej Galicji bowiem skupowali 
bydło, które potem jak kowboje przeganiali do Piasków. 
Tam wyrabiali swoje produkty. Dostarczali wędliny nie 
tylko krakowskim mieszczanom, ale i na królewski stół 
na Wawelu!

Małopolanin  
i Górnoślązak

Aleksander Żurek z Władysławą Pietruszką z Żurków  
(fot. Ireneusz Stajer)
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Rolnikami byli również Ślązacy Jojkowie i Pollokowie (Polokowie) – przodkowie Aleksandra Żur-
ka od strony matki. Ci pierwsi uprawiali mało urodzajne poletka w przemysłowym Knurowie. Nie byli 
w stanie utrzymać się z gospodarstwa, więc panowie równocześnie zatrudnili się w miejscowej kopalni 
węgla kamiennego. W górnictwie pracowali krótko, bo postanowili produkować i sprzedawać meble... 
Pollokowie z kolei byli znaczącymi gospodarzami w Stanowicach. Uprawiali wiele hektarów ziemi, 
mieli dużo krów, świń i konie. 

Dziadek Aleksandra, Jan Jojko ożenił się z Bronisławą Pollok. Oboje prowadzili w Rybniku znany 
sklep i fabrykę mebli. Później córka Ślązaczka Alicja pobrała się z Małopolaninem Jerzym Żurkiem. Ich 
synem był właśnie farmaceuta Aleksander. Czterech braci Żurków przybyło do Rybnika z małopolskich 
Piasków na początku lat 20. ubiegłego wieku. I tak zaczęła się ich przygoda z Górnym Śląskiem. 

Kijacy ze wzgórza Czajna

Piaski Wielkie były podkrakowską osadą, położoną na wzniesieniu Czajna (267 m.n.p.m.) za wzgó-
rzem Krzemionki. Mieszkańcy wsi przez wieki handlowali zwierzętami przeznaczonymi na ubój lub 
zajmowali się rzeźnictwem. Zaopatrywali stołeczny Kraków, a nawet dwór królewski w mięso i wędliny. 
Ponieważ zawsze chodzili z kijem, nazwano ich kijakami. 

Jak pisze Franciszek Rusek w książce „Dzieje Kijaków piaszczańskich”, wśród miejscowej lud-
ności krąży legenda, że do nadania nazwy przyczynił się sam król Kazimierz Wielki. Wszystko 
zaczęło się od kon©iktu krakowskich rzeźników z piaszczanami. Ci pierwsi pozazdrościli rzemieśl-
nikom z pobliskiej osady zarobku i postarali się o to, że rada miejska zabroniła im sprzedaży mięsa 
w Krakowie. Zmartwieni piaszczanie poskarżyli się władcy. Ten miał powiedzieć: „Jeśli przeniesie-
cie przez rogatki miejskie kiełbasę sążniową (długą na dwa metry), tak, aby straż miejska tego nie 
spostrzegła, to wam pozwolę dalej sprzedawać mięso w Krakowie.” Piaszczanie wpadli na myśl, by 
wydrążyć długi i gruby kij, a w nim ukryć kiełbasę dla króla. Tak też zrobili. Rozbawiony ich pomy-
słowością Kazimierz Wielki zezwolił mieszkańcom Piasków nadal handlować mięsem w Krakowie 
i nadał im nazwę kijacy. 

Nieco inaczej opisuje genezę nazwy drugi, choć podobny w treści przekaz. Otóż, ochmistrzyni we 
dworze królewskim potrzebowała dobrej kiełbasy na wawelski stół. Nie mieli takiej rzeźnicy krakowscy. 
Posłała więc zamówienie do rzemieślnika z Piasku. Ten najpierw się zmartwił, bo cechowi rzeźnicy nie 
wpuszczali do miasta tych niezrzeszonych z okolicznych miejscowości. Po namyśle, wyciął w puszczy 
kilka zbutwiałych drzew, oczyścił ich wnętrze, następnie owinął w lniane płótno wędliny i schował je do 
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otworów, które zabezpieczył z obu stron drewnianymi korkami. Potem załadował towar na wóz i ruszył 
w stronę Wawelu. Bez przeszkód przejechał bramę grodu. Na dziedziniec miał wówczas wyjść sam król 
Kazimierz Wielki, który zobaczył, jak piaszczanin wydobywa z drzew kiełbasę. Tak mu się spodobał 
ów fortel, że polecił wydać edykt, który zawierał dwa bardzo ważne postanowienia. Pierwsze brzmiało, 
że „wolno chłopu z Piasku po wieczne czasy sprzedawać swoje wyroby na Wolnicy w rynku Krakowa”, 
a drugie tak: „po wieczne czasy zwolniony jest z myta (cła) na bramach”. 

Kijacy powoływali się na ten przywilej w sądach, innych instytucjach i królewskich kancelariach 
przez następne wieki, gdyż krakowscy rzeźnicy dalej próbowali z lepszym lub gorszym skutkiem ogra-
niczyć ich prawa. 

