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Pielgrzymka do Piekar Śląskich
W czerwcu odbyła się tradycyjna już pielgrzymka Związku Górnośląskiego do Piekar. Fotoreportażem z tego wydarzenia otwie-

ramy ten numer „Górnoślązaka”. q

Fot. Dawid Fik

Na czele pielgrzymki Prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki 
i kapelan ks. prof. Arkadiusz Wuwer

Przed wejściem do piekarskiej bazyliki zgromadziły się tłumnie 
poczty sztandarowe…

…które pięknie prezentowały się także w świątyni

Liturgia Mszy Świętej miała – jak zawsze – bogatą i piękną oprawę

Po Mszy wspólne spotkanie w centrum pielgrzymkowym 
przy piekarskim probostwie

A na zakończenie wspólne chwile wśród zieleni

Fotoreportaż
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Przed Spotkaniem
 Potrzebna jest święta góra pojednania. (bp A. Nossol)
Kamień Śląski – miejsce urodzenia Świętego Jacka – to jeden z kilku 

ulubionych przez Górnoślązaków celów pielgrzymowania. To także tu-
taj przyszli na świat inni znamienici członkowie śląskiej linii rodu Od-
rowążów: błogosławiona Bronisława i błogosławiony Czesław. Obecnie 
w sanktuarium prowadzi działalność Centrum Kultury i Nauki Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Duch Jacka Odrowąża 
– misjonarza, starannie wykształconego na uniwersytetach europej-
skich, który niósł Słowo Boże, nawracał, zakładał klasztory domini-
kanów w Polsce, na Rusi, w Prusach i na Śląsku sprawia, że dobrze się 
w tym miejscu rozważa, dyskutuje o sprawach śląskich bez politycz-
nego zacietrzewienia. Jest jeszcze jedna postać związana z tym miej-
scem, która sprzyja pojednaniu wszystkich Ślązaków – to biskup Al-

fons Nossol, który to nazwał Górę św. Anny „świętą górą pojednania”.
W takim miejscu 23 września br. spotkają się członkowie działających na Górnym Śląsku organi-

zacji regionalnych, które szukają punktów stycznych w swojej działalności, obszarów, które, nie wywo-
łują konfliktów. Żeby spotkanie się udało, potrzeba po pierwsze woli porozumienia, po drugie umie-
jętności słuchania racji innych dyskutantów, po trzecie wzajemnego szacunku.

Gospodarzem wydarzenia jest Związek Górnośląski. Związek Górnośląski od kilku lat prowadzi 
politykę otwartości. Siedziba przy ul. Stalmacha to Dom Śląski, którego podwoje są otwarte dla innych 
stowarzyszeń i organizacji. Udostępniamy go na imprezy kulturalne, dyskusje, konkursy, wystawy, pro-
ponujemy zwiedzenie Izby Henryka Sławika, zawsze ugościmy chlybym ze tustym. Związek Górnoślą-
ski bywa na imprezach Śląskiej Ferajny, Ruchu Autonomii Śląska, Związku Górnoślązaków, Śląskiego 
Przymierza i wielu innych, ale też na swoich imprezach gości przedstawicieli tych organizacji. Głoś-
nym echem odbił się udział – zaznaczony okazałym banerem – członków ZG w marszu RAŚ organi-
zowanym w rocznicę nadania województwu śląskiemu statusu autonomicznego. Ten gest to wyraz in-
tencji Związku Górnośląskiego do wzajemnego szanowania się, przyjacielskich rozmów, wspierania 
się we wspólnych przedsięwzięciach.

Stąd wielkie nadzieje Związku Górnośląskiego związane ze spotkaniem w Kamieniu Śląskim.
Już dzisiaj serdecznie zapraszam – usiądźmy naprzeciw siebie, spójrzmy sobie w oczy i odpo-

wiedzmy na pytanie: właściwie to o co się spieramy?
Niech duch św. Jacka, wielkiego Europejczyka, i charakter tego miejsca nam pomogą.
Szczęść Boże! q

Grzegorz Franki 
Prezes Związku Górnośląskiego
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Drodzy Czytelnicy „Górnoślązaka”!
Kontynuujemy wspólną wędrówkę po stolicy województwa śląskiego w ramach projektu Moja 

Dzielnica nie jest mi obojętna! Do końca 2017 roku opublikujemy łącznie osiem mini monografii 
ośmiu dzielnic Katowic. W ramach projektu odwiedzamy te miejsca, w których mimo istnienia Rad 
Jednostek Pomocniczych obserwujemy w ostatnich latach najmniejszą aktywność społeczną, mie-
rzoną na podstawie frekwencji w głosowaniach nad Budżetem Obywatelskim i w wyborach do rady 
dzielnicy, dodatkowo uwzględniając fakt istnienia instytucji kultury jako miejsc tworzenia się rela-
cji sąsiedzkich.

Każdego miesiąca spotykamy się z Mieszkańcami Katowic, dyskutując o ich miejscu zamieszka-
nia, wspólnie tworząc prasowe opowieści o dzielnicach. 

Poprzednio pisaliśmy o Osiedlu Witosa, potem o Giszowcu. Ten numer jest owocem naszych prac 
w Piotrowicach-Ochojcu.

Do końca roku odwiedzimy jeszcze: Koszutkę, Wełnowiec-Józefowiec, Dąb, Kostuchnę i Brynów 
cz. wschodnią – Os. Zgrzebnioka. W każdej dzielnicy organizujemy też konkursy towarzyszące na-
szym działaniom, w których wręczamy atrakcyjne nagrody.

Projekt „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” realizowany jest w ramach Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich dzięki wsparciu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wartość dota-
cji: 92 309 zł.

Zapraszamy na stronę: www.zg.org.pl/fio

W numerze między innymi…
Temat wydania: Piotrowice – 
Ochojec. Dobre miejsce
Dobre miejsce | s. 4-5
Marcin Krupa: Piotrowice to mój dom  

| s. 6
Budżet Obywatelski | s. 7
Stefan Gierlotka: Biedaszyby 

w Piotrowicach | s. 8-9
200 lat szkolnictwa | s. 11
Sport: Kolejorz | s. 11-12
Kultura w dzielnicy | s. 13-15
Tomasz Świdergał: Spotkanie z historią  

| s. 17-18
Jerzy Parusel: Brońmy swojego skarbu!  

| s. 20-21

rubryki stałe…
Rozmowy „Górnoślązaka”: prof. Irena 

Lipowicz, Grzegorz Franki | s. 23-25
Z życia Związku | s. 26-27
Ignorantia iuris nocet | s. 28
Po naszymu | s. 29
Jak to drzewiej bywało | s. 30
Posłowie – Po słowie, po trzy | s. 31
Śląskie Perełki: Wesołe Jedyneczki | s. 32
Kultura: Jak Ślązak z Czeczenem | s. 33
Emma & Larmo | s. 34

oraz…
Fotoreportaże | s. 2, 35
FAJRANT | s. 22
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Piotrowice – Ochojec. Dobre miejsce
Piotrowice – Ochojec to jednostka pomocnicza znajdująca się w południowej części Katowic. Złożona z dwóch 
historycznych dzielnic, od lat stanowi ważną część życia miasta.

Nie brakuje sportu i kultury!
MDK Południe to prężnie działający dom kultury, który ma 

do zaoferowania mieszkańcom południowych dzielnic szeroki 
wachlarz warsztatów i wydarzeń. W filii w Piotrowicach orga-
nizowane są m.in. zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych czy 
kreatywne warsztaty dla seniorów. Miłośnicy tańca irlandz-
kiego mogą doszkolić swoją technikę, a osoby zainteresowane 
nauką języków obcych zapisać się na lekcje języka angielskiego 
lub niemieckiego. Również w ramach Budżetu Obywatelskiego 
w MDK Południe organizowane są liczne projekty. Warto wy-
mienić tutaj chociażby Klub Podróżnika „Rajza”, w ramach któ-
rego mieszkańcy mogą usłyszeć historie z odległych zakątków 
świata. Tutaj organizowane są również zajęcia sportowe, których 
motywem przewodnim jest dbanie o zdrowie. W ramach zajęć 
prowadzone są m.in. wycieczki z kijkami, ćwiczenia w plenerze 
czy warsztaty z fizjoterapeutą. W Piotrowicach przy Szkole Pod-
stawowej nr 27 od wielu lat działa Uczniowski Klub Sportowy 
prowadzący treningi gry w koszykówkę dla dzieci. 

Dworzec, który stał się teatrem
W budynku dawnego dworca w Piotrowicach od 2014 roku 

swoją siedzibę znalazł założony w 2011 roku Teatr Żelazny. Bu-
dynek, w którym się znajduje, powstał w roku 1912 i do 2006 
funkcjonował jako dworzec kolejowy. Po zamknięciu, przez 
wiele lat niszczał. Po remoncie i adaptacji powstała widow-
nia mieszcząca 110 widzów. Teatr Żelazny stał się przestrze-
nią twórczą skupiającą artystów wszystkich dziedzin: muzyków, 
plastyków, aktorów, reżyserów. 

Rowerem do centrum
Sieć wypożyczalni rowerów w Katowicach dynamicznie się 

rozrasta, a rower stał się w mieście nie tylko formą rekreacji, 
ale i środkiem transportu. Kiedy projekt ruszał w 2015 roku, 
funkcjonowały wówczas trzy testowe wypożyczalnie. W ze-
szłym roku było ich już 11, natomiast w tym roku uruchomio-
nych zostało w sumie 35. Mieszkańcy Katowic mogą skorzystać 
aż z 284 jednośladów. Tym samym katowi-
cka sieć stała się największą w województwie 
śląskim. 

– Katowice to miasto z każdym rokiem 
coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów. 
Inwestujemy znaczne środki w rozbudowę 
infrastruktury rowerowej – w tym roku wy-
damy ok. 6 mln zł na utworzenie 11 km no-
wych dróg rowerowych. Bardzo się cieszę, że 
sprawdza się nasza strategia, by rowery peł-
niły w Katowicach funkcję zarówno rekrea-
cyjną, ale też transportową – dodaje prezy-
dent Marcin Krupa. 

Korzystanie z sieci rowerów miejskich jest 
bardzo proste. Wystarczy utworzyć konto 
w  systemie Nextbike. Natomiast samo wy-

pożyczenie roweru następuje za pomocą aplikacji mobilnej bądź 
też specjalnego panelu, który znajduje się przy każdej ze stacji. 
Warto też dodać, że pierwsze 15 minut jeździmy za darmo! Na 
terenie Piotrowic i Ochojca wypożyczalnie znajdują się przy ul. 
Armii Krajowej/Jankego, Szkole Podstawowej nr 27 oraz V Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego.

Lepsza komunikacja!
„Tramwaj na południe” to jedna z najważniejszych inwe-

stycji aktualnie realizowanych w Katowicach. Ta kilkukilome-
trowa nić tramwajowa, która będzie prowadziła do południo-
wych dzielnic, znacznie poprawi połączenie z centrum miasta. 
Obecnie jest już po rozstrzygnięciu przetargu na przygotowa-
nie dokumentacji projektowej, a to oznacza, że ruszył już zegar 
odmierzający czas do powstania linii tramwajowej na południe 
Katowic.

Cała inwestycja to nie tylko nić tramwajowa, ale i bogata in-
frastruktura, która zostanie wybudowana. Mowa tutaj o pętli na 
Kostuchnie i węźle przesiadkowym z systemem Park&Ride oraz 
parkingiem naziemnym, który zlokalizowany będzie między 
ulicami Radockiego i Bażantów. Całość zostanie przygotowana 
z myślą o wszystkich uczestnikach ruchu, ponieważ powstaną 
także nowe drogi rowerowe i chodniki.

Zaplanowana budowa centrów przesiadkowych także pozy-
tywnie wpłynie na komunikację. Już rozpoczęto budowę węzła 
w Ligocie, jednakże w planach jest budowa aż ośmiu takich in-
westycji. Warto dodać, że aż pięć z nich będzie znajdowało się 
w południowej części miasta, w tym w Ligocie, Brynowie, na 
Podlesiu, w Piotrowicach i na Kostuchnie. Rozpoczyna się także 
przebudowa kluczowego fragmentu Drogi Krajowej 81 w Pio-
trowicach i Giszowcu, a w ramach KZK GOP następuje inten-
syfikacja wymiany i modernizacji taboru autobusowego i tram-
wajowego. Inwestycje te są dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w kwocie przekraczającej 600 mln zł. 

Możliwość bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po 
mieście z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu, wza-
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jemnie zintegrowanych i tworzących jednolity, zrównoważony 
system, przyniosą poprawę życia mieszkańców południowych 
dzielnic Katowic. Trzeba podkreślić, że aktualnie miasto prowa-
dzi warte blisko miliard złotych inwestycje na rzecz transportu 
publicznego.

W związku z budową galerii Libero zostanie przebudowany 
układ drogowy, w celu skomunikowania terenu budowanej ga-
lerii handlowej i dostosowania rozwiązań drogowych na przy-
ległych drogach publicznych do zwiększonych potoków ruchu. 
W  ramach inwestycji przebudowanie zostanie ulica Kolejowa 
na odcinku od ul. Rzeszótki do ul. Rzepakowej i ul. Kościuszki 
w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową. Ponadto w zakresie in-
westycji jest rozbudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki – Kole-
jowa – Jankego i skrzyżowania ulic Kolejowa – Rzepakowa oraz 
zastosowanie na skrzyżowaniach nowych sygnalizacji świet-
lnych acyklicznych, wzajemnie skoordynowanych. W celu bez-
kolizyjnej realizacji relacji lewoskrętnej na ul. Kościuszki w kie-
runku od południa w kierunku zachodnim zaprojektowano 
łącznicę i tunel pod ul. Kościuszki. Na włączeniu galerii handlo-
wej do ulicy Kolejowej wybudowane zostanie rondo.

Stefa TEMPO 30
Decyzją Marcina Krupy, prezydenta Katowic, od 17 sierpnia 

2015 roku funkcjonuje w Katowicach Strefa Tempo 30. Powsta-
nie Strefy realnie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na kato-
wickich drogach.

– W miejscach, gdzie wprowadzono ograniczenie do 
30 km/h, zmniejszyła się liczba wypadków. W stosunku do roku 
2014, ilość wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów 
w  roku 2016, czyli po roku od wprowa-
dzenia Strefy Tempo  30, spadła o ponad 
połowę. W 2014 roku ogółem odnotowa-
liśmy 22 wypadki, w których było 22 ran-
nych, a jedna osoba wskutek wypadku 
zmarła. W roku 2016 te liczby spadły do 
13 wypadków, 15 rannych i  brak ofiar 
śmiertelnych – informuje inspektor Paweł 
Barski, Komendant Miejski Policji w Ka-
towicach.

Podejmując decyzję o utworzeniu 
Strefy Tempo 30, prezydent Marcin Krupa 
zapowiadał, że po pewnym okresie funk-
cjonowania zostaną dokonane zmiany. Specjaliści z Wydziału 
Transportu Urzędu Miasta Katowice, przy współpracy z poli-
cją, a także katowickimi społecznikami, opracowali ich szereg. 
W  ubiegłym roku pojawiły się m.in. piktogramy oznaczające 
strefę oraz tzw. progi wyspowe, kontrapasy, a w kilku miejscach 
zmieniono organizację ruchu.

Po blisko dwóch latach działania Strefy Tempo 30 w Śród-
mieściu Katowic, widząc pozytywne efekty jej wprowadzenia, 

zaplanowano jej rozbudowę także w dzielnicach. – Bezpieczeń-
stwo mieszkańców jest dla nas priorytetem. Dlatego Tempo 30 
obowiązuje już w kilku dzielnicach południowych, a w planach 
mamy dalszą rozbudowę – informuje prezydent Marcin Krupa.

Prezydent wylicza, że ograniczenia wprowadzono już we 
fragmentach dzielnic: w Kostuchnie, Ligocie, Podlesiu, Piotro-
wicach, Janowie, Zawodziu i Osiedlu Witosa. Natomiast plany 
dotyczą kolejnych rejonów Katowic, tj.: Koszutki, Dąbrówki 
Małej, Brynowa, Ochojca, Ligoty oraz w rejonie Osiedla Pade-
rewskiego, a także Osiedla Tysiąclecia.

Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski zmienia oblicza katowickich dzielnic. 

W tym roku rozpoczyna się jego czwarta edycja. Prezydent Mia-
sta Katowice Marcin Krupa podjął decyzję o zwiększeniu środ-

ków przeznaczonych na budżet obywatel-
ski z 10 do 20 milionów.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
Piotrowic i Ochojca podczas trzeciej edy-
cji wybrano do realizacji 9 projektów: 
modernizację placu zabaw przy ul. Po-
przecznej, zakup nowych książek, sprzętu 
komputerowego i konsoli do gier wraz 
z sensorem Kinect dla Filii nr 10 MBP, re-
witalizację i aranżację terenów zielonych 
na Osiedlu Szenwalda i doposażenie placu 
zabaw, stację rowerową przy ul. Jankego/
Armii Krajowej, parkingi na osiedlu Od-

rodzenia, zakup audiobooków i sprzętu komputerowego dla 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 9, rowerem miejskim po 
Ochojcu, Piotrowicach i dalej…, remont ogrodzenia przy Miej-
skim Przedszkolu nr 84, budowa ogólnodostępnego placu za-
baw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr  93 w  Piotrowi-
cach, miasteczko rowerowe – nasze marzenie, swym głosem 
wspomagasz jego spełnienie. ❏

Inwestycje w Piotrowicach i Ochojcu

Wykonanie remontu DK 81 przy ul. Kościuszki (2015) – 1,1 mln zł
Wykonanie remontu ul. Tyskiej (2016) – 799 tys. zł
Wykonanie remontu ul. Wojska Polskiego (2016) – 570 tys. zł
Wykonanie remontu ul. Zbożowej (2016) – 338 tys. zł
Wykonanie remontu w Miejskim Przedszkolu nr 84 (2016) – 131 tys. zł
Remont ul. Armii Krajowej (2016/2017) – 283 tys. zł
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Marcin Krupa: Piotrowice to mój dom
O swoich Piotrowicach opowiada nam mieszkaniec Piotrowic, dr Marcin Krupa

Piotrowice to moja dzielnica – tu mieszkam od uro-
dzenia, tu się wychowałem, uczyłem. Miłość do 
tego miejsca zaszczepili mi moi rodzice, którzy 

także mieszkają tu od urodzenia, a rodzina ze strony mo-
jego dziadka kiedyś uprawiała w dzisiejszych Piotrowi-
cach ziemię. 

Wiele ważnych wspomnień z mego życia jest związa-
nych z tym miejscem. Najpierw była Szkoła Podstawowa 
nr 28, w której potem mieściło się Gimnazjum nr 20. By-
łem trochę takim małym łobuziakiem i ciągle chciałem 
robić coś nowego. W zimowe dni chodziliśmy z kumplami 
na „haśnikowe górki” przy ul. Polarnej pojeździć na san-
kach i na tym, na czym się tylko dało (śmiech). A gdy było 
ciepło, kopaliśmy piłkę czy pływaliśmy na kąpielisku „Za-
dole”. Z grupą przyjaciół z tych lat spotykam się do dziś. 
W podstawówce zafascynował mnie świat muzyki, która 
do dzisiaj jest ważna w moim życiu – i jak się okazuje – też 
w życiu całego miasta. Gdy miałem sześć lat zacząłem, za-
inspirowany przez starszego kuzyna, słuchać „Republiki”, 
a w podstawówce z kumplami założyliśmy kapelę „Orion”. 
Graliśmy wtedy muzykę rockową i, co dziś pewnie ciężko 
sobie wyobrazić, nosiłem długie włosy i glany (śmiech). 
Do dziś pamiętam, jak się zdenerwowałem, że nie dopusz-
czono nas do udziału w Festiwalu Piosenki Ekologicznej, 
bo nasz kawałek: „To nasza ziemia, to nasz Śląsk, w ziemi 
ołów, w powietrzu swąd” uznano za zbyt ostry.

Po podstawówce przyszedł czas na szkołę średnią – wy-
brałem V Liceum im. Broniewskiego w Ochojcu. Szkoła 
ta cieszyła się sporą renomą w okolicy i oferowała dodat-
kowy język obcy, tj. niemiecki. Nie szukałem alternatyw, 
bo przecież tu miałem wszystkich znajomych, z którymi 
spędzaliśmy mnóstwo czasu. Takim naszym kultowym 
miejscem spotkań był stadion „Kolejarza”, gdzie w każdy 
weekend, a czasem i częściej, spotykaliśmy się, by pograć 
w piłkę. Pamiętam, jak rywalizowaliśmy z chłopakami 
z południowych dzielnic Katowic, a boisko prawie zawsze 
było zajęte. Byłoby wspaniale, gdyby dziś młodzi ludzie 
mieli taki zapał do sportu. Ale trzeba przyznać, że wtedy 
nie mieliśmy komputerów i Internetu, i jakoś musieliśmy 
sobie radzić (śmiech). Do szkoły zawsze lubiłem chodzić 
„z buta” – wzdłuż torów kolejowych albo przy Ślepiotce – 
bo od dziecka podobał mi się ten specyficzny klimat Pio-
trowic i Ochojca. To zostało do dzisiaj – lubię spacerować 

po naszej dzielnicy, pojeździć na rowerze. Przypomnieć 
sobie młodzieńcze lata.

Jak to w życiu bywa, z czasem pojawiło się więcej róż-
nych opcji. Miałem możliwość wyjechać w inne części 
Polski i też zagranicę. Ale wspólnie z żoną, którą zresztą 
poznałem już w szkole podstawowej, zdecydowaliśmy, że 
to w Katowicach jest nasz dom, że to tu chcemy wycho-
wać nasze dzieci – że to nasze miasto i nasza dzielnica – 
z którą wiążemy całą swoją przyszłość. Z perspektywy lat 
cieszę się, że podjąłem taką decyzję, bo nasze miasto bar-
dzo się zmieniło przez te lata na plus. Dzisiaj Katowice 
dają wiele różnych możliwości: jest praca, są mieszkania, 
dobrze się u nas żyje. Dużo satysfakcji daje mi też współ-
praca z  mieszkańcami, którzy mają wiele świetnych po-
mysłów i spostrzeżeń o mieście. A dowiaduję się o tym 
na przykład od sąsiadów, gdy kupujemy bułki w sklepie 
(śmiech). Bardzo cenię sobie te częste, przypadkowe spot-
kania – bo zawsze są bardzo szczere!  q

Marcin Krupa

Autor jest mieszkańcem Piotrowic, Prezydentem Miasta Katowice.

Piotrowice – Ochojec
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Do wszystkich mieszkańców 
Piotrowic i   chojca kieruję gorącą 
prośbę!

W dniach 11-24 września br. od-
będzie się głosowanie elektroniczne, 
natomiast od piątku 22  września 
do niedzieli 24  września w  punk-
tach stacjonarnych będzie można, 
a nawet trzeba, zagłosować na pro-

jekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Są 
to projekty zgłoszone przez mieszkańców, które zmieniają 
obraz naszych dzielnic. To od Państwa zależy, który projekt 
będzie realizowany w 2018 roku. Proszę o pełną mobilizację 
własną, rodziny, sąsiadów i znajomych – mieszkańców Pio-
trowic i Ochojca – ponieważ w tym roku bardzo ważna jest 
frekwencja podczas głosowania: dzielnica o największej fre-
kwencji otrzyma dodatkowe środki w Budżecie Obywatel-
skim na 2019 rok, za które możemy zrealizować kolejne po-
trzeby mieszkańców!

Projekty na 2018 rok można znaleźć na stronie interneto-
wej www.bo.katowice.eu w zakładce: 

Projekty / Lokalne / Piotrowice-Ochojec.
Co jest do realizacji lub jest już zrealizowane w 2017 roku 

z Budżetu Obywatelskiego?
Dzięki zgłoszonym projektom w 2016 roku w naszych 

dzielnicach realizowane są takie zadania, jak moderniza-
cja placu zabaw przy ul. Poprzecznej, budowa ogólnodo-
stępnego placu zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu 
nr 93 w Piotrowicach, zakup książek i sprzętu komputero-
wego dla Miejskich Bibliotek Publicznych nr 9 i 10, rewi-
talizacja i  aranżacja terenów zielonych na Osiedlu Szen-
walda, parkingi na Osiedlu Odrodzenia, remont ogrodzenia 
Miejskiego Przedszkola nr 84, miejskie rowery, a także mia-
steczko rowerowe na Osiedlu Odrodzenia.

Łączna, szacunkowa kwota przeznaczona na projekty lo-
kalne to ponad 1 200 000 zł. Do tego należy dodać również 
projekt ogólno miejski, jakim jest tężnia solankowa przy 
przyszłym krytym basenie w parku Zadole opiewająca na 
kwotę 2 100 000 zł. Wszystkie informacje można znaleźć na 
stronie www.bo.katowice.eu. 

Szanowni Państwo, nie bądźmy obojętni na to, co dzieje 
się w Piotrowicach i Ochojcu. Poświęćmy troszkę czasu na 
głosowanie, bo to tylko od Państwa zależy, jak zmieniają się 
nasze dzielnice.

Masz pomysł, to go zrealizuj! Zapraszam do aktywności! 
Już teraz zastanów się, co można zrobić i przygotuj projekt 
do Bud żetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz projekt w Ini-
cjatywie Lokalnej na 2018 rok.

Jeśli masz pytania – służę pomocą. Napisz do mnie: 
b.chmiel@onet.pl. Twój pomysł to rozwój naszych dzielnic! ❏

Bogumił Chmiel 
Przewodniczący Zarządu Jednostki 

Pomocniczej nr 19 Piotrowice – Ochojec

Radę Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice – 
Ochojec w kadencji 2016-2020 tworzy 21 Radnych wy-
branych w wyborach. Są to osoby, które społecznie przy 
Państwa pomocy tworzą obraz naszych dzielnic.

Przewodniczącym Rady jest Pan Andrzej Dawidow-
ski, wiceprzewodniczącym Rady Pan Mirosław Paczyń-
ski.

Zarząd Rady tworzą: Bogumił Chmiel – Przewod-
niczący Zarządu, Adam Pieczyński – Wiceprzewod-
niczący Zarządu i Krystyna Limańska – Sekretarz Za-
rządu.

Siedzibą Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 jest Miej-
ski Dom Kultury „Południe” Filia nr 1 w Katowicach-
-Piotrowicach, przy ul. Gen. Jankego 136.

Ważne kontakty:
Siedziba RJP nr 19 – 32 705 45 28
Zarząd RJP nr 19 – 785 218 455, e-mail: b.chmiel@onet.pl

Przy RJP nr 19 działają 4 zespoły:
• Zespół ds. inicjatyw kulturalnych,
• Zespół ds. inicjatyw społecznych,
• Zespół ds. inwestycji i remontów,
• Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatyw Lo-

kalnych.
Sesje Rady odbywają się co dwa miesiące. Najbliż-

sze sesje odbędą się 12 września i 14 listopada, na które 
serdecznie zapraszamy mieszkańców naszych dzielnic 
z ich uwagami i pomysłami na zmianę wizerunku Pio-
trowic i Ochojca.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca możecie 
Państwo spotkać się z Radnymi Jednostki Pomocniczej 
podczas dyżurów, które odbywają się w V Liceum Ogól-
nokształcącym w godzinach 17:00-18:00 oraz w MDK 
„Południe” w godzinach 18:00-19:00.

Wszelkie informacje na temat działalności 
Rady (i nie tylko) znaleźć można na stronie inter-
netowej: www.rjp19.katowice.pl oraz na facebooku: 
facebook.com/RJPnr19/.

Budżet Obywatelski w Piotrowicach – Ochojcu

Zapraszamy na facebook.com/RJPnr19
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Biedaszyby w Piotrowicach

Na przełomie 1929 i 1930 roku wybuchł wielki kryzys 
gospodarczy. W kopalniach redukowano zatrud-
nienie. W okresach kryzysowych, które występo-

wały w latach trzydziestych dwudziestego wieku, górnicy kie-
rowani byli na trzymiesięczne urlopy zwane turnusami. Wiele 
kobiet i dzieci zbierało węgiel wyrzucany wraz kamieniem 
poeksploatacyjnym na kopalniane hałdy. Sytuacja materialna 
wielu rodzin w latach wielkiego kryzysu doprowadziła do poja-
wienia się biedaszybów. Hałdy kopalniane, jak też praca w bie-
daszybach, stanowiła źródło utrzymania bezrobotnych górni-
ków. Wydobyty węgiel był sprzedawany drobnym odbiorcom, 
głównie okolicznym mieszkańcom, w cenie 10–18 zł (przedwo-
jennych) za dwutonową furmankę. W  okresie międzywojen-
nym dystrybucją węgla na potrzeby opałowe mieszkańców zaj-
mowali się wozacy. U nich zamawiano węgiel, a ci przywozili go 
z pobliskiej kopalni lub z biedaszybów.

Budowę geologiczną naszego rejonu stanowi górnośląski kar-
bon produktywny. Utwory formacji karbońskiej zawierające po-
kłady węgla są rozdzielone warstwowo. W niektórych rejonach 
Śląska wychodnie pokładów sięgają powierzchni ziemi.

W lasach między Murckami, Kostuchną a Piotrowicami wy-
dobywano węgiel prymitywnymi odkrywkami już w  XVIII 
wieku. Węgiel zalegał tam bardzo płytko. Odkrywki te były 
pierwszymi takimi wyrobiskami na Górnym Śląsku, a wydobyty 
węgiel służył głównie do kowalnictwa. Pobliskie kopalnie Böra 
w Kostuchnie oraz kopalnia w Murkach eksploatowały węgiel 
w pokładzie 317 i pokładzie 318, który nosił nazwę Emanuel. 
Główny poziom wydobywczy był na głębokości 90 m, ale szyb 
był zgłębiony już do 160 m.