Okazało się, że kij może być nader użyteczny. Przepędzano nim wilki, psy, a  także inne groźne 
stworzenia. Poza tym na trasie z Piasków do Krakowa grasowali zbóje i złodzieje. Kije służyły więc do 
obrony, były tym bardziej skuteczne, że nabijano je krzemieniem. W późniejszych latach na końcu osa-
dzano mały sztylet, który zakrywano rogiem młodego wołu. Prawidłowego władania kijem uczono od 
dzieciństwa, już 10-letnie dziewczynki znały arkana tej sztuki. Spełniał on również funkcję identy�ka-
cyjną. Każdy piaszczanin – rzemieślnik miał na nim wyryty swój znak, który powiedzielibyśmy dziś był 
swoistym dowodem tożsamości.

Królewskie przywileje

Jak podkreśla Franciszek Rusek, władcy wydawali dekrety i przywileje dla Kijaków, spisane na per-
gaminie i sygnowane królewskimi pieczęciami, które od 1578 roku przechowywali wójtowie Piasków. 
Oprócz dokumentu Stefana Batorego, zbiór zawierał przywileje lub ich potwierdzenie nadane przez ko-
lejnych władców Polski: Zygmunta III Wazę, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Augusta II Mocnego 
i Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1885 roku dokumenty przejęło Stowarzyszenie Rzeźników 
Piasków Wielkich i  były one w  ich rękach do 1940 roku Później krakowscy rzemieślnicy próbowali 
zagarnąć archiwum. Nie udało im się to, ponieważ w 1941 roku ówczesny cechmistrz piaszczański nie 
przekazał cennych dokumentów do Izby Rzemieślniczej w Krakowie.

Piaski były wsiami rycerskimi. Władali nimi przedstawiciele szeregu znakomitych rodów, m.in.: Jor-
danów, Koniecpolskich, Młodzianowskich, Ostrogskich, Starowiejskich, Sędzimirów czy Tarnowskich, 
ale również Siostry Świętego Ducha, popularne Duchatki. W  sporządzonym przez zakonnice spisie 
mieszkańców z 1718 roku po raz pierwszy widnieje nazwisko Żurek. 
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Przywódcy rodu

Marcin jest najstarszym znanym z dokumentów przedstawicielem rodziny Żurków, czyli protoplastą 
rodu. Urodził się w połowie XVIII stulecia. Jego syn Piotr był ojcem Klemensa Żurka (1818–1885), 
który został ojcem Józefa Żurka (1855–1936), pradziadka farmaceuty z Rybnika. 

Klemens, tak jak i wielu innych piaszczan, pracował jako rzeźnik. Musiał cieszyć się szacunkiem 
mieszkańców, bo wybrali go wójtem. Po śmierci żony Justyny Żurek ożenił się ponownie z młodszą o... 
42 lata Teklą Jutrznią, pomocą domową, która pochodziła z miejscowości Świątniki. Długo opiekowała 

się chorą Justyną. Podobno pierwsza żona namawiała męża, by po jej śmierci (mimo dużej 
różnicy wieku), ożenił się właśnie z Teklą, która była dobrą i pracowitą kobietą. Niestety 
Klemens zmarł dość szybko, spoczywa w grobie z Justyną. Młoda wdowa została z dwoj-
giem maleńkich dzieci. 

Wójtem w Piaskach wybrano także jednego z synów Klemensa i Justyny, Józefa, który 
ożenił się z Katarzyną Klepką. Z  ich małżeństwa przyszło na świat czterech braci, któ-
rzy później tra�ą na Górny Śląsk: Karol (1879–1938), Władysław (1888–1961), Andrzej 
(1898–1983) i  Józef junior (1899–1953), dziadek Aleksandra Żurka, oraz siostra Aniela 
(1903–1967) – po mężu Pietruszka.

Józef senior był człowiekiem majętnym, na dużą skalę handlował bydłem, pełnił także 
funkcje społeczne, był niekwestionowanym przywódcą rodu. 

Świadectwem rosnącej zamożności piaszczan było nabywanie nieruchomości w Kra-
kowie i  Podgórzu. Józef Żurek (senior), pradziadek Aleksandra Żurka kupił kamienicę 
przy ul. Lwowskiej 19. Przynosiła ona miesięczny czynsz w wysokości 500 zł, co było dość 
okrągłą sumą. 

Rzeźnik w Nowym Jorku

Tymczasem bracia Żurkowie realizowali się w biznesie. Mieli nowoczesne spojrzenie na prowadze-
nie �rmy. Postanowili wyjść poza uświęcone rodzinną tradycją profesje rzeźniczą i handlarzy zwierząt 
przeznaczonych na ubój. Zanim jeszcze zdołali wypełnić treścią swój cel, czasem musieli zaznać goryczy 
porażki. Władysław, jeszcze jako kawaler, spędził okres pierwszej wojny światowej w Stanach Zjedno-
czonych. Pracował tam jako rzeźnik i wędliniarz. Zakład mieścił się na jednej z wyższych kondygna-
cji budynku. Pewnego razu młoda, wesoła z natury załoga (emigranci z różnych stron świata), niezbyt 

Józef Żurek senior, 
wójt z podkrakowskich 
Piasków  
(arch. Roberta Szali)
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skutecznie zabrała się do ubijania wieprzka, który z głośnym kwikiem wyskoczył przez okno. Zwierzę 
straciło życie na ulicy pod oknem �rmy, a Władysław z kolegami pracę. Potem budował metro w Nowym 
Jorku. Widział, jak pod zwałami ziemi giną jego współtowarzysze. To spowodowało, że wrócił do kraju.