Metodą biedaszybów pozyskiwano węgiel płytko zalegający 
z wychodni pokładu 317 i pokładu 318. Pokład 317 o miąższości 
węgla 1,2 m oddzielony był niewielkim przerostem od pokładu 
318 o miąższości 2,8 m. Węgiel pozyskiwano najpierw w lesie 
przy byłej stacji kolejowej Murcki. Urabianie węgla było tam ła-
twe, gdyż wychodnie pokładów z węglem zalegały około 2  m 
pod ziemią. Utrudnieniem był wywóz węgla, gdyż furmanki nie 
mogły wyjechać z węglem z grząskiego leśnego terenu zawod-
nionego przez źródła rzeki Kłodnicy. Węgiel wywożono jedy-
nie wózkami ręcznymi. Drugim miejscem pozyskiwania węgla 
biedaszybami był las na północ od drogi Murcki – Kostuchna. 
Tutaj, pomimo płytkiego zalegania wychodni pokładu wę-
gla, zaniechano budowy biedaszybów, gdyż grząski i mokry te-
ren leśny uniemożliwiał wywóz węgla wózkami i furmankami. 
W lesie tym istniało wiele źródeł, których strumienie spływały 
do rzeki Ślepiotki. Bliskość tych biedaszybów od drogi powodo-
wała częste kontrole przez władze górnicze i policję.

Najbardziej biedaszyby rozwinęły się w lesie przy tzw. Skot-
nicy pomiędzy Piotrowicami a Kostuchną. Na ówczesnej Skot-
nicy obecnie znajduje się osiedle Odrodzenia. Teren pozyski-
wania węgla biedaszybami w latach 1931 – 1938 znajdował 
się w obecnym lesie brzozowym, kiedyś iglastym, i dochodził 
do granic osiedla Odrodzenia. Biedaszyby kopano w tym lesie 
w stronę Kostuchny – aż do nieistniejącego dziś szybu północ-
nego kopalni Boera (zw. Nordschacht). Z tego rejonu eksploata-
cji urobiony węgiel wywożono do Piotrowic drogą leśną wyko-
rzystywaną do wywozu drzewa z lasu.

Biedaszyby kopano do głębokości 18  m. Pionowe wyrobi-
sko biedaszybu miało przekrój kwadratowy, o długości boku 

1,2  –  1,5  m. Był on z wierzchu zabezpieczony ramą z desek, 
przeciwdziałającą obrywaniu się brzegów. Do budowy bieda-
szybu wykorzystywano drewno wycinane w lesie. Konstrukcję 
wyrobiska stanowiły filarówki umieszczone w narożnikach bie-
daszybu i rozpierane poziomymi wieńcami. Zakładane co 1,2 m 
wieńce wykonywano z belek, najczęściej okrąglaków. Niektóre 
belki wieńca wpuszczano w wykute gniazda ociosu dla zwięk-
szenia stabilności obudowy biedaszybu. Inne belki zakończone 
tzw. olunkiem rozpierano o pionowe filarówki. Ściany boczne 
pomiędzy rozporami w górnej części biedaszybu wypełniano 
chrustem dla zabezpieczenia przed obsypką ziemi lub miękkich, 
skruszonych łupków węglowych.

Po osiągnięciu biedaszybem pokładu węglowego poszerzono 
wyrobisko w bok, na ile stropowe warunki bezpieczeństwa po-
zwalały. Często dla pozyskiwania urobku prowadzono w pokła-
dzie węgla pochylnie i komory filarowe. Górnicy urabiali w bie-
daszybie warstwy łupków kilofem, a w pokładzie węgla strzelali 
materiałem wybuchowym. Materiały wybuchowe nabywano od 
górników pracujących w kopalniach. Choć materiały te podle-
gały kontroli, pokątny handel nimi był powszechny. Wyrobi-
ska biedaszybu oświetlano podobnie jak w kopalniach lampami 
karbidowymi.

Urobek wyciągano na powierzchnię ręcznie kołowrotami 
w okutych beczkach lub w puszkach po karbidzie zwanych bik-
sami. Górnicy na dół zjeżdżali na linie konopnej, siedząc na ki-
lofie.

Problemem była wentylacja. Dla wentylowania wyrobiska 
drążono dwa biedaszyby w niewielkiej odległości od siebie, 
które na dole łączono przez przebicie. W ten sposób otrzymy-
wano naturalny przepływ powietrza. Dla zwiększenia depresji 
cieplnej poprawiającej przewietrzanie wyrobiska stosowano ża-
rowanie. Polegało ono na opuszczeniu do jednego biedaszybu 
– wydechowego – beczki metalowej (zazwyczaj po karbidzie) 
z  rozpalonym żarem węglowym. Ogrzane na dole powietrze 
tworzyło depresję cieplną powodującą ciąg wentylacyjny od po-
łączonych sąsiednich biedaszybów. Stosowano również prymi-
tywne wentylatorki o napędzie ręcznym. Każdy górnik przed 
zjazdem do biedaszybu badał najpierw wyrobisko – czy nie 
znajduje się w nim gaz. W tym celu opuszczano na linie zapa-
loną lampę karbidową. Jeśli lampa gasła, był to znak, że na dole 
jest gaz – tlenek węgla, dwutlenek węgla lub atmosfera beztle-
nowa zwana matówą.
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Biedaszyby drążone w pobliżu Murcek borykały się z prob-
lemem zawodnienia. Pomimo infiltracji wód gruntowych do 
dawnych wyrobisk kopalni „Murcki”, sąsiedztwo źródeł Kłod-
nicy i Ślepiotki powodowało duże zawodnienie. Wykopywano 
w tym celu na dole biedaszybu małe rząpie, z których wybie-
rano ręcznie wodę. Załoga pracująca w biedaszybie składała się 
z 4–8 górników.

Były też szczęśliwe dla górników przypadki, gdy kopiąc bie-
daszyb dostali się do starych wyrobisk kopalni Boera (Boże 
Dary). Wtedy urabiali węgiel w pozostawionym resztkowym 
złożu kopalnianym, a dodatkowo pozyskiwali zostawiony złom.

Kopanie węgla biedaszybami było oficjalnie zabronione i ka-
rane. Tereny biedaszybów były kontrolowane przez policję oraz 
przez przedstawicieli nadzoru górniczego. Policja kontrolowała 
wtedy lasy, jeżdżąc wierzchem na koniu, a nadzór górniczy jeź-
dził bryczką. W czasie urabiania węgla w biedaszybach dzieci 

stały na obserwacji dróg dojazdowych i gdy zauważyły zbliża-
jącą się policję, informowały w porę kopiących górników. Obok 
biedaszybu górnicy mieli przygotowane drewniane belki, któ-
rymi w przypadku zagrożenia obecnością policji maskowali 
biedaszyb. Belki rozkładali na otworze zjazdowym biedaszybu 
i zasypywali darniną, w taki sposób maskując otwór. Na to prze-
rzucano ogień z palącego się obok ogniska. Policja zastawała 
tylko górników leżących przy ognisku.

Wyeksploatowany biedaszyb likwidowano przez rabowa-
nie dobrych elementów obudowy. Zapadał się, pozostawia-
jąc na powierzchni niewielki lej. Stwarzało to niebezpieczeń-
stwo dla poruszających się osób. W okresie pozyskiwania węgla 
biedaszybami doszło do kilku wypadków śmiertelnych wsku-
tek zaczadzenia się oraz w wyniku wpadnięcia do niezabezpie-
czonego, a wyeksploatowanego biedaszybu. Z relacji już nieży-
jących osób, a jeszcze pamiętających biedaszyby, wspominano 
o dwóch wypadkach śmiertelnego zaczadzenia się oraz wpad-
nięcia do wyeksploatowanego biedaszybu. Las, w którym ko-
pano węgiel biedaszybami, nazywano przed wojną „Zawaliska”.

Do zaprzestania tego rodzaju górnictwa, w pewnym stopniu, 
przyczyniła się poprawa koniunktury, która przyniosła stop-
niowe zmniejszanie się liczby bezrobotnych.

Od tamtych, trudnych dla ludzi, czasów upłynęło wiele lat. 
Wyrosło nowe, kolejne pokolenie, które ufnie patrzy w przy-
szłość. Nie pamięta się już, że w tamtych latach wielkiego kry-
zysu jednym z sposobów na przeżycie była praca w biedaszybie.

Stefan Gierlotka
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Lecznictwo w Piotrowicach – Ochojcu
Historia

W roku 1906 w gminie Piotrowice praktykowała położna He-
dwig Piecha. W okresie międzywojennym akuszerkami w gmi-
nie były: Jadwiga Pieszyna, Julia Paszkówna, Ema Wrób1owa, 
Anna Mamokowa, Gertruda Wala.

Na początku lat trzydziestych rozpoczął praktykę dr Juliusz 
Kussy, a później dr Zygmunt Presler. Przed II wojną rozpo-
czął praktykę również dr Stanisław Mazurek (w Gaci). Wszy-
scy praktykowali i przyjmowali chorych w swoim domu. Doktor 
Presler przyjmował w domu na ul. Armii Krajowej. Po II wojnie 
w domu tym urządzono przychodnię kolejową PKP.

W roku 1951, w związku z przyłączeniem Piotrowic do mia-
sta Katowice, przystosowano budynek przy ul. Jankego (obok 
kina) do potrzeb miejskiej przychodni lekarskiej. Zaraz po woj-
nie leczyli również: Alfred Pajonk oraz Adam Parliński. W la-
tach siedemdziesiątych rozpoczęto budowę nowej przychodni 
na ul. Fredry. Otwarcia przychodni dokonano 1.09.1988 roku; 
zatrudnionych było w niej 73 pracowników.

W latach trzydziestych w Piotrowicach aptekę założył Wik-
tor Strokosz na ul. Jankego obok kina. Prowadził ją jeszcze po 
wojnie, do czasu jej upaństwowienia. Następnie apteka pod-
legała Polskiemu Zarządowi Aptek. Po prywatyzacji w latach 
dziewięćdziesiątych jest nadal czynna. Z końcem lat osiemdzie-
siątych, gdy wybudowano nową przychodnię przy ul. Fredry, 
powstała tam druga apteka. W latach dziewięćdziesiątych po-
wstały dalsze apteki prywatne.

Źródło: Stefan Gierlotka, Piotrowice Śląskie. Monografia 
dzielnicy miasta Katowice. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002.

Placówki
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Cen-
trum Medyczne im. prof. Leszka Gieca jest publicznym zakła-
dem opieki zdrowotnej. Organem tworzącym Szpital jest Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Skrócona nazwa Szpitala 
brzmi: SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. L. Gieca.

Szpital wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, prowadzonego przez ministra właściwego ds. zdro-
wia oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecz-
nych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Siedzibą SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca jest 
miasto Katowice, jednak obszar jego działania obejmuje tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Szpital może także świadczyć 
usługi medyczne na rzecz obywateli obcych państw na zasadach 
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Podstawowym celem działania Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w  Katowicach Górnośląskiego Centrum Medyczne im. prof. 
Leszka Gieca jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja 
zdrowia oraz realizacja zadań dydaktycznych i badawczych dla 
potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szpital w Ochojcu to jeden z największych medycznych 
ośrodków medycznych w kraju. Szpital realizuje świadczenia 

medyczne w 19 oddziałach i 3 pododdziałach zlokalizowanych 
w dwóch budynkach Górnośląskim Centrum Kardiologii oraz 
Specjalistycznym Szpitalu Wieloprofilowym. Rocznie hospitali-
zowanych jest ok 30 000 pacjentów.

Obok Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowi-
cach-Ochojcu znajduje się również wysoko wyspecjalizowana 
klinika kardiochirurgii, w której przeprowadzane są naj-
bardziej skomplikowane zabiegi kardiologiczne i w której 
pracują się specjaliści najwyższej światowej klasy w dziedzi-
nie kardiologii.

Dane kontaktowe: ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-
-Ochojec, nr tel.: centrala (032) 359 80 00 lub (032) 202 40 25; 
fax: (032) 202-87-54, mail: sekretariat@gcm.pl.

Centrum Medyczne TOMMED
Ośrodek Medyczny Tommed to wielospecjalistyczny nowo-

czesny szpital. Podstawowa Opieka Zdrowotna świadczona jest 
przez specjalistów chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, 
pediatrii, pielęgniarki i położne środowiskowe, a także ponad 40 
specjalistycznych poradni dla dorosłych i dzieci.

Dane kontaktowe: TOMMED, ul. Fredry 22, 40-662 Kato-
wice, nr tel: 32 607 21 00; fax: 32 607 21 25 q
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Duże, stylowe, reprezentacyjne pomieszczenia do wynajęcia
Związek Górnośląski wynajmie reprezentacyjne pomieszczenia, idealne na kancelarie prawnicze, działalność 

kulturalną i biurową wraz z zapleczem magazynowym i administracyjnym

w stylowej willi przy ul. Stalmacha 17 w Katowicach.

Gwarantowane miejsca parkingowe, Wi-Fi, sala multimedialno-konferencyjna.

Ceny korzystne, do negocjacji. Kontakt: biuro@zg.org.pl

O G ŁO S Z E N I E  W Ł A S N E  W Y DAW C Y
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Już wkrótce 200 lat szkolnictwa  
w Piotrowicach: 1819 – 2019

Korzenie naszej szkoły – obecnego Gimnazjum nr 20 im. Ka-
rola Miarki – jak podają posiadane przez nas kroniki w ję-
zyku niemieckim, sięgają 1819 roku, kiedy to 19 lutego otwarto 
pierwszy budynek szkoły wybudowany przy obecnym skrzy-
żowaniu ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Opiekunem 
szkoły w Piotrowicach był Książę Pszczyński Hans Henrich XI 
Hochber. W 1865 roku jedna trzecia uczących się dzieci była 
pochodzenia niemieckiego.

Po pierwszej wojnie światowej, w wyniku powstań śląskich 
(1919, 1920, 1921) oraz plebiscytu wolności (20 III 1921 r.), 
29  proc. terytorium Górnego Śląska przyznano Polsce. W  tej 
części mieścił się również powiat pszczyński, do którego wów-
czas należały Piotrowice. „Tym samym spełniło się życzenie 
ludu śląskiego na Górnym Śląsku […]” – zapisano w kronice 
szkoły. Pierwszy rok szkoły polskiej rozpoczął się 4 września 
1922 r. Szkołę jednak trzeba było organizować od podstaw. Kie-
rownikiem placówki został Aleksander Kurzak.

Z powodu wzrostu liczby mieszkańców Piotrowic w 1929 r. 
przystąpiono do budowy nowej Publicznej Szkoły Powszech-
nej w Piotrowicach (nasz obecny budynek). Nauczanie rozpo-
częto 7 grudnia 1931 r. Różne były koleje losu szkoły, która wie-
lokrotnie ulegała zmianom i przekształceniom. Pierwotnie była 
to Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 dla chłopców i nr 2 dla 
dziewcząt. Taki podział istniał do roku 1953, kiedy to powstała 
Szkoła Podstawowa nr 28 funkcjonująca do czasu reformy, na 
mocy której 1 września 1999 roku powstał Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 20, który po „wygaśnięciu” szkoły podstawo-
wej przekształcił się w Gimnazjum nr 20.

Jest rok 2017 i… kolejna reforma wchodząca w życie od 
1 września. Wracamy do stanu poprzedniego. Zacznie funkcjo-

nować na powrót Szkoła Podstawowa nr 28 z wygasającym gim-
nazjum. Dziwne i pogmatwane są nieraz koleje losu, ale jedno 
w naszej szkole jest niezmienne: to cel, aby wykształcić oraz wy-
chować mądrego i prawego młodego człowieka na miarę naszych 
niełatwych czasów. Mamy jednak nadzieję, że powstająca Szkoła 
Podstawowa nr 28 będzie godną kontynuatorką najlepszych 
tradycji. Uczniowie Gimnazjum nr 20 mogą się bowiem po-
szczycić wieloma osiągnięciami, między innymi w Wojewódz-
kich Konkursach Przedmiotowych, konkursach ogólnopolskich 
i międzynarodowych czy zawodach sportowych. Pogłębiają też 
swoje umiejętności językowe, biorąc udział w warsztatach języ-
kowych w Anglii, odwiedzając szkoły partnerskie za granicą czy 
biorąc udział w wymianie polsko-niemieckiej. Stałym już ele-
mentem współpracy z lokalnym środowiskiem są organizowane 
co roku w Old Timers Garage Konkursy Piosenki Anglojęzycz-
nej pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice.

Tak niedawno, bo w 2009 roku, hucznie obchodziliśmy 
190-lecie szkolnictwa w Piotrowicach, a szybkimi krokami 
zbliża się kolejna wielka, lokalna rocznica. Już wkrótce minie 
200 lat od momentu, gdy szkoła w Piotrowicach otworzyła swe 
podwoje dla okolicznych dzieci!

Pragniemy, aby szkoła nadal cieszyła się zainteresowaniem 
naszej lokalnej społeczności. Wielokrotnie organizowane fe-
styny sprzyjają integracji naszego środowiska, a obchody 200-le-
cia szkolnictwa w Piotrowicach w 2019 roku będą okazją do ko-
lejnego wielkiego świętowania. Ze względów organizacyjnych 
odbędą się one nieco wcześniej, bo już 2 czerwca 2018 roku na 
terenie obecnego Gimnazjum nr 20. q

Dorota Ostrowicz
Tekst powstał w sierpniu 2017 r.

Stadion „Kolejarz” – Katowice, ul. Asnyka
Stadion Kolejarza jest miejscem wyjątkowym dla wielu 

mieszkańców południowych dzielnic Katowic. W latach powo-
jennych działał tu Kolejarz Piotrowice, a następnie KS Kole-
jarz.

Okoliczne szkoły organizowały na terenie stadionu liczne za-
wody sportowe. Lekcje wychowania fizycznego w Szkole Pod-
stawowej nr 64, znajdującej się przy ul. Medyków, często odby-
wały się na stadionie „Kolejarza”.

Na terenie stadionu „Kolejarz” trenował mieszkający przy 
ul.  Poziomkowej słynny polski lekkoatleta Jerzy Chromik, 

mistrz Europy na 3000 metrów z przeszkodami, trzykrotny re-
kordzista świata na 3000 metrów z przeszkodami oraz dwu-
krotny olimpijczyk w Melbourne (1956) i Rzymie (1960). Teren 
stadionu obejmował wówczas duże boisko piłkarskie, bieżnię 
wokół boiska, małe boisko piłkarskie, salę sportową, kort oraz 
budynki klubowe.

Z czasem obiekt popadał w coraz większą ruinę. Trybuna zo-
stała zdewastowana, płot okalający stadion został rozkradziony 
przez złomiarzy, natomiast w dawnych klubowych pomieszcze-
niach działała piwiarnia Kompresor.
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W latach 90. na terenie „Kolejarza” organizowano festyny i obiekt na krótką 

chwilę znowu się ożywił. Zaś na początku ubiegłej dekady na terenie „Kolejarza” 
działał klub piłkarski Silesia 2000.

Na zaniedbanym terenie stadionu trenowała również katowicka drużyna BKS 
Rawa Katowice – klub baseballowy, od 2014 roku występujący w 1. lidze base-
ballu. Obiekt, pozostając w zarządzie PKP, miał zostać sprzedany deweloperowi 
z przeznaczeniem pod budowę nowego osiedla mieszkaniowego.

O wykorzystanie stadionu jako obiektu sportowo-rekreacyjnego zwracała się 
jednak do Urzędu Miasta Katowice, wielokrotnie na wnioski mieszkańców, rów-
nież Rada Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice – Ochojec.

W wyniku nacisków mieszkańców miasto zdecydowało się stadion jednak ku-
pić i zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz poparciem oko-
licznych mieszkańców przeznaczyć na cele sportowo-rekreacyjne.

W 2013 roku, dzięki poparciu Prezydenta Miasta Piotra Uszoka oraz Radnych 
Miasta Katowice, zapadła decyzja o kupnie terenu „Kolejarza” celem przystoso-
wania go do potrzeb rekreacyjnych okolicznych mieszkańców, tak, by nadal mo-
gli tu czynnie uprawiać sport.

Miasto Katowice ogłosiło w latach 2013-2014 konsultacje społeczne mające 
na celu uzyskanie opinii dotyczącej przeznaczenia terenu „Kolejarza” jako kom-
pleksu sportowo-rekreacyjnego. W drugiej połowie 2014 roku gotowy był raport 
z konsultacji społecznych.

Większość z wniosków zgłoszonych podczas konsultacji społecznych przez 
mieszkańców została uwzględniona i okazało się, że mieszkańcy południowych 
dzielnic chcą przy ul. Asnyka nadal funkcji sportowych: stadionu z bieżnią lek-
koatletyczną albo boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni. Jednocześ-
nie mieszkańcy oczekiwali jak najmniejszych ingerencji w środowisko naturalne 
otaczające „Kolejarza”.

Projekt Pracowni Amaya Architekci Agnieszki Majewskiej zakłada, że na te-
renie dawnego stadionu „Kolejarza” powstanie stadion wielofunkcyjny z pełno-
wymiarowym boiskiem piłkarskim z podgrzewaną i zraszaną płytą główną oraz 
8-torową bieżnią lekkoatletyczną o obwodzie 400 metrów. Obok boiska zlokali-
zowane będą trybuny z około 300 miejscami siedzącymi oraz budynkiem sani-
tarno-administracyjnym. Przy stadionie powstanie także boisko do piłki ręcznej 
o nawierzchni poliuretanowej oraz dwa boiska przeznaczone do gry w siatkówkę 
plażową, a także boisko do baseballa. Cały teren wokół boiska zostanie właściwie 
oświetlony, a obok kompleksu sportowego powstanie parking ze 108 miejscami 
parkingowymi. 

Od 1 do 30 kwietnia 2016 roku urzędnicy Urzędu Miasta Katowice czekali 
na opinie do przygotowanej przez architektów koncepcji. Zebrane uwagi zostały 
przedstawione w postaci raportu z konsultacji koncepcji architektoniczno-urba-
nistycznej dla potrzeb budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w czerwcu 
2016 roku. Po akceptacji założeń koncepcyjnych oraz po uwzględnieniu zgłoszo-
nych przez uczestników konsultacji uwag, przygotowane zostały wytyczne do zle-
cenia wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy kompleksu 
sportowego. Po wykonaniu dokumentacji przetargowej zostanie ogłoszony prze-
targ na wykonanie projektu budowlanego kompleksu sportowego Kolejarz.

Cytując za Prezydentem Katowic Marcinem Krupą: „W Katowicach od lat in-
westujemy w rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Miejskie ośrodki 

sportowe cieszą się rosnącym 
powodzeniem mieszkańców, 
dowodząc tym samym, że re-
kreacja i sport są dla katowi-
czan bardzo ważne. Dlatego 
też decyzja o przywróceniu 
świetności dawnemu obiek-
towi „Kolejarza” przy ul. As-
nyka była jedną z tych prio-
rytetowych – połączonych 
z architektoniczną wizją kom-
pleksu”. q

Mirosław Paczyński
Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ulicy Asnyka 
w Katowicach według projektu dla Miasta Katowice
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Życie kulturalne w dzielnicy 

Piotrowice to wyjątkowa część miasta, ciągle prężnie się 
rozwijająca, a jednocześnie zachowująca klimat starej, 
spokojnej śląskiej dzielnicy.

Kino „Piast” (1949) Fot. ze zbiorów Autorki

Pierwsze wzmianki dotyczące działalności kulturalnej w na-
szej dzielnicy mówią, iż w 1933 roku Piotrowice zyskały szer-
szy dostęp do kultury. Przy ulicy Jankego powstało wtedy kino 
„Piast”, które działało do 1991 roku. Piotrowiczanie i Ochojcza-
nie wraz z całymi rodzinami chętnie spędzali swój wolny czas w 
kinie, jak również w restauracjach. Jedna z nich znajdowała się 
przy obecnej ulicy Armii Krajowej (teraz znajduje się tam sklep 
meblowy). Odbywały się w niej koncerty chórów. 

Dzielnica Piotrowice – Ochojec wiele zawdzięcza temu, że 
pomimo zmieniających się czasów i wymagań, kolejno powstałe 
osiedla nie wydzielają się i nie alienują, lecz otwierają się na-
wzajem na siebie. Wszyscy mamy wiele sobie do dania. Mamy 
ogromny potencjał społeczny, intelektualny a przedsiębiorczość 
naszych mieszkańców może być powodem do dumy. Powstają 
kolejne sklepy, kawiarnie, restauracje oraz inne atrakcje. Powoli 
tworzymy lokalny klimat, którego zazdroszczą nam inne dziel-
nice.

Organizatorem życia kulturalnego w naszej dzielnicy w obec-
nym czasie jest wiele instytucji, ośrodków i organizacji lokal-
nych.

Począwszy od września 2000 roku działa w Piotrowicach 
Miejski Dom Kultury „Południe”, którym zarządza Bogdan Kal-
lus. MDK prowadzi zajęcia muzyczne, taneczne, artystyczne 
i teatralne. Są kursy, warsztaty poetyckie, konkursy, zajęcia fit-
ness. Dom kultury organizuje wystawy malarskie, wieczorki 
poetyckie, prowadzi prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi 
i wiele innych imprez okolicznościowych oraz plenerowych.

Działania kulturalne na rzecz dzielnicy prowadzi istniejąca 
od 1979 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Silesia”. W szerokim 
zakresie organizuje działalność kulturalną, społeczną i kultu-
ralno-oświatową na rzecz mieszkańców zasobów spółdzielni, 
którzy zamieszkują nasze dzielnice. W trzech klubach osied-
lowych: na osiedlu Odrodzenia, osiedlu Żurawia i Targowisku 
prowadzone są różne zajęcia dla dzieci i dorosłych, np. zajęcia 
taneczne, fitness, siłownia, zajęcia dla seniorów, kursy językowe 
itp. Spółdzielnia cyklicznie od grudnia 2010 roku organizuje 
tzw. „Piątki ze sceną” – są to wyjścia do teatru, opery, filharmo-
nii czy też na kabaret. Organizowane są festyny dla najmłod-
szych z okazji Dnia Dziecka. Spółdzielnia uczestniczy w akcji 

„Lato…” i „Zima w mieście” dla dzieci oraz włącza się w organi-
zację imprez na rzecz środowiska lokalnego – inicjują je szkoły, 
przedszkola i kluby sportowe oraz instytucje kościelne. W 2017 
roku „Silesia” była współorganizatorem, wraz z Miejskim Przed-
szkolem nr 84, Dnia Sąsiada na Osiedlu Targowisko w ramach 
inicjatywy lokalnej jednej z mieszkanek osiedla. Spółdzielnia 
prowadzi działania na rzecz aktywizacji seniorów poprzez or-
ganizację czasu i wspólną integrację, np. zorganizowanie w 2016 
roku Ogólnopolskiego Dnia Seniora w dzielnicy (bezpłatne za-
jęcia, ćwiczenia, zabiegi itp. dla chętnych mieszkańców).

Dużą rolę odgrywa w naszej dzielnicy Szkoła Policji, która 
corocznie organizuje dni otwarte dla każdego, kto chce się prze-
konać, w jakich warunkach odbywają się policyjne szkole-
nia. Podczas Dnia Otwartego zobaczyć można wiele pokazów 
w wykonaniu policji i innych służb mundurowych, wystawy 
broni i sprzętu transportowego, konie i psy policyjne, insceni-
zacje działań policyjnych i ratowniczych, a także pokazy musz-
try. Dzień urozmaicają konkursy z zakresu działań policyjnych 
i zabaw sportowych, a także poczęstunek tradycyjną grochówką 
przygotowaną w szkolnej stołówce. Oczywiście można zwiedzić 
placówkę, a warto pamiętać, że jest to jedyna Szkoła Policji na 
południu Polski – okazja jest więc niecodzienna. 

Trzeba też wspomnieć o działających w dzielnicy chórach 
i ich osiągnięciach.

I tak 12 maja 1912 roku w Piotrowicach Śląskich, pod na-
zwą Towarzystwo Śpiewacze „Jutrzenka”, powstał obecnie dzia-
łający chór męski „Hejnał”. Inicjatorem powołania tego zespołu 
był Ludwik Widuch, górnik pobliskiej kopalni „Wujek” w Bry-
nowie.  Pierwszy, oficjalny występ chóru miał miejsce w czasie 
Zjazdu Śląskich Kół Śpiewaczych 1 września 1912 roku  na te-
renie dzisiejszego Parku Leśnego Zadole w Katowicach-Ligocie.