Fortuna zbita na rumuńskim bydle

Szczęścia w USA chciał spróbować także Józef Żurek (junior), dziadek Aleksandra. Na wyprawę za 
Ocean zdecydował się po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Nie mógł jednak wypłynąć z najbliż-
szego portu w Hamburgu, bo Niemcy ogarnęła rewolucja. Czerwone sztandary powiewały nad racz-
kującą Republiką Weimarską. Trwał permanentny strajk. W podróż wyruszył więc z  Istambułu. Gdy 
statek zawinął na dłuższą przerwę do rumuńskiego portu Konstancja, postanowił wyjść na brzeg. To był 
doskonały pomysł, bo napotkał tam stada taniego bydła, o czym nie omieszkał natychmiast powiadomić 
swoich braci w kraju. Ci, jak przystało na rasowych biznesmenów, nie zmarnowali okazji. 

Rychło znaleźli w Niemczech kupców na rumuńskie bydło, które tam było wielokrotnie droższe. 
Pojawił się chwilowy problem z uzyskaniem zezwolenia inspekcji sanitarnej na przewiezienie zwierząt 
przez terytorium Polski (Rumunia graniczyła z II Rzeczpospolitą). Żurkowie poradzili sobie i z tą prze-
szkodą, uzyskując w końcu wszystkie niezbędne dokumenty. Już pierwszy transport zwierząt koleją do 
Niemiec przyniósł im krocie. Kupili tanio, sprzedali znacznie drożej – tak zrodziło się wiele fortun. 
Bracia zarobili dużo pieniędzy i zastanawiali się nad ich mądrym zainwestowaniem. Zdecydowali o wy-
jeździe na Górny Śląsk, który przynajmniej w części miał wrócić do Polski. Nowy region przyciągał 
Polaków z Galicji niczym Dziki Zachód amerykańskich pionierów. Żurkowie wspierali materialnie, tak 
jak wielu innych Polaków, powstańców śląskich. Ich „Ziemią Obiecaną” stanie się Rybnik, który będą 
musieli opuścić w czasie niemieckiej okupacji.

Na Górnym Śląsku

W rybnickim Muzeum zachowało się zdjęcie z czteroletnią wówczas Anną Żurek, która w lipcu 1922 
roku na Rynku wręcza kwiaty generałowi Stanisławowi Szeptyckiemu. Zmarła w marcu 2015 roku córka 
Władysława Żurka od lat mieszkała w Kalifornii, w Los Angeles. Mówiła, że tamte chwile z generałem 
Szeptyckim pamięta, jak we mgle. Z pewnością było to duże przeżycie dla małej dziewczynki, która prze-
czuwała, że uczestniczy w wielkich wydarzeniach. Wręczając kwiaty pisała historię miasta i regionu. 
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Tymczasem Żurkowie postanowili zainwestować w garbarnię. Kiedy w 1921 roku było już wiadomo, 
że Rybnik znajdzie się w granicach Polski, Żyd dr Felix Haase sprzedał fabrykę braciom Władysławowi, 
Andrzejowi i  Józefowi Żurkom, a  sam wyjechał z  rodziną do Niemiec. Haase przetrwali Holocaust, 
ponieważ zdążyli wyjechać do Ameryki Południowej. Część ich potomków mieszka dziś w Chile, inni 
w Wenezueli. Bracia kupili zakład za pieniądze zarobione na bardzo korzystnej sprzedaży rumuńskiego 
bydła w Niemczech. Nazwali go „Salus”, czyli Zdrowie. Równolegle do kupna garbarni, bracia Żurkowie 
nabyli również lasy na Słowacji oraz cegielnię w Mysłowicach. Garbarnia „Salus” należała jedynie do 
Władysława i Andrzeja. Najmłodszy Józef przebywał w Krakowie przy ul. Starowiślnej, a później w Po-
znaniu, gdzie prowadził przedstawicielstwo �rmy.

Nie udało się ustalić nazw wszystkich organizacji, do których należeli Żurkowie. Na pewno udzie-
lali się na polu charytatywnym, wszystko wskazuje na to, że byli związani z  PCK. Przyjaźnili się 
bowiem z dr. Feliksem Białym i burmistrzem Władysławem Weberem, a ich żony aktywnie działały 
właśnie w  tej organizacji. Do współpracy zapraszano wybranych ludzi, przede wszystkim dobrych 
Polaków, a takimi byli Żurkowie.

Wraz z garbarnią nabyli okoliczne działki i zabudowania gospodarcze, ale również piękną willę przy 
ulicy Rudzkiej (później siedziba BRE Banku), która z czasem stanie się ośrodkiem polskości.

Krupony dla wojska

Żurkowie produkowali skóry twarde, zwane kruponami, których używano do wytwarzania spodów 
obuwia. Zamawiało je wojsko, więc był to bardzo intratny biznes. Reprezentowali ponadto światową 
markę Salamander, znaną z produkcji najwyższej jakości butów.