Z wyjątkiem okresu okupacji, chór trwa przy swoich idea-
łach śpiewaczych, kultywując piękno muzyki i pieśni na licz-
nych koncertach, występach w kraju i poza jego granicami. 
Z  okazji jubileuszu 45-lecia, w 1957 roku, „Hejnał” otrzymał 
sztandar. Zespół, reprezentując wysoki poziom artystyczny wy-
konywanych utworów, uzyskał I Kategorię Chórów Męskich. 
W ponad stuletnim okresie swojego istnienia chór wykony-
wał wiele utworów – od najprostszych do wielkich kompozycji, 
śpiewanych wspólnie z dużymi zespołami orkiestrowymi. Wie-
lokrotnie nagrywał pieśni chóralne w Regionalnej Rozgłośni 
Polskiego Radia oraz brał udział w nagraniach audycji folklory-
stycznych w Ośrodku Telewizji Katowice. Także kilkakrotnie był 
zapraszany do udziału w koncertach z orkiestrą symfoniczną 
Państwowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Reprezento-
wał śpiewactwo śląskie na kilku międzynarodowych festiwa-
lach chóralnych. Za zasługi chór został wyróżniony wieloma 
odznaczeniami i dyplomami, w tym Złotą Odznaką Honorową 
z Wieńcem Laurowym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, 
Złotą Odznaką Honorową Śląskiego Związku Chórów i Or-
kiestr z Brylantem oraz Honorową Odznaką Miasta Katowice. 
Należy do Konfraterni najstarszych chórów na Śląsku. Zespół 
w swoim 105-letnim okresie działalności miał wielu, oddanych 
muzyce chóralnej, nauczycieli  i dyrygentów. Wśród nich szcze-
gólne zasługi dla „Hejnału” mają: Marian Kubica, znany dzia-
łacz ruchu śpiewaczego na Śląsku (Chórem dyrygował w latach 
1946-1963) oraz wybitny kompozytor, dyrygent i wieloletni rek-
tor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Kato-
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wicach – prof. Jan Wincenty Hawel (dyrygent „Hejnału” w la-
tach 1963-1981).

Chór Męski „Hejnał” w Katowicach-Piotrowicach (2017) 
Fot. ze zbiorów Autorki

Od 1987 do 2007 roku pedagogiem i dyrygentem „Hejnału” 
była mgr Ramona Kuźnik-Glenszczyk. Od 2008 do 2013 roku 
dyrygentem był mgr Wojciech Gwiszcz, a obecnie, od drugiej 
połowy 2013 roku, chórem dyryguje pani mgr Monika Madej-
ska, niezwykle utalentowana absolwentka Akademii Muzycznej 
im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

W roku Jubileuszu chór zrzesza 36 członków, w tym 25 czyn-
nych śpiewaków, a jego miejscem ćwiczeń jest Miejski Dom 
Kultury „Południe”– filia w Katowicach-Piotrowicach.

U progu trzeciego tysiąclecia 22 października 2001 roku na 
Osiedlu Odrodzenia w Katowicach-Piotrowicach powstało To-
warzystwo Śpiewacze „Modus Vivendi”. Inicjatywa miłośników 
polihymni szybko znalazła licznych i możnych sprzymierzeń-
ców – Parafię Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia”, Radę Osiedla „Odrodzenia” 
oraz Śląski Związek Chórów i Orkiestr w Katowicach, a także 
Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach.

Dyrygentami chórów byli: Violetta Skwarek-Liebich, Anna 
Szawińska, Jolanta Błażełek, Jarosław Wolanin. Aktualnie dyry-
gentami są Anna Szawińska i Oskar Ozgoła.

Prezesem wybrano inicjatora powołania Towarzystwa, druha 
Romana Warzechę, którego w tej działalności wspiera małżonka 
Urszula. Roman Warzecha jest długoletnim zasłużonym działa-
czem kultury muzycznej na Śląsku.

W „Modus Vivendi” działają chóry mieszany i kameralny, 
zrzeszające głównie mieszkańców „Odrodzenia”, ale także sta-
rych Piotrowic, Ligoty, Podlesia, Kostuchny, Ochojca. A że 
śpiewaków pod każdą szerokością geograficzną łączy pogodne 
usposobienie i radość życia, wspólne muzykowanie daje satys-
fakcję i jest prawdziwą artystyczną ucztą. 

W Towarzystwie można spotkać osoby spośród różnych pro-
fesji: uczniów szkół średnich, studentów, pracowników fizycz-
nych, ekonomistów, inżynierów, projektantów, muzyków, le-
karzy, pielęgniarki, a także emerytów. Wobec muzyki i śpiewu 
wszyscy pozostają równi, wszyscy są druhami w służbie najpięk-
niejszej z muz.

Towarzystwo szybko wrosło w kulturalne życie Katowic 
i aglomeracji Śląska, uzyskując uznanie zarówno publiczności, 
jak i krytyki, zdobywając nagrody na wielu festiwalach.

Chóry koncertowały poza granicami kraju – w słowackiej Ni-
trze, w czeskiej Karwinie, w Wiedniu, a także we Włoszech – 
w Loretto, San Giovanni Rotondo, na Monte Cassino, w Asyżu, 

a  przede wszystkim w Watykanie podczas audiencji u Ojca 
Świętego. W 2003 roku „Modus Vivendi” koncertował w wypeł-
nionej po brzegi sali Filharmonii Śląskiej w Katowicach z okazji 
25-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dla śpiewaków piotrowickich jest to nowe wyzwanie budo-
wania więzi międzyludzkich przekraczających granice kraju, by 
śpiew był służbą pełną ofiarnej, bezinteresownej miłości dla lu-
dzi bez względu na to, gdzie mieszkają. 

Towarzystwo Śpiewacze „Modus Vivendi” jest ambasadorem 
kultury muzycznej nie tylko mieszkańców Osiedla Odrodzenia 
czy Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia”, ale także Miasta Kato-
wice – Miasta Muzyki, Miasta Kreatywnego UNESCO. 

Nie brak u nas wyrafinowanej oferty kulturalnej dla miesz-
kańców.

Poza centralną częścią miasta, Piotrowice to jedyna dziel-
nica mogąca się pochwalić działaniem aż dwóch teatrów. Jed-
nym z nich jest Teatr Żelazny, powstały w 2011 roku z inicja-
tywy Piotra Wiśniewskiego.

Siedziba Teatru Żelaznego Fot. Dawid Fik

Pierwszą siedzibą teatru był dworzec PKP w Ligocie. W 2014 
roku, z powodu modernizacji dworca na Ligocie, Teatr Żelazny 
musiał szukać nowego miejsca, by ostatecznie odnaleźć je w ru-
inach starego dworca PKP w Katowicach-Piotrowicach, gdzie 
mieści się do dziś.

Fatalny stan budynku wymagał wiele pracy, by mógł stać się 
miejscem artystycznych spotkań. Dziesiątki ton wywiezionego 
gruzu i śmieci, burzenie ścian, modernizacja kanalizacji i elek-
tryki, spawanie amfiteatralnej widowni mieszczącej 110 wi-
dzów czy podniesienie sceny – to tylko część wykonanej pracy. 
Ogromny wysiłek i wsparcie wielu osób umożliwiło przekształ-
cenie nieużytku w teatr.

Teatr Żelazny nieustannie zaprasza artystów z całej Polski. 
Z teatrem współpracują znani i nagradzani artyści, a także de-
biutanci. Swoją obecnością zaszczycili teatr najwięksi twórcy 
polskiego teatru, jak Olgierd Łukaszewicz, Joanna Szczepkow-
ska, Artur Barciś, a także Krzysztof Globisz (patron honorowy 
teatru). To właśnie w tym piotrowickim teatrze odbył się tea-
tralny debiut Edyty Herbuś oraz reżyserski Ewy Błachnio (zna-
nej z Kabaretu Limo).

Teatr stworzony na dworcu przyciąga rzesze widzów z ca-
łego Śląska, stał się miejscem brakującej kultury niszowej, ale 
dostępnej i przyjaznej każdemu. Widzowie czują się tu swobod-
nie, a kameralność tego miejsca pozwala na nawiązywanie re-
lacji z artystami oraz innymi widzami – często po spektaklach 
odbywają się dyskusje z aktorami. Tego nie można doświadczyć 
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w teatrach instytucjonalnych w innych częściach miasta. Tu ar-
tysta jest blisko widza.

Tworzy się tu spektakle dla dzieci, bazujące na najlepszej li-
teraturze dla najmłodszych ( Jan Brzechwa czy Bracia Grimm), 
ale przede wszystkim spektakle dla dorosłych. Tematyka spek-
takli dotyka naszej rzeczywistości i problemów współczesnego 
świata. Staje się komentarzem podanym w przystępny, nie-
rzadko zabawny sposób, jednocześnie dający widzom wiele do 
myślenia.

Parapetówka z Ewą Błachnio, Diwa z Edytą Herbuś, Jabłko 
w  reżyserii genialnego Artura Barcisia, kontrowersyjne Ciało 
Obce (tylko dla dorosłych!) czy spektakl z muzyką na żywo Jeśli 
Polska nie zginęła, my ją dobijemy na bazie tekstów Marka Ko-
terskiego (reżysera Dnia Świra) to tylko część wyjątkowej oferty 
teatru w Piotrowicach.

O przystępności tego miejsca świadczą także ceny biletów: od 
16zł (spektakle dla dzieci) do 50 zł (na spektakle w gwiazdor-
skich obsadach). W sprzedaży są także bilety ulgowe.

Old Timers Garage Fot. ze zbiorów Autorki

Drugim piotrowickim teatrem jest Old Timers Garage. To 
i teatr, i klub muzyczny mieszczący się w dawnym budynku kina 
„Piast”. Można tutaj zobaczyć stare projektory, postery kinowe 
i inne pamiątki filmowe, ale najbardziej znany jest Old Timers 
Garage z tego, że można tu zwiedzać rotacyjną wystawę zabyt-
kowych samochodów. Eksponaty te zmieniane są raz na pewien 
czas, pokazując pokaźną kolekcję „Old Timerów” należącą do 
Adama Grządziela, właściciela klubu.

Miejsce to stało się już kultowym. To jedyna taka instytucja, 
gdzie cztery razy w tygodniu organizowane są koncerty oraz 
spektakle teatralne na najwyższym poziomie.

Nigdzie indziej nie znajdziecie oryginalnego samochodu De-
lorean, znanego z filmu Powrót do przyszłości, w towarzystwie 
Pontiaca należącego kiedyś… do Jana Kiepury. A tuż obok stoi 
zaparkowany jedyny w Polsce sportowy Ford speedster, który 
w przyszłym roku będzie miał już 100 lat.

W teatrze Old Timers Garage czeka wiele niespodzianek. 
Jedną z nich jest to, że właśnie tutaj jest grany jedyny na świe-
cie samochodowy musical pod  tytułem BRICKLIN – samocho-
dowa fantazja. To pierwsza europejska realizacja tego musicalu, 
który do tej pory był grany jedynie w Kanadzie. W obsadzie na-
tkniemy się na znanych aktorów, którzy w brawurowy sposób 
skupiają uwagę widza od początku po ostatnią nutkę musicalu.

Godny polecenia jest również, grany z wielkim powodze-
niem od lat, spektakl Halo? Penis. To znakomita komedia, mi-
strzowsko zagrana w żywym tempie, która bez przerwy wywo-
łuje szczery śmiech widzów. Kolejny hit to znakomita Żona do 

adopcji w świetnej obsadzie (Jakub Wons, Marek Pituch, Patry-
cja Szczepanowska, Olga Borys). W ostatnim sezonie dołączyła 
Anna Mucha w spektaklu Sławomira Mrożka Letni dzień. Od 
września czeka na widzów prawdziwa powódź niespodzianek 
na scenie teatralnej, muzycznej. A nawet będzie… czarowanie.

Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Piotrowicach 
Fot. Dawid Fik

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Ochojcu 
Fot. Dawid Fik

Życie kulturalne (nie tylko sacrum) rozwija się także w pa-
rafiach: NSPJ i św. Jana Bosko oraz Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa w Piotrowicach. Obie parafie słyną z ciekawych form 
integracji mieszkańców południowych dzielnic Katowic, tj. mię-
dzyparafialnych rywalizacji, oraz z organizowania festynów ro-
dzinnych, koncertów i amatorskich inscenizacji teatralnych na 
terenie parafii oraz spotkań seniorów.

To w Piotrowicach został założony i zaczynał karierę zespół 
Dżem, to tutaj jest Muzeum Najmniejszej Książki Świata (świą-
tynia sztuki mikrointroligatorskiej), założone przez Zygmunta 
Szkocnego – katowiczanina, który sam je tworzył i którymi za-
służył sobie na wpis do Księgi Rekordów Guinnessa.

Muzeum mieści się w domu przy ulicy Traktorzystów  5. 
Szkocny zmarł w 2003 roku, a dom zajął jego syn – też Zygmunt. 
W końcu jednak pan Zygmunt się przeprowadził, ale muzeum 
zostało. Wycieczki pojawiają się od czasu do czasu – mogłyby 
znacznie częściej, bo przecież jest się czym chwalić.

Słowem: Piotrowice – Ochojec to wyjątkowe miejsce na ma-
pie kulturalnej Śląska! q

Dorota Ostrowicz

Autorka jest Przewodniczącą Zespołu ds. Kultury RJP nr 19.
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Koło Katowice – Ochojec 
Związku Górnośląskiego
Na Ochojcu od dawna aktywne jest koło naszego Związku!

Jak powstało?
Inicjatorami utworzenia koła w Ochojcu byli: Tadeusz Do-

nocik, prof. Andrzej Klasik oraz proboszcz parafii pw. św. Jacka, 
ksiądz Alojzy Binda. Zebranie założycielskie odbyło się w 1991 
roku.

Trochę historii
Historia Ochojca, a w tym przebieg obrony Górnego Śląska 

w 1938 roku, spotkania z kandydatami na posłów RP, rozmowy 
z kolejnymi prezydentami Katowic i radnymi o realizowanych 
i planowanych w dzielnicy inwestycjach – to „obywatelskie” te-
maty spotkań członków koła.

Ponadto koło dla swych członków i sympatyków zorga-
nizowało wycieczki do Kopalni Zabytkowej i Sztolni Czar-
nego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Miłe wspomnienia łączą 
się z  wyjazdami do Cieszyna z jego częścią po czeskiej stro-
nie i udziałem w spektaklach siostry Wyrozumskiej w Teatrze 
im. A. Mickiewicza w Cieszynie.

Wielkim wydarzeniem w życiu Koła Ochojec była uroczy-
stość poświęcenia sztandaru Koła, którego fundatorem jest pan 
Tadeusz Donocik.

Poczet sztandarowy Koła Ochojec uczestniczy w wielu uro-
czystościach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne 
Koła Związku. Wziął także udział w pielgrzymce do Mariazell 
z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Współpraca z samorządem miasta
Zarząd Koła wraz z radnym panem Janem Krupą zainicjowali 

powstanie Jednostki Pomocniczej Rady Wspólnoty Samorządo-
wej dla Piotrowic i Ochojca. W wybranej Radzie pracowało aż 
trzech członków Koła Ochojec! Członek Koła, Stanisława Wer-
miński, jako radna w Radzie Miasta Katowice działała na rzecz 
poprawy zdrowia, warunków życia i bezpieczeństwa mieszkań-
ców południowych dzielnic Katowic. Inny członek Koła, Zenan 
Łuczak, pełnił przez dwie kadencje funkcje przewodniczącego 
Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice – Ochojec.

Przyjaciele Koła Ochojec
Przy pomocy finansowej prezesa Regionalnej Izby Gospo-

darczej w Katowicach pana Tadeusza Donocika, Zarząd Koła 
zorganizował kilkudniową autokarową wycieczkę do Perowa, 
Propstejowa, Ołomuńca i na Święty Kopecek w Czechach.