Garbarnia rozwijała się dynamicznie, spełniając oczekiwania właścicieli. Zatrudniała wówczas około 
100 osób. Pomijając kopalnie, w 1922 roku była trzecim po hucie Silesia (ok. 3,5 tysiąca pracowników) 
i Rybnickiej Fabryce Maszyn (ok. 600 – osobowa załoga) pracodawcą w mieście. W przezwyciężaniu 
kryzysu ważną rolę odegrały zamówienia wojskowe. Armia zużywała wiele najróżniejszych towarów, 
w tym kruponów, które przemysł mógł produkować bez ryzyka utraty klientów. Był to niezwykle istotny 
czynnik, zwłaszcza w pierwszych miesiącach niepodległości. Uruchomiona dzięki dostawom wojsko-
wym koniunktura dalej nakręcała się samoczynnie. 

Rozwijał się też Rybnik. W 1925 r. uruchomiono pierwszą linię autobusową, która połączyła Ryb-
nik z Żorami, a w 1938 r. oddano dworzec autobusowy. W sukcesach miasta uczestniczyli Żurkowie. 
Władysław był blisko związany z Chadecją, która na Górnym Śląsku miała wiele do powiedzenia. 
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W jego willi przy ulicy Rudzkiej spotykali się polscy inteligenci i przedsiębiorcy. Rozmawiano o bie-
żących sprawach miasta, polityce, kulturze i nowinkach technicznych ze świata.

Żurkowie mieli słabość do samochodów, choć sami nie zabiegali o prawo jazdy dla siebie. Zatrud-
niali szoferów. Przed wojną własne auto było luksusem, mogli sobie na nie pozwolić przemysłowcy, 
kupcy, lekarze, adwokaci. Jednym słowem elita. W 25–28 – tysięcznym Rybniku było takich ludzi na-
prawdę niewiele. Bracia Władysław, Andrzej i Józef jeździli zawsze drogimi samochodami austriackiej 
marki steyr.

Pożar garbarni

3 stycznia 1937 r. w garbarni wybuchł pożar. Zakład spłonął doszczętnie. Pisała o  tym ówczesna 
prasa, m.in. „Goniec Częstochowski”, który zatytułował swoją notatkę „Pożar fabryki w Rybniku”. Ga-
zeta donosiła, że ogień pojawił się w zakładzie braci Żurków o godz. 5 nad ranem. Z szaloną szybkością 
objął całe zabudowania. Jeden z robotników próbował ugasić płomienie przy pomocy wody z hydrantu. 
Musiał się jednak wycofać, bo został poparzony przez jęzory ognia. Na miejsce przybyli funkcjonariusze 
straży miejskiej oraz zastępy straży pożarnej z huty Silesia, ze szpitala psychiatrycznego i kilku innych 
miejscowości. Akcja ratownicza była utrudniona, bo zamarzły hydranty. Wodę trzeba było czerpać przy 
pomocy motopompy i pomp ręcznych z pobliskiej rzeki Nacyny. 

Garbarnia spłonęła całkowicie. Zdołano jedynie uratować część skór znajdujących się w bocznych 
magazynach. Ogień zniszczył doszczętnie maszyny, surowce i chemikalia. Wskutek pożaru pracę straciło 
około 100 robotników, a straty materialne wyniosły półtora miliona złotych. Garbarnia na szczęście była 
ubezpieczona w  �rmie Prudential. Nie ustalono przyczyny pożaru. Wkrótce Andrzej sprzedał swoją 
część zakładu Józefowi. 

Pożar stał się punktem zwrotnym, w którym przestała istnieć spółka braci Żurek. W Rybniku po-
zostali Władysław i Józef. Nie udało im się doprowadzić garbarni do stanu pierwotnego. Nadal jednak 
usiłowali prowadzić interesy.

Beniaminek Józianka

Józef Żurek (dziadek Aleksandra) był najmłodszy z  braci. Nigdy nie ciągnęło go do tak zwanej 
śmietanki towarzyskiej, czyli elit, do których należeli jego bracia Władysław i Andrzej. Odczuwał za to 
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dużą więź ze swoimi pracownikami. Ogromnie towarzyski, przepadał za spotkaniami przy 
kartach. Czasem siadał na kocu z robotnikami pod rosnącymi do dziś na rogu ulic Marii 
Skłodowskiej-Curie i Raciborskiej dębami, pił z nimi piwo albo wódkę i słuchał opowie-
ści o Śląsku. Toteż był wprost uwielbiany przez zwykłych ludzi, robotnicy i majstrowie 
ośmielali się prosić go o potrzymanie ich dziecka do chrztu, nigdy nie odmawiał. Dla tych 
rodzin był to niebywały zaszczyt, a dla Józefa wielka frajda. Można go określić mianem 
brata łata i ludowego właściciela �rmy. Zawsze wesoły, przyjazny, otwarty na innych ludzi, 
kochał dobrą zabawę. Nie „grzeszył” przebojowością i był najmłodszy, więc starsi bracia 
traktowali go trochę z przymrużeniem oka. W rodzinie miał więc status beniaminka, dla-
tego zwano go „Józianką”. 

Z pasją uprawiał myślistwo. Przed wojną często organizowano polowania w  lasach 
koło Suminy. Bazą myśliwych była leśniczówka zlokalizowana po prawej stronie szosy 
Rybnik – Lyski.

Podczas biesiad myśliwi dużo rozmawiali o polityce. Jednym z głównych tematów był 
Hitler ze swoją militarystyczną, odwetową retoryką, która nabrała głębszego znaczenia 

z  końcem lat 30. Sumina była stacją graniczną. Kiedyś dojechał tu pociągiem Prezydent RP Ignacy 
Mościcki. Zlustrował okolicę, spojrzał też na niemiecką stronę i  odjechał z  powrotem. Latem 1938 
roku a szczególnie wiosną 1939 ruszyły przygotowania do wojny. Rozpoczęła się gorączkowa budowa 
bunkrów dla wojska. Roboty nabrały rozmachu w lipcu 1939 roku. W szybkim tempie powstawał duży 
obiekt w rejonie Orzepowic.

Po nazistach przyszli komuniści

Przed wojną babcia Alka, Róża z domu Grzybczyk (zona Józefa), kupiła z zaoszczędzonych przez 
siebie pieniędzy dużą kamienicę w  Krakowie przy ulicy Pędzichów 7, niedaleko rynku. Jako polscy 
przedsiębiorcy, Żurkowie musieli opuścić Śląsk. – Okupację spędzili w „na krakowskim pędzichowie” 
– jak mówił rybnicki farmaceuta. Przeżyli wiele niebezpiecznych chwil. Ale na szczęście dożyli końca 
wojny. Stracili swoje garbarnie wpierw na rzecz niemieckich okupantów, a po 1945 roku zakłady przyjęli 
komuniści. Na nic zdały się starania o ich zwrot. 

Syn Józefa Żurka, Jerzy, ukończył krakowskie liceum pijarów, a po wojnie prawo. Ożenił się ze wspo-
mnianą Alicją Jojko (oboje już nie żyją). Jerzy, z racji swego kapitalistycznego pochodzenia długo nie 
mógł znaleźć pracy. W końcu zostaje adwokatem w Chrzanowie. 

Józef Żurek junior 
(z lewej), dziadek 
Aleksandra, w Krynicy 
w 1936 roku 
(arch. Roberta Szali)
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18 lutego 1951 roku w dość niecodziennych okolicznościach przychodzi na świat Aleksander, pier-
worodny Żurków. Znajdująca się bowiem w zaawansowanej ciąży Alicja jedzie autobusem na wczasy 
do Krynicy. Pełna dziur, niewyasfaltowana droga, przyprawia pasażerów o niemiłosiernie wstrząsy. Kie-
dy pani Żurkowa wchodzi z bagażami do pensjonatu, Alek postanawia opuścić łono mamy, stawiając 
ją w niekomfortowym położeniu. Rozpoczyna się poród. Chłopczyk przychodzi na świat o godzinie 
5 w willi „Zo�ówka” przy głównej ulicy kurortu.

Ślązacy Jojkowie z Knurowa

Jak głosi przekazywana z pokolenia na pokolenie (choć nieudokumentowana) legenda, protoplastą 
rodu był Liberius Jojko z Knurowa. Miał narzeczoną, z którą długo nie mógł się pobrać, bo była innej 
wiary. Przypuszczalnie Liberius brał udział w kampanii moskiewskiej Napoleona w 1812 roku, skąd 
przywiózł do domu prawosławną dziewczynę. 

28 października 1858 roku w Knurowie przychodzi na świat Franciszek Jojko (zm. 1.12.1930), po-
stać autentyczna. Rodzina żyje biednie. Franciszek żeni się z młodszą o osiem lat Albiną Katarzyną 
Plaszczyk (26.11.1866–8.3.1944), córką Franciszka i Marianny z domu Wengrzik, gospodarzami ze wsi 
Stanowice. Po ślubie młodzi zamieszkali w Knurowie. Urodziło im się co najmniej ośmioro dzieci. Jed-
nym z rodzeństwa był Jan (18.2.1895–21.3.1975), w przyszłości dziadek Aleksandra Żurka. 

Jojkowie i Plaszczykowie mieli poglądy propolskie. – Któryś z wujków od strony babci Albiny brał 
udział w powstaniach śląskich. W ich gospodarstwie powstańcy przechowywali broń – powiedziała au-
torowi Alicja Żurek.

Jan, jako młody chłopak został powołany do niemieckiego wojska i walczył w pierwszej wojnie świa-
towej. Zaraz na początku przebił sobie czymś ostrym stopę. Po krótkim leczeniu w lazarecie wrócił do 
domu i zatrudnił się w kopalni Knurów jako windziarz. Nie spełniało to jego ambicji, dlatego wzorem braci 
otworzył sklep meblowy – najpierw w Knurowie, a później przeniósł interes do pobliskiej Czerwionki. 
Następnie wszedł w spółkę z bratem Teodorem i krótko wspólnie prowadzili sklep w Tarnowskich Górach. 

Sklep w Rybniku

Po ślubie w 1919 roku z Bronisławą Pollok, Jan Jojko i jego żona zamieszkali w Rybniku, gdzie otwo-
rzyli sklep meblowy. Mieścił się on w kamienicy na rynku, a więc w doskonałej lokalizacji. Mieszkanie 
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wynajmowali, najpierw na piętrze w słynnym Świerklańcu, gdzie działał hotel i restauracja z salą teatralną. 
Potem zamieszkali nad swoim sklepem na rynku. 