Doceniając zasługi Tadeusza Donocika jako prezesa Regio-
nalnej Izby Gospodarczej na arenie ogólnopolskiej i międzyna-
rodowej, na wniosek Zarządu Koła kapituła przyznała mu Na-
grodę im. Wojciecha Korfantego w roku 2013.

Ksiądz Józef Panek, proboszcz parafii Św. Jacka w Ochojcu, 
udostępniał kołu pomieszczenia parafialne dla odbywania ze-
brań i organizowania uroczystych spotkań. W każde Święto 
Niepodległości 11 listopada z inicjatywy Koła Ochojec odpra-
wiana jest Msza św. w intencji powstańców śląskich oraz walczą-
cych o niepodległość, a także zmarłych członków koła. 

Zapraszamy!
Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Związku Gór-

nośląskiego Koło Ochojec proszę o kontakt ze mną, prezesem 
koła, pod numerem telefonu: 32 2527 316. q

Czesław Wermiński

Zaproszeni goście, mieszkańcy i członkowie Koła Ochojec podczas 
spotkania integracyjnego w dniu poświęcenia sztandaru

Ksiądz Biskup Gerard Bernacki święci sztandar Koła w kościele 
pw. św. Jacka
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Spotkania z Historią

Zima 1945 roku była mroźna i długa. Już w listopadzie spadł 
pierwszy śnieg. Mieszkańcy Piotrowic z niepokojem wsłu-
chiwali się w komunikaty radiowe, donoszące o „manewro-

wej obronie” armii niemieckiej, która miażdżona potężnym wal-
cem radzieckiej ofensywy cofała się na zachód. Obrona Festung 
Oberschlesien stała się faktem w dniu 17 stycznia 1945 roku, kiedy 
to czołówki 21 Armii Radzieckiej wkroczyły na teren Lublińca. 
Sztab niemiecki liczy wówczas na dotarcie ze Słowacji na Górny 
Śląsk 8. i 20. Dywizji Pancernej. Do tej pory obrona Śląska miała 
się głównie składać z Volkssturmu, wycofujących się jednostek nie-
mieckich i XLVIII Korpusu Pancernego, w  skład którego wcho-
dziła 97. Dywizja Strzelców. Wojska radzieckie bez większych 

problemów przekroczyły linie obronne B1 i B2. 24 stycznia 1945 
roku V Korpus Pancerny Gwardii i XXXI Korpus Pancerny roz-
poczęły potężne uderzenie na Gliwice, aby następnie kontynuo-
wać je w kierunku Raciborza. Walki trwały także w Mysłowicach. 
26  stycznia dowódca przybyłej 20. Dywizji Pancernej gen. von 
Oppeln-Bronikowski, wbrew rozkazowi feldmarszałka Schornera 
– głównodowodzącego tym odcinkiem frontu – poinformował 
o wycofaniu się tej jednostki z rejonu wschodniego Górnego Ślą-
ska do Raciborza. Tym samym stało się jasne, że Katowice nie będą 
bronione. Rosjanie wdzierają się do miasta i szybko prą na zachód. 
27 stycznia w nocy zaczynają się walki w rejonie Ochojca i Pio-
trowic. Rosjanie atakują od strony Mikołowa (artyleria), Katowic 
i  Kostuchny. Dzisiejszą ulicą Jankego (Adolf-Hitler-Strasse) i  Ar-
mii Krajowej (Hermann-Goering-Strasse) wycofują się pospiesznie 
odziały Kampgruppe Mergen, utworzone na szybko głównie z pod-
oddziałów 97. Dywizji Strzelców.

Na piotrowickim dworcu kolejowym stoi pociąg wypełniony 
tonami sprzętu wojskowego: kocami, mundurami, jedzeniem. Jest 
unieruchomiony, ponieważ wysadzone są rogatki. Drugi wypeł-
niony węglem stoi na wysokości Szkoły Policji. Oba są wypróż-
niane z ładunku przez ludność. Żołnierze wycofującej się 97. Dywi-
zji Strzelców Wehrmachtu trafiają na morderczy ogień radzieckich 
dział w  rejonie cmentarza w Piotrowicach, gdzie ginie około 70 
żołnierzy – doszło wówczas do okrążenia i zniszczenia tego pod-
oddziału. Ofiary masakry zostały pochowane na cmentarzu w Pio-
trowicach, na którym znajduje się skromny pomnik poświęcony 
ofiarom wojny. Dzisiejszą ulicę Armii Krajowej na wysokości 
szybu i domków fińskich zaścielają rozbite wozy konne, pojazdy, 
zabite konie, ciała rozerwane pociskami i rozjechane gąsienicami 
czołgów. Żołnierze Armii Robotniczo-Chłopskiej kontynuują na-
tarcie w kierunku Czułowa, gdzie dzień później, 28 stycznia, zo-
stają zniszczone kolejne oddziały 97. Dywizji Strzelców. Rosjanie 
na Rynku w Piotrowicach szabrują sklep i rozpalają ognisko, ra-
bują okoliczne domy i gospodarstwa. Zajmują dzisiejszą Szkołę 
Poligraficzną i budynek Szkoły Podstawowej nr 28 (do sierpnia – 
Gimnazjum nr 20). Wielu żołnierzy kwateruje w okolicznych do-
mach. Niektórzy zachowują się porządnie, niektórzy jak zwierzęta. 
Mija pierwszy dzień Piotrowic pod nowym zwierzchnictwem…

Alojz Lysko, Ślonzok, niestrudzony krzewiciel śląskiej kultury, 
historii i tradycji, podczas jednego ze swoich spotkań opowiedział, 
że dobrze by było, gdyby Śląsk wypracował swój logos, czyli znak 
lub coś charakterystycznego, co wyróżniałoby go spośród innych 
miejsc. Piotrowice i Ochojec – obecnie dzielnice Katowic, o wiele 

starsze od nich samych – powinny także mieć to „coś” – cechę, 
która wyróżniałaby je dziś spośród innych miejsc. Wiadomo, że 
nie mamy architektury Nikiszowca i Giszowca, spokoju Murcek, 
atmosfery akademickiej Ligoty, lecz mamy historię bogatą w cie-
kawe epizody i  tym właśnie piotrowicko-ochojeckim logos mo-
głoby być nowoczesne ukazywanie historii, czyli rekonstrukcje hi-
storyczne. 

28 czerwca 2014 roku, dzięki wsparciu finansowemu RJP nr 19, 
jak i jej przychylności, miałem okazję organizować pierwszą imprezę 
historyczną, której osią miały być losy mieszkańców naszych dziel-
nic podczas II wojny światowej. Nosiła ona nazwę „Petrwitz, Ocho-
jetz 1945”. Miejscem, w  którym odegrano te wydarzenia, była zre-
witalizowana dzięki funduszom europejskim Dolina Rzeki Ślepiotki 
w Ochojcu. Widzowie mogli spotkać 80 rekonstruktorów z grup re-
konstrukcyjnych: Oberschlesien, GRH OKA, KVH Hultschiner 
Ländchen (republika Czeska), Stowarzyszenie Orzeł Biały ze Skarży-
ska Kamiennej, GRH Powstaniec Śląski, All American, GRH Breda 
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działająca przy Beskidzkim Stowarzyszeniu Maczkowców. Rys histo-
ryczny tych chwil umieściłem na początku artykułu.

Zrealizowano wówczas trzy rekonstrukcje historyczne: „Bolonia 
1945”, „Mińsk 1944” i „Piotrowice – Ochojec 1945”. W tej ostatniej 
chodziło przede wszystkim o zapoznanie lokalnej społeczności z wy-
darzeniami, które 26 stycznia 1945 roku rozegrały się na terenie Pio-
trowic i Ochojca. Osią pozostałych wydarzeń był udział Ślązaków na 
wszystkich frontach II wojny światowej. Działaniami towarzyszącymi 
imprezie były spotkania: z pracownikiem IPN w Katowicach Bartło-
miejem Warzechą oraz profesorem Ryszardem Kaczmarkiem.

Całość rozpoczęła defilada pojazdów i rekonstruktorów prowa-
dzona przez Orkiestrę Górniczą KWK Murcki oraz Mażoretki z Li-
goty. Po dotarciu do Doliny Ślepiotki publiczność mogła oglądać dio-
ramy historyczne oraz sprzęt grup rekonstrukcyjnych. Niewątpliwie 
jednymi z największych atrakcji były pojazdy: Transporter SDKFZ 
251 (OT 810), Half-Track, Mercedes L 300, GAZ-67, liczne motocy-
kle typu BMW, ZUNDAPP, M 72. Imprezę wspomagało kilkudziesię-
ciu ochotników-wolontariuszy (m.in. młodzież z Gimnazjum nr 19 
w Ochojcu, ale także radni RJP ), którzy przebrani za ludność cywilną 
urozmaicili rekonstrukcję.

Rok później 27 maja, dzięki kolejnemu wsparciu finansowemu 
RJP nr 19 i pomocy MDK „Południe”, odbyły się dwie imprezy rekon-
strukcyjne, ukazujące tym razem historię wsi Uniczowy (wywodzą 
się z niej Piotrowice, Zarzecze i Podlesie) w czasach wojen husyckich 
oraz okres wojny trzydziestoletniej. W trakcie obu tych wydarzeń 
ludność dzisiejszych Piotrowic i Ochojca sporo ucierpiała. W rekon-
strukcjach wystąpiły grupy: Korpus Artylerii Najemnej oraz Konfra-
ternia Rycerska Sua Sponte. Tym razem strzelały armaty, hakownice, 
piszczele i muszkiety, słychać było tętent koni, hałas mieczy i szabel, 
ratowano skazane na śmierć czarownice… Dość powiedzieć, że zu-
żyto około 10 kg prochu, a widownia była oczarowana ukazaną nie-
znaną historią dzielnic. Przy okazji zorganizowane zostały średnio-
wieczne gry i zabawy dla dzieci, a  dodatkową atrakcją był wykład 
„nad gorczkami” na temat kuchni dawnej, którą prezentowała Kuch-
nia Historyczna „Convivum” oraz możliwość zrobienia i degustacji 
śląskich macków, czyli podpłomyków.

Druga część rekonstrukcji odbyła się 13 czerwca, kiedy to ukazano 
kolejne wydarzenia z okresu XX wieku, w których brali udział miesz-
kańcy naszych dzielnic. Epizody z I wojny światowej: krwawej walki 
o Baranowicze, powstań śląskich, starć w rejonie Mikołowa i II wo-
jennego epizodu, w którym brały udział jednostki 2. Armii Wojska 
Polskiego – walki o Budziszyn (Bautzen) w 1945 roku. Atrakcją tego 
ostatniego starcia był udział czołgu T-34 i armat typu ZIS, które sto-
czyły walkę z nacierającymi oddziałami niemieckimi. Sprzęt biorący 
udział w potyczkach to: czołg T-34/85, samochód terenowy Gaz 67, 
armata ZIS 2, motocykle – BMW, M 72, Ural. W rekonstrukcji udział 
wzięły: Grupe Mergen, GRH Oberschlesien, GRH Grabenkrieg, Os-

trowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej, Mała Armia Grupa Śląsk, 
GRH Hoffmeier, KVH Hultschiner Landchen (Republika Czeska), 
GRH Berliner Maurer, 25  Smoleński Pułk Piechoty, Podkarpackie 
Stowarzyszenie Miłośników Militariów, GRH 78 Sturmdivison.

Obie rekonstrukcje cieszyły się wielkim zainteresowaniem miesz-
kańców i wielu przyjezdnych osób, które pragnęły obcować z „żywa 
historią”. W działania te szeroko zaangażowani byli uczniowie oko-
licznych szkół, którzy przy okazji przygotowań mieli okazję do inte-
gracji poprzez prace wolontariackie.

Kolejną imprezą rekonstrukcyjną – po rocznej przerwie spowodo-
wanej brakiem funduszy – był „Kolejorz 1945”. Tym razem miejscem 
akcji był rejon przyszłego kompleksu sportowego przy ulicy Asnyka, 
dzisiaj znany jako „Kolejarz”. Mieścił się tam w czasie II wojny i cza-
sach powojennych obóz pracy, w którym pracowali jeńcy. Przy okazji 
prezentacji jego zapomnianej historii, ponownie ukazano wydarzenia 
II wojny rozgrywające się w Piotrowicach. Ostatnią imprezą rekon-
strukcyjną były „Ochojeckie spotkania z historią”, które odbyły się 27 
maja br. Uczestniczyły w nim grupy: Mergen, Berliner Maurer, 44 Di-
vision Hoch und Hochmeister, Hultschiner Landchen, Gross Rauden, 
Dobovy Tabor, Armia Wojska Polskiego 1945, Hoffmeier. Cywilów 
odgrywała młodzież z Gimnazjum nr 19 i Zespołu Szkół Pijarskich. 
Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Pio-
trowic i Ochojca, ale także mieszkańców innych stron naszego mia-
sta, okolicznych miejscowości, jak również gości z Niemiec i Repub-
liki Czeskiej.

Mam nadzieję, że „Ochojecko-Piotrowickie Spotkania z Histo-
rią” będą miały charakter cykliczny i staną się rozpoznawalnym lo-
gos naszych dzielnic. Sam cykl naszych imprez rekonstrukcyjnych 
stał się także znany wśród rekonstruktorów, którzy przybywają na nie 
ze Słowacji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Węgier i okolicznych wo-
jewództw. Tematyka ukazywanych wydarzeń dowodzi także, że nie 
musimy pokazywać historii „importowanych”, lecz popularyzować 
i odtwarzać te, które miały miejsce w okolicy, lub takie, w których 
uczestniczyli nasi przodkowie, mieszkańcy Piotrowic i Ochojca, nie-
zależnie od mundurów, które przyszło im nosić.

Na zakończenie tego artykułu chciałbym podziękować RJP nr 19 
za wygospodarowanie środków na opisywane wydarzenia, Miej-
skiemu Domowi Kultury „Południe” za profesjonalną realizację 
i  wszechstronną pomoc, Grupie Rekonstrukcji Historycznej Mer-
gen za pomoc w kwestiach rekonstrukcyjnych i organizacyjnych, wo-
lontariuszom kopiącym okopy, umocnienia, zabezpieczającym teren; 
ochotnikom przebierającym się w stroje cywilne, strażakom i wszyst-
kim ludziom dobrej woli wkładającym swoje wspomnienia, historie 
w układankę dziejów, które pokazują nam naszą bogatą, skompliko-
waną historię Śląska. q

Tomasz Świdergał
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W mojej Dzielnicy
Prezentujemy zwycięskie i wyróżnione prace, wybrane spo-

śród prac plastycznych zgłoszonych do III edycji konkursu „W 
mojej Dzielnicy”. Autorami prac są dzieci z Piotrowic i Ochojca. 

Z nagrodzonymi uczestnikami konkursu skontaktujemy się 
już niebawem. q

Rys. Jakub Górny (lat 10) – wyróżnienie

Rys. Paulina Kozyra (lat 9) – I nagroda

Rys. Lidia Bagińska (lat 7) – II nagroda

Rys. Oliwia Kanicka (lat 8) – III nagroda

Rys. Wiktoria Pawliczek (lat 9) – wyróżnienie

Rys. Leon Tyworek (lat 7) – wyróżnienie
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Brońmy swojego skarbu przyrody!
Z drem Jerzym Paruselem, dyrektorem Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, rozmawia 
Łucja Staniczkowa.

Łucja Staniczkowa: Ukochał Pan ten fragment przyrody. 
Dlaczego?

Dr Jerzy Parusel: Tak, dolina Ślepotki to moje ukochane 
miejsce. Dlaczego? Bo w tej części Katowic – Ochojcu – uro-
dziłem się, mieszkałem, uczęszczałem do szkół, poznawałem lu-
dzi i świat. To tu uczyłem się przyrody: najpierw fascynowały 
mnie zwierzęta, a zwłaszcza ptaki, w czasie moich studiów leś-
nych w Krakowie z kolei wciągnęła mnie botanika. To w do-
linie Ślepiotki sprawdzałem moją wiedzę przyrodniczą. I zafa-
scynowany odkryciem liczydła górskiego rozpocząłem starania 

o objęcie tego stanowiska ochroną rezerwatową. Mimo utwo-
rzenia rezerwatu, nadal miejsce to jest zagrożone różnymi „po-
mysłami”, więc jestem też strażnikiem przyrody górnego biegu 
Ślepiotki.

W artykule: Rezerwat przyrody „Ochojec” – w 35-lecie 
utworzenia, zamieszczonym w 88. numerze „Przyrody Gór-
nego Śląska”, czytamy m.in. „Analiza walorów flory 64 rezer-
watów przyrody województwa śląskiego, przeprowadzona 
w roku 2009 [pokazuje, że] w sumarycznej ocenie rezerwat 
Ochojec zajmował bardzo wysoką, trzecią pozycję”. Dzięki 
czemu tak się stało?

Tak wysoka ocena walorów przyrodniczych rezerwatu 
„Ochojec” związana jest z liczbą zbiorowisk roślinnych (50), 
która była najwyższa wśród wszystkich analizowanych rezerwa-
tów, a także z liczbą gatunków roślin naczyniowych (360), która 
uplasowała ten rezerwat na czwartym miejscu w województwie 
śląskim.

Apeluje Pan do mieszkańców Ochojca, żeby bronili swo-
jego skarbu przyrody. Ale mieszkańcy Ochojca chcą jeździć 
tramwajem do centrum miasta i okolicznych dzielnic, chcą 
wygodnej drogi między dzielnicami, która ma przebiegać 
północno-zachodnim obrzeżem rezerwatu. Wszystko to jest 
zaplanowane w działaniach władz miasta. Jak pogodzić te 
dwie racje?
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Nie wszyscy mieszkańcy Ochojca chcą jeździć tramwajem 
przez las i rezerwat przyrody „Ochojec”, dlatego protestują. Aż 
29 proc. ankietowanych w 2015 roku mieszkańców Katowic było 
przeciwnych budowie tramwaju, a ponad 18 proc. nie dokonało 
żadnego wyboru. Nie mogę zgodzić się z opinią, że „wszystko 
jest zaplanowane w działaniach władz miasta”, gdyż tzw. wariant 
V, jaki miasto forsuje, nigdy nie był przedmiotem konsultacji 
społecznych i jakiegokolwiek opiniowania. Mieszkańcy w roku 
2015 opowiedzieli się za wariantami 3A i 4A (po ok. 25 proc.). 
W czyim więc interesie jest forsowanie drogi i tramwaju przez 
rezerwat „Ochojec? O projekcie poprowadzenia linii tramwajo-
wej i drogi napisałem szerzej w artykule Droga znów zagroże-
niem dla rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach, opubliko-
wanym w numerach wspomnianego już przez Panią 84-86/2016 

kwartalnika „Przyroda Górnego Śląska”. I dodam, że w ogóle nie 
chodzi o linię tramwajową, tylko o wybudowanie drogi. I jeszcze 
jedno: jak można mówić o planowych działaniach miasta Kato-
wice, skoro plan zagospodarowania przestrzennego dzielnic po-
łudniowych został uchwalony z wyłączeniem dolin rzecznych 
i terenów komunikacyjnych? Te najważniejsze obszary ekolo-
giczne i transportowe są zabudowywane bez jakiegokolwiek 
planu! I jedyną wówczas propozycją jest budowanie dróg na te-
renach przyrodniczo cennych. Taki chaos przestrzenny unie-
możliwia podejmowanie jakichkolwiek racjonalnych i zrówno-
ważonych pod względem środowiskowym i społecznym decyzji.

24 czerwca w zainicjowanej przez Pana akcji sprzątania re-
zerwatu „Ochojec” usunięto śmieci, które zajęły 40 worków! 
Kto tak naśmiecił w rezerwacie? 

Przypuszczam, że śmiecą wszyscy, a zwłaszcza młodzież 
szkolna. Lecz w ubiegłym roku stwierdziłem, że najwięcej 
śmieci pozostawili po sobie rowerzyści, którzy na terenie rezer-
watu urządzili „grillowisko” z setkami butelek po piwie i innym 
alkoholu oraz zdewastowali w karygodny sposób jedną z doli-
nek bocznych Ślepiotki. To oni, zbaczając ze szlaku rowerowego, 
na terenie rezerwatu zachowywali się jak chuligani. A panuje 
powszechna opinia, iż rowerzyści to miłośnicy przyrody. Spra-
wozdanie z akcji sprzątania można przeczytać na stronie inter-
netowej Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Dru-
gie sprzątanie odbędzie się 9 września.

Czy jest Pan przekonany, że ludzie nie powinni spędzać 
wolnego czasu (czytaj: urządzać pikników, palić ognisk,  po-
zwalać dzieciom się wyszaleć na łonie przyrody) w rezerwa-
cie?

Rezerwat przyrody „Ochojec” nie jest udostępniony dla zwie-
dzających. Można się poruszać tylko wzdłuż dróg, zlokalizowa-
nych na jego obrzeżach. Nie można więc spędzać w nim wol-
nego czasu, a zwłaszcza w formie wymienionej w Pani pytaniu. 
W taki sposób można się „wyszaleć na łonie przyrody” w miej-
scach do tego wyznaczonych. Rezerwaty przyrody zostały utwo-
rzone dla ochrony cennych fragmentów przyrody, więc wszelkie 
formy ich udostępniania dla ludzi muszą być temu podporząd-
kowane.

Dziękuję za rozmowę. q

Fot. ze zbiorów Rozmówcy
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Perspektywy, rozwój osobisty, 
szerzenie własnych horyzontów

To pierwsze skojarzenia, które 
przyszły mi do głowy po py-
taniu na rozmowie rekruta-

cyjnej o to, co kojarzy mi się z fotografią 
oraz Włochami. A co jeszcze łączy Wło-
chy z fotografią? Nasz miesięczny wyjazd 
na praktyki we włoskim Rimini. W maju 
kolejna grupa młodzieży z Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 
im.  E.  Abramowskiego w Katowicach 
udała się do Włoch w ramach projektu 
„Fotele na Staż – praktyki i staże zagra-
niczne uczniów i absolwentów”, by szko-
lić swoją praktykę zawodową. W  tym 
roku taką możliwość uzyskało szesnaś-
cioro uczniów naszej szkoły: dwunastu fotografów oraz czte-
rech elektroników. Co na celu miał ten projekt? Głównie pod-
niesienie naszych kwalifikacji zawodowych oraz językowych, 
ale również kulturowych i osobistych. Celem praktyki zawodo-
wej za granicą jest również podniesienie naszej atrakcyjności 
na rynku polskim, jak i zagranicznym.

Zostaliśmy rozdzieleni po kilku zakładach pracy. Niektó-
rzy z nas pracowali sami, inni natomiast parami lub nawet 
większymi grupami. W pracy mieliśmy okazję poznać innych 
uczestników projektu oraz włoskich rówieśników, którzy tak 
jak my odbywali swoje praktyki. Nasi pracodawcy przekazali 
nam wiele cennych oraz przydanych wskazówek, które w przy-
szłości bardzo ułatwią nam naszą pracę. Uczniowie kierunku 
fotograficznego mieli między innymi okazję uczestniczyć w se-
sjach zdjęciowych, poddawać obróbce graficznej zdjęcia, które 
sami wykonywali oraz poznać życie fotografa od kuchni. Na-
tomiast uczniowie kierunku technik-elektronik zdobyli wiele 
informacji na temat nowych technik w swoim zawodzie, które 
z pewnością wykorzystają w swoich przyszłych pracach.

Podczas tego wyjazdu mogliśmy poznać również zupeł-
nie inną kulturę, spróbować pysznych regionalnych dań oraz 
zobaczyć wiele znakomitych miejsc. W weekendy, żeby ode-
rwać się chociaż na chwilę od pracy, bo nie samą pracą czło-
wiek żyje, zwiedzaliśmy inne włoskie miasta. Pierwszym mia-
stem, do którego się udaliśmy, było San Marino. Cudowne 
miasteczko, które w swoich uliczkach kryło wiele przepięknych 
zabytków. San Marino to miejsce, którego nie da sie opisać 
słowami, trzeba jechać i zobaczyć te zapierające dech w pier-

siach widoki. Kolejnym miastem, które mieliśmy okazję zoba-
czyć, było Urbino – miasteczko wpisane na listę dziedzictwa 
UNESCO. Bolonia była ostatnim miastem, do którego poje-
chaliśmy w ramach weekendowych wycieczek. W tym mieście 
mieliśmy okazję zobaczyć wiele przepięknych zabytków, takich 
jak Piazza Maggiore, odpowiednik naszych polskich rynków.

Poprzez codzienne spędzanie czasu z Włochami sami mo-
gliśmy się nimi poczuć chociaż przez krótką chwilę, którą był 
ten miesiąc. Dlaczego krótką? Ponieważ ten czas szybko mi-
nął. Jeszcze niedawno uczestniczyliśmy w kursach przygotowu-
jących nas do wyjazdu, pakowaliśmy walizki, a teraz siedzimy 
w swoich domach. Wróciliśmy do codziennego życia, bogatsi 
o nowe doświadczenia.

Jestem pewna, że każdy uczestnik naszego wyjazdu zapa-
mięta go do końca życia. Jest to wspaniałe przeżycie, które 
warto mieć na swoim koncie. Taka możliwość, jaką my uzyska-
liśmy, jest doskonałym sposobem na szerzenie własnych hory-
zontów, na poznanie samego siebie, swoich mocnych, jak i sła-
bych stron. Najważniejsze, co zdobyliśmy, to doświadczenie, 
które dla nas, młodych fotografów i elektroników, jest bardzo 
ważne. Dziękujemy za taką możliwość. q

Paulina Roemer 

Autorka jest uczennicą ZSTiO nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowi-
cach

FAJRANT | młodzieżowe strony „Górnoślązaka”  
redagują młodzi dla młodych.
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Poszanowanie prawa i tożsamości
O prawie Ślązaków do własnego, wyraźnego głosu, przy okazji powstania Śląskiej Partii Regionalnej z prof. Ire-
ną Lipowicz, współzałożycielem Związku Górnośląskiego i byłą Rzecznik Praw Obywatelskich, rozmawia Łucja 
Staniczkowa.

Łucja Staniczkowa: Powstaje Śląska Partia Regionalna. 
Pani Profesor, pytam Panią jako ceniony w kraju autorytet: 
Czy jest nam potrzebna partia regionalna na Śląsku?

Prof. Irena Lipowicz: Uważam, że jest to interesująca ini-
cjatywa. Mało tego! Uważam, że w innych regionach także po-
winny powstawać podobne partie. Byłaby to szansa na dokoń-
czenie reformy samorządowej, którą rozpoczął rząd Tadeusza 
Mazowieckiego. Zakładała ona Polskę silnych regionów w silnej 
Polsce, w dużym stopniu dysponujących budżetem wypracowa-
nym u siebie, decydujących o kształcie gospodarki i kierunkach 
jej rozwoju, edukacji, infrastrukturze, kulturze. Reforma ta zo-
stała przerwana i kolejne ekipy rządzące nie powróciły do kon-
cepcji sprzed 25 lat. Tymczasem doświadczenia państw o roz-
winiętej demokracji, o wysokiej świadomości obywatelskiej 
wskazują, że ambicje mniejszych i większych społeczności – 
regionów, miast, gmin – są pozytywne i są motorem działania 
obywatelskiego. Ludzie chcą pracować dla ojczyzny – wielkiej, 
małej i tej najmniejszej, ale chcą także widzieć skuteczność swo-
ich działań. Państwo sterowane w każdym drobiazgu central-
nie niweczy motywację do spontanicznych działań obywateli. 
Znamy to z przeszłości. W PRL siłą wymuszano tzw. czyny spo-
łeczne, żeby wykazać zaangażowanie i zapał obywateli, nie słu-
chając ich opinii.

Rozumiem, że ma to wyglądać inaczej?
Polityka centralna powinna się zajmować ważnymi sprawami 

ogólnopaństwowymi. Ale to my, w regionach, wiemy najlepiej, 
na przykład, ile i gdzie budować mieszkań, jakie postaci zasłu-
gują na upamiętnienie w skali regionu, miasta, gminy. Na przy-
kład: Śląska Kasa Chorych i jej elektroniczna karta zdrowotna to 
wzór godny powielenia w każdym regionie i dlatego Instytutowi 
Onkologii w Gliwicach powinno się pozwolić na samodzielność 
organizacyjną i leczenie chorych z całej Polski, a wypracowane 
środki przeznaczać na dalszy rozwój Instytutu i podnoszenie ja-
kości i warunków leczenia.

Założenie partii to jednak jasna polityczna deklaracja.
Założyciele Związku Górnośląskiego chcieli trzymać Zwią-

zek z dala od partii politycznych. Na tym zbudował on swoją 
tożsamość. Chcieli zabiegać o sprawy śląskie za pośrednictwem 
członków organizacji w ramach różnych partii ogólnopolskich. 
Ja też w to wierzyłam. Integrowaliśmy śląskich posłów w Sejmie, 
w działaniach ponadpartyjnych. Ale czasy się zmieniają. 

Czy nie obawia się Pani Profesor, że partia, która ma wy-
pisaną na sztandarze „samorządność regionu”, może nie być 
mile widziana przez władze centralne?

Każda partia (i nie tylko partia!) musi działać w obrębie obo-
wiązującego prawa. A ono przewiduje jednolitość państwa, ale 
też jego głęboką decentralizację. Praworządność, obywatelska 
lojalność – to cechy bardzo śląskie. Nie ma więc powodu do 
obaw. Przypominam jednak, że ustawy tworzą ludzie i ludzie 
mogą je zmieniać, modyfikować, doprecyzowywać. Silny, zjed-
noczony ruch społeczny może wiele.

Z wypowiedzi niektórych osób wynika, że czytają: „samo-
rządność” a rozumieją: „autonomia”.