Firma nadal działała pod szyldem spółki. W reklamie z 1927 roku, zamieszczonej w jednodniówce 
na uroczystość pięciolecia istnienia Okręgu Związku Sokolstwa Polskiego czytamy, że Bracia Jojko 
Skład i Fabryka Mebli oferują najtańsze meble i olbrzymi ich wybór: jadalnie, sypialnie, pokoje mę-
skie, kuchnie i meble pojedyncze takie jak otomany oraz leżanki z własnego pierwszorzędnego warsz-
tatu. Nadto szafy, bieliźniarki, łóżka itd. Informowano także, że budynek jest wyposażony w ubikacje 
(sic!), co umożliwia każdej osobie niezobowiązujące zwiedzanie. Bracia zapewniali przy tym, że u nich 
można zrobić korzystny zakup na najdogodniejszych warunkach. Wysokość zapłaty za meble można 
było negocjować.

Nowa lokalizacja 

Na przełomie 1925 i 26 roku Jan kupił okazałą kamienicę przy ulicy Jana Sobieskiego 3, do której 
przeniósł swój sklep meblowy. Budynek, wzniesiony przed 1910 rokiem przez zamożną rodzinę Wilczo-
ków należał do najwyższych w mieście. 

– Przedwojenna ulica Sobieskiego była ulubionym deptakiem rybniczan w  kierunku rynku. Za 
czasów przynależności miasta do państwa pruskiego zwała się Breitestrasse (Szeroka). Nazwa nie była 
przypadkowa, gdyż od dawna droga ta stanowiła główny trakt od kościoła para�alnego na wzgórzu do 
rybnickiego kasztelu – opowiada historyk Michał Palica. Jej szerokość pozwalała swobodnie poruszać 
się ciężkim zaprzęgom konnym, co miało istotne znaczenie dla handlu. Lokalizując swój sklep Jojkowie 
mieli na uwadze również i tę okoliczność. 

Podobnie jak inne rybnickie ulice wielokrotnie zmieniała nazwę. W czasie II Rzeczpospolitej prze-
mianowano ją na Jana III Sobieskiego. Podczas ostatniej wojny Niemcy zrobili to aż trzykrotnie. Naj-
pierw na krótko wrócono do Breitestrasse. Jeszcze w 1939 otrzymała nazwę Rudolf Hess Strasse. Gdy 
w 1941 roku ten bliski współpracownik Hitlera zbiegł do Wielkiej Brytanii, nowym patronem został 
Günther Prien, dowódca u-boota U-47. Ponieważ kapitan już nie żył, nazwa ta była bezpieczna.

W latach 1932–1934 Jojkowie na krótko stali się właścicielami najsłynniejszej kamienicy w mieście 
– wspomnianego Świerklańca, którą sprzedali restauratorom Sera�nowi i Bronisławie Ogórkom.
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Zakup fabryki mebli 

W l934 roku Jan i Bronisława kupili nieczynną fabrykę mebli Ignacego Hergera o powierzchni oko-
ło 1800 metrów kwadratowych przy ulicy Chwałowickiej na Kozich Górkach. Zakład szybko zaczął pra-
cować pełną parą. Produkował meble najwyższej jakości – jak ogłaszała się �rma. W najlepszym czasie 
zatrudniał do 70 pracowników. Meble projektował zawodowy architekt. Po najlepsze drewno jeżdżono 
aż do Puszczy Białowieskiej. Fabryka Mebli Artystycznych Jana Jojki wytwarzała: jadalnie, gabinety, 
sypialnie i salony. Nie robiła tylko kuchni, w czym specjalizowali się inni stolarze. 

Sklep Jojków oferował ponad... 300 kompletów mebli, w zależności od ich przeznaczenia. Wyra-
biano je z dębu, orzecha bądź olchy. Produkty z fabryki przy Chwałowickiej przewożono furmankami, 
a w późniejszych latach samochodami do składu przy Sobieskiego 3. W przeszklonej witrynie można 
było obejrzeć tylko niewielką ich część. Większość stała w magazynie z tyłu budynku, gdzie wprowadza-
no zainteresowanych klientów. W sklepie pracowały trzy ekspedientki.

W 1936 roku Jan Jojko kupił też zrujnowaną kamienicę w centrum Katowic przy ulicy Młyńskiej 3. 
Na parterze otworzył sklep rybnickich mebli, a piętra wynajmował lokatorom.

– Firma miała składy także w: Tarnowskich Górach, Katowicach – Załężu, Siemianowicach Ślą-
skich i Knurowie. Oprócz sklepu Jojków, do bardziej znanych w Rybniku należał jeszcze skład meblowy 
Winklerów przy ulicy Kościelnej. W latach 20. przy Raciborskiej działała �rma meblowa Kura (dawniej 
Solorz Brunon), a pod numerem 30 przy tej samej drodze skład mebli Olesia. Na Placu Wolności funk-
cjonował Warszawski Skład Mebli – wymienia Michał Palica. 

Medal w Paryżu 

Meble Jana Jojki były solidne i ładne. Zdobywały uznanie na licznych wystawach. Niedługo przed 
wojną otrzymały złoty medal w Paryżu. Miały być także prezentowane na wystawie światowej w Nowym 
Jorku (1939), nazwanej ze względu na rekordową ilość pawilonów oraz nowinek technicznych – „·e 
World of Tomorrow”, czyli „Świat Jutra”. Otworzył ją prezydent Franklin Delano Roosvelt i Albert Ein-
stein 30 kwietnia w 150. rocznicę złożenia przysięgi przez pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych, Jerzego Waszyngtona. Znalazł się tam również polski pawilon, otwarto go trzy dni po inauguracji 
samej wystawy, w 148. rocznicę proklamowania Konstytucji 3 Maja. 
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Jan Jojko z żoną Bronią, dziećmi Alą i Gieniem oraz Franciszką Jokel (arch. Roberta Szali)
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Z przekazów rodzinnych wynika, że meble Jojków nie dotarły za ocean. Powodem były najpierw 
zawirowania związane ze zbliżającą się wojną, która z perspektywy Rybnika nabierała bardziej realnego 
kształt niż z Warszawy, a potem jej wybuch.

W latach 1938–39 Jojko zmodernizował rodzinną kamienicę przy ulicy Sobieskiego 3 w stylu mod-
nego wówczas funkcjonalizmu. 

Ucieczka przed wojną

Z końcem sierpnia 1939 roku Jojkowie wyjechali samochodem na wschód, do Buska. Wkrótce 
jednak wrócili do Rybnika. Niemcy zabrali im jako Polakom fabrykę mebli i sklep. Zostawili mieszka-
nie w kamienicy, gdzie dokwaterowywano różnych ludzi. Życie stało się nieznośne. 

Jojkowie nigdy nie oceniali jednak ludzi według pochodzenia narodowościowego, poglądów po-
litycznych czy zawartości portfela. Żyli rodzinnie i pracowali rzetelnie. Według takich wartości Jan 
dobierał sobie współpracowników. 

Podczas okupacji nie brakowało szpicli i donosicieli. Trzeba było bardzo uważać na to, co się mówiło 
i w jakim języku. Na terenach wcielonych do III Rzeszy używanie polskiego było zabronione, a złamanie 
zakazu groziło grzywną, a nawet wywózką do obozu koncentracyjnego. 

Donos zduna

Również Jojków nie ominęły represje. Zachował się donos do władz okupacyjnych pewnego zdu-
na z Knurowa z 26 lutego 1942 roku. Czytamy w nim: „Krótko (koniec lat 30. przyp. I.S) przedtem 
kiedyśmy do naszej ojczyzny (Niemiec – przyp. I.S) wrócili” bracia Jojkowie, w tym Jan, odwiedzili 
w Knurowie jednego z mieszkańców (nazwisko pomińmy – I.S.). W tym samym czasie gościł u niego 
kuzyn ze Szczecina. Jojkowie mieli mu wówczas powiedzieć z przekąsem, „czy on się już nalizał tych 
niemieckich śledzi i w bezczelny sposób wyrazili się w stosunku do Rzeszy, a głównie przeciw nasze-
mu kochanemu wodzowi” (Hitlerowi – przyp. I.S.). Dalej zdun informuje, że temu kuzynowi zrobiło 
się nieprzyjemnie, więc zabrał kapelusz i wyszedł. 

Później uskarżał się swoim braciom, jednemu zamieszkałemu w Knurowie, drugiemu w Gliwi-
cach. Donosiciel niedawno usłyszał wspomnianą historię i nie może przejść nad tym do porządku 
dziennego, więc pisze dalej tak: „gdyż dowiedziałem się, że on ( Jan Jojko – przyp. I.S) teraz naraz ma 
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być Niemcem (podpisał Volkslistę, co uczyniła ogromna większość Górnoślązaków, zresztą za wiedzą 
i zgodą Kościoła katolickiego oraz Rządu RP w Londynie. Chodziło o uratowanie ludzi przed ekster-
minacją lub wysiedleniem, a tym samym utrzymanie polskiego żywiołu w regionie. Jojkowie najpraw-
dopodobniej zostali zakwali�kowani do III grupy narodowości niemieckiej I.S.). Ja jako stary Volks-
deutscher – mieszkam w Knurowie od 33 lat i zaledwie 200 kroków od miejsca urodzenia i mieszkania 
Jojki – twierdzę przeciwnie, gdyż jego ojciec wcale nie rozmawiał po niemiecku, a jego matka, która 
jeszcze dziś żyje, nie mówi jeszcze dziś po niemiecku, chociaż on rozumiał dostarczyć świadectwo jako 
Niemiec, to ja w to wątpię”. Tekst ten przetłumaczono jeszcze podczas okupacji z niemieckiego na 
łamaną polszczyznę... 

W rybnickim więzieniu

To było bardzo poważne oskarżenie, za które Jan Jojko mógł tra�ć nawet do obozu koncentracyjne-
go, z czego ów rzemieślnik musiał sobie zdawać sprawę. – Niedługo odwiedzili nas panowie w długich 
czarnych płaszczach (gestapo) i zabrali ojca do rybnickiego więzienia – nadmienia pani Alicja. 

Jojko przesiedział w niemieckim areszcie kilka tygodni i na szczęście wrócił do domu. Poza rzeczoną 
historią sprzed wybuchu wojny, opisaną później w donosie przez knurowskiego zduna do władz okupa-
cyjnych, „obciążało” go to, że był polskim przedsiębiorcą i nie wspierał mniejszości niemieckiej. Jego żonę 
zaaresztowano w innych okolicznościach na jeden dzień. 

Praca w Breslau (Wrocławiu)

Ponieważ Jojkowie stracili główne źródło utrzymania, którym była fabryka i sklep, trzeba było my-
śleć o innym sposobie zarabiania na życie. 

Alojzy (brat Jana) załatwił mu pracę we Wrocławiu w wytwórni bakelitowych pojemników na mydło. 
Właściciel, Niemiec o swojsko brzmiącym nazwisku, szukał kogoś, kto dobrze poprowadzi zakład. Jojko 
nadawał się doskonale do takiej roboty. Teraz Niemcy nie mogli wywieźć go na roboty przymusowe 
w głąb Rzeszy. Dość często przyjeżdżał do Rybnika. Kiedy wracał do pracy, zawoził szefowi świeże ma-
sło i jajka, kupowane przez rodzinę u gospodarzy. We Wrocławiu był to towar de�cytowy.
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W obozie dla Niemców i Ślązaków

Po zajęciu Rybnika przez Rosjan w marcu 1945 roku Jan zgłosił się do ekipy szklarzy. Grupa wsta-
wiała szyby w oknach, które w wyniku działań wojennych wypadły z niemal wszystkich budynków. Ale 
nawet to nie uchroniło go przed represjami. Po pierwsze, nie odzyskał fabryki, z której Niemcy zdążyli 
wywieźć maszyny do Jarocina. Nowa polska władza paradoksalnie uznała wyzutego ze swojej własności 
przez Niemców Jojkę za... Niemca. Tra�ł więc do obozu zbiorczego w Gliwicach, skąd tysiące ludzi wy-
wieziono bydlęcymi wagonami na Syberię. 

Więźniowie byli bici pałkami, tramwajowymi łańcuchami, kijami, drewnianymi drągami. Łamano 
im palce, wbijano pod paznokcie drewniane kliny. Czternastoletniemu Ślązakowi, komendantka więzie-
nia w Gliwicach gasiła papierosy na rękach. Jan Jojko jakoś wyrwał się z tego piekła i wrócił do domu. 
Nigdy już nie stanął mocno na nogach, jako biznesmen. W jego fabryce mebli powstała spółdzielnia sto-
larska. Zachował sklep przy Sobieskiego 3, ale musiał szukać dostawców mebli. Ponadto mocno okrojo-
no witrynę, w której mógł prezentować towar. Jako prywatnego przedsiębiorce dręczono go domiarami.

Dzieci kształcie się!

To właśnie wpływ ojca i dziadka Jana Jojki sprawił, że kolejne pokolenia zaczęły studiować, by zdobyć 
wyższe wykształcenie w zawodach gwarantujących pracę, szczególnie cenionych za granicą. Prowadzenie 
własnego biznesu nie zapewniało bowiem w Polsce Ludowej osiągnięcia sukcesu. Alicja Żurek ukończy-
ła Akademię Handlową w Krakowie, jej córka Barbara Białczyk jest stomatologiem w Niemczech. Syn 
Aleksander został farmaceutą, był absolwentem krakowskiej Akademii Medycznej. 

– Każdy człowiek powinien znać swoje korzenie. Taka wiedza bardzo pomaga w życiu i działalności 
biznesowej, też – stwierdził przedsiębiorca, który skorzystał z rad dziadka. Jego tożsamość była w poło-
wie małopolska i w połowie śląska.

Źródła: 
Ireneusz Stajer, „Żurki z Piasku. Kraków-Rybnik. Historia Firmy Salus”, Kraków 2014; 
Rozmowy z Alicją Żurek – 2016, Aleksandrem Żurkiem 2016–2017, Barbarą i Mariuszem Białczy-

kami – 2016, Michał M. Palica, „Ludzie i domy – wędrówki po rybnickim deptaku”, Muzeum 
w Rybniku, Rybnik 2016; 
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20 postaci i  20 ludzkich historii. Każda inna, stworzona doświadczeniami swoich przodków. 
Wszystkie reprezentują jakieś konkretne środowisko – artystyczne, duchownych, dziennikarskie, 
prawników, górnicze, sportowe albo biznesowe. Każdy z tych ludzi ma swoją tożsamość, która składa 
się na współczesny obraz Górnego Śląska. 

A ten jest bardzo różnorodny, co do deklarowanego pochodzenia etnicznego (Polacy, Ślązacy – Po-
lacy, Ślązacy, Ślązacy – Niemcy, Morawianie, a ostatnio rosnąca liczba cudzoziemców), religii (katolicy, 
protestanci, żydzi), wyznawanych wartości i poglądów politycznych. Świadomie dokonałem takiego 
wyboru, bo taki jest nasz kraj naprawdę. 

To wartość dodana czy obciążenie? Wydaje mi się, że dzięki wielowiekowej koegzystencji znako-
mita większość mieszkańców Górnego Śląska uodporniła się na ksenofobię. Ślepy nacjonalizm jest 
nam obcy. Dostrzegamy w różnorodności oraz przybyszach potencjał, który należy wykorzystać.
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