Być może nieufność wynika z faktu, że śląską partię chcą two-
rzyć także ludzie z organizacji, która autonomię ma w swojej na-
zwie. Autonomię Górnego Śląska, tę z 1922 roku, powinniśmy 
przypominać jako ważny fakt historyczny. Ale dzisiaj powinni-
śmy się zająć samorządnością w obrębie istniejącego prawa. Ta-
kie jest moje przekonanie, gdyż dzisiaj, zwłaszcza gospodarczo, 
Śląsk potrzebuje pomocy reszty Polski, a nie autonomicznego 
rozdzielenia.

Fakt, że drogi tych dwu najbardziej liczących się organizacji, 
spotkały się i stworzyły one wspólną płaszczyznę porozumienia 
to znak, że Ślązacy i wszyscy inni mieszkańcy województwa ślą-
skiego potrafią się porozumieć. A spraw, o które należy się upo-
mnieć, jest wiele.

O co musimy zabiegać?
Po pierwsze – cały Śląsk potrzebuje restrukturyzacji. Mówi 

się o restrukturyzacji górnictwa. Zapytajmy doświadczonego 
górnika, czy marzy o tym, żeby jego syn pracował na dole. 
Chcemy innej pracy dla naszych dzieci! Chcemy nowych tech-
nologii, także w górnictwie. Cała nasza ziemia wymaga restruk-
turyzacji, a miasta rewitalizacji. O restrukturyzacji trzeba my-
śleć całościowo – to Śląsk w całości wymaga restrukturyzacji, 
nie tylko górnictwo. Trzeba utworzyć fundusz sprawiedliwej re-
strukturyzacji. Mamy Fundusz Ochrony Zabytków. A tymcza-
sem restrukturyzacja Śląska czy Łodzi jest nie mniej ważna!

Czy sytuacja jest aż tak poważna? Czasem można mieć 
wrażenie, że dokonaliśmy już wiele.

Zgoda. Tylko że w Polsce długość życia wydłużyła się o 8 lat, 
a na Śląsku o 4 lata. Mamy ciągle do czynienia z wielką krzywdą 

Rozmowa „Górnoślązaka”
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ekologiczną Śląska. Wciąż powraca smog. Badania prof. Mie-
czysława Chorążego wykazują, że na Górnym Śląsku występuje 
trwałe uszkodzenie DNA. Śląsk nie oczekuje, że otrzyma wię-
cej niż inne regiony. Nie liczy na to, że będzie regionem trakto-
wanym lepiej niż inne. Śląsk domaga się tylko sprawiedliwego 
potraktowania! Jeżeli przez dziesiątki lat, od zakończenia wojny 
i przed wojną, ta ziemia i ci ludzie byli eksploatowani ponad 
miarę, to teraz mają prawo oczekiwać, że nasze państwo prze-
znaczy poważne środki na rewitalizację, ochronę środowiska, 
odbudowanie kondycji zdrowotnej ludzi. Tymczasem nie ma 
właściwej alokacji środków budżetowych dla Śląska. Artykuło-
wali to zawsze i śląscy biskupi. Także dzisiaj ze Wzgórza Pie-
karskiego płyną słowa wołania o ratunek dla zdegradowanego 
środowiska i godne warunki życia, także lokalowe, dla miesz-
kańców Śląska. Kościół w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, zawsze 
wspierał samorządy, odnosił się z szacunkiem i respektem do 
ich pracy.

Wspomniała Pani Profesor o miastach. To, zdaje się, ob-
szar najbardziej wymagający dziś zabiegów.

Miasta potrzebują rewitalizacji. Zniszczone zaniedbaniem, 
a zwłaszcza działaniem zakładów przemysłu ciężkiego elewa-
cje pięknych, zabytkowych budynków, ciągle jeszcze zakopcone 
mimo wspólnych wysiłków samorządów i społeczeństwa, spę-
kane i pękające nadal, wołają o restaurację. Zamiast budować 
nowe osiedla, na obrzeżach miast, czasem w szczerym polu, 
gdzie nie ma infrastruktury, gdzie wkrótce mogą się wytworzyć 
enklawy biedy, można by te środki przeznaczyć na zrewitalizo-
wanie istniejących kamienic – zabytkowych, zlokalizowanych 
w centrum, z gotową infrastrukturą. Byłoby to z pożytkiem i dla 
ludzi, i dla kultury, i dla budżetu. Dotacja centralna na budowę 
takich nowych, wyodrębnionych osiedli dla rodzin znajdują-
cych się w trudniejszej sytuacji, przypomina samorządom „za-
truty cukierek”. Na świecie odchodzi się od celowego tworzenia 
skupisk ludzi o niższym statusie; przeciwnie, dofinansowuje się 
ich mieszkania właśnie w centralnych dzielnicach, zamieszka-
łych przez osoby o różnym statusie materialnym i społecznym. 

Tylko że na to wszystko jednak potrzeba pieniędzy, 
prawda?

Należy zwiększyć subwencję ogólną – skoro poprawiły się 
dochody państwa – a samorządy sobie poradzą. 

Co jeszcze Śląskowi się należy? Co jest nam potrzebne?
Kolejny problem to tereny poprzemysłowe. Ziemi po ko-

palni, hucie, koksowni nie da się do końca zrekultywować, je-
żeli nie przeznaczy się ogromnych środków. A może wzorem 
państw, które w rozwiązaniu tego problemu nas wyprzedzają, 
pomyśleć o „farmach słonecznych”, zakładaniu ogniw foto-
woltaicznych  na wielkim obszarze? Może promować tak, jak 
w  Europie Zachodniej, inwestowanie na ziemiach już zdegra-
dowanych przemysłowo, a nie na cennych gruntach ornych? Po-
trzebny jest każdy pomysł, który sprawi, ze Śląsk stanie się tere-
nem przyjaznym do zamieszkania, a nasze dzieci będą pracować 
mądrzej, nie ciężej – jak sama pani mówi.

Toczą się rozmowy fachowców na temat górnictwa na Ślą-
sku. Potrzebne jest edukowanie społeczeństwa, wyjaśnianie, 
objaśnianie – poparte wyliczeniami, przykładami. Tymczasem 
zamiast edukacji karmi się społeczeństwo reszty kraju propa-
gandą, że na Śląsku mamy tylko kopalnie i szkoły zawodowe. 
A stereotypom łatwo uwierzyć.

Polska chyba ma z tym Śląskiem problem. Mamy pewne 
oczekiwania, chcemy je artykułować, a w przestrzeni pub-
licznej wolą nam przyklejać łatki „autonomistów”, „separa-

tystów”, czyli tych, którzy podobno chcą odłączenia Śląska od 
Polski. Skąd to pomylenie?

Samorządność na Śląsku ma swoje zakorzenienie w tradycji 
województwa autonomicznego (w Statucie Organicznym Wo-
jewództwa Śląskiego z 1920 roku słowo „autonomia” ani razu 
nie pada!). Nie jest przypadkiem, że autorami pierwszego pro-
jektu ustawy samorządowej w wolnej (1989 rok) Polsce byli pro-
fesorowie z Uniwersytetu Śląskiego: prof. Karol Sobczak i prof. 
Karol Podgórski, który przed wojną był urzędnikiem woje-
wództwa śląskiego i jedynym praktykiem w zespole teorety-
ków samorządu. Wielkie zasługi historyczne miał także prof. 
Walerian Pańko, związany z UŚ od 1974 roku, wybitny znawca 
prawa, opozycjonista w czasach PRL, współtwórca reformy sa-
morządowej. Jego imię nosi Fundacja Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej, którą współtworzył. Tę chlubną tradycję trzeba wykorzy-
stać i upowszechniać.

W pełnym poszanowaniu i przestrzeganiu prawa należy 
wzmacniać siłę samorządów, gdyż praktyka decentralizacji 
sprawdziła się w Polsce i sprawdza się w jeszcze większym za-
kresie w innych krajach. Powtarzam – władza centralna ma 
się zajmować sprawami ogólnopaństwowymi. O sprawach re-
gionalnych i lokalnych mają decydować samorządy regionów, 
miast i gmin. Może to dotyczyć takiej choćby sprawy, jak odbie-
ranie prawa do nazwania placów, ulic, instytucji imieniem Je-
rzego Ziętka. Postać ta zachowała się w pamięci Ślązaków do-
brze, mimo jego uwikłań politycznych. Do dziś jesteśmy dumni 
z tego, co zbudował w sensie materialnym i kulturalnym. Należy 
też pamiętać, że bronił przed prześladowaniami i zatrudniał by-
łych żołnierzy AK! Eliminujmy apoteozę zbrodniarzy, ale usza-
nujmy pamięć zasłużonych dla regionu, miasta, gminy.

Jest jakaś recepta na nasze śląsko-polskie bolączki?
Rządy prawa, unikanie recentralizacji, prawo do tożsamości 

– to przesłanie, jakie powinniśmy przekazywać kolejnym po-
koleniom, które intensywnie szukają własnej drogi. Szacunek 
należy się tożsamości Górnoślązaków z cieszyńskiej, opolskiej 
i katowickiej jego części, ale także odrębnej tożsamości miesz-
kańców Zagłębia Dąbrowskiego, Ziemi Częstochowskiej i Ży-
wieckiej.

Trzeba zapraszać młodych do dyskursu na temat przyszło-
ści Śląska, takiego Śląska, na którym chcieliby mieszkać. Rozu-
miem ich rozczarowanie dotychczasowymi efektami, kiedy pa-
trzą na przykład, jak wygląda Bytom. Powinni szukać nowej 
drogi w ramach obowiązującego prawa. 

Jest Pani Profesor członkiem delegacji polskiego Kościoła 
katolickiego, która wyjeżdża w październiku do Watykanu na 
konferencję o przyszłości Europy. Prawdopodobnie spotka 
się z wami papież Franciszek. Prosimy, żeby Pani Profesor 
przekazała Papieżowi pozdrowienia ze Śląska.

Jestem wdzięczna za zaproszenie, bo to wielki zaszczyt. Jeżeli 
tylko będę miała możliwość, na pewno przekażę pozdrowienia.

Dziękuję za rozmowę. q

Rozmawiała: Łucja Staniczkowa

Profesor Irena Lipowicz jest wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współtwórcą reformy 
samorządowej w rządzie T. Mazowieckiego. W latach 2000-2004 Amba-
sador Polski w Austrii, w latach 2010-2015 Rzecznik Praw Obywatelskich, 
w latach 1991-2000 posłanka na Sejm RP.
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Zewrzeć szeregi i mówić jednym głosem
Z Grzegorzem Frankim, Prezesem Związku Górnośląskiego, rozmawia Łucja Staniczkowa.

Łucja Staniczkowa: Związek Górnośląski obrał nowy kie-
runek działalności – ostry skręt ku regionalnej samorządno-
ści. Niektórzy mówią, że Związek pod Pana przewodnictwem 
mocno się radykalizuje politycznie. Zgadza się Pan z tym za-
łożeniem?

Grzegorz Franki: Czy Związek Górnośląski się radykali-
zuje? Przeciwnie, wraca do źródeł, to znaczy do uchwał progra-
mowych, jakie były podejmowane przez członków Związku na 
Kongresach programowych w latach 1990, 1992 i dalej.

Poproszę o konkrety.
Już Uchwała I Kongresu Programowego, który się odbył 

w 1990 roku na Górze Św. Anny, mówi między innymi: „Zwią-
zek winien pracować nad jasnym określeniem miejsca ziemi 
górnośląskiej w kontekście reszty kraju, wypracować nowe 
formy dialogu z Warszawą na prawach równych partnerów, 
a nie poddanych”.

A dwa latach później, w Katowicach, Rada Programowa 
Związku Górnśląskiego w dokumencie Stanowisku Związku 
Górnośląskiego w sprawie przyszłego ustroju Rzeczypospolitej. 
Rzeczpospolita silna samodzielnością regionów, uchwalonym 
w 1992 roku, postulowała między innymi: „Tymczasem bez po-
wszechnego udziału obywateli w rządzeniu nie ma mowy o de-
mokracji. Zamiast centralnie sterowanego państwa opowia-
damy się więc za Rzeczpospolitą Samodzielnych Regionów”. 
W tym samym dokumencie znajdujemy sformułowania: „Pol-
ska powinna być jednolitym państwem regionów składającym 
się z kilkumilionowych społeczności, regionów odpowiadają-
cych naturalnym obszarom skupionym wokół historycznych 
ośrodków. Konstytucja powinna zagwarantować samodzielność 
regionów, dając im konkretne uprawnienia: do uchwalania praw 
o szczególnym dla regionów znaczeniu; występowania do Parla-
mentu z projektami ustaw; zdobywania, gromadzenia i wydat-
kowania wypracowanych środków pieniężnych; wpływu na po-
litykę finansową kraju; udziału w zawieraniu układów i umów 
międzynarodowych bezpośrednio ich dotyczących oraz czerpa-
nia z nich korzyści”. Cytować dalej?

Śląska Partia Regionalna poczyna się na naszych oczach. 
Po co? Jaki jest jej cel? Tworzą ją ludzie ze Związku Górno-
śląskiego i Ruchu Autonomii Śląska, czyli organizacji, które 
mówiąc bardzo delikatnie, nigdy za sobą nie przepadały. Coś 
się zmieniło?

Bliskie kontakty Związku Górnośląskiego i Ruchu Autonomii 
Śląska, a także innych, wielu innych organizacji śląskich są także 
konsekwencją założeń programowych Związku. Już w 1990 roku 
Uchwała Główna I Kongresu Związku Górnośląskiego określała 
wzajemne relacje mieszkańców Górnego Śląska. Mieszkańców 
jakże zróżnicowanych! Czytamy w niej: „Wszystkich nas łączy 
śląska ziemia, jej przyroda, kultura i krajobraz. Wielu z nas łączy 
dialekt i tradycja, i obyczaje. Wspólnie doświadczamy degrada-
cji przyrody, gospodarki, cywilizacji i kultury. Nie byliśmy i nie 
musimy być tacy sami. Koniecznym jest więc, by razem podjąć 
dzieło odtworzenia wszystkich wartości stanowiących o tożsa-
mości naszego regionu wśród regionów kraju. Razem i na rów-
nych prawach”. Pozwoli Pani, że nie będę już dalej cytował. Go-
rąco zachęcam do przeczytania całości. Reasumując: szukajmy 
tego, co nas łączy! Pozostańmy sobą, ale w sprawach ważnych, 
fundamentalnych dla Śląska, pracujmy razem! Być może RAŚ 

będzie nadal celował w happeningach, a Związek w tradycji, zaś 
Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich, Ślonsko Ferajna, 
Związek Górnoślązaków – każda z tych organizacji zachowa 
swoją specyfikę. Ale kiedy ważą się losy regionu, powinniśmy 
zewrzeć szeregi i wypowiadać się jednym głosem.

Takim ważnym wydarzeniem dla Górnego Śląska są zbli-
żające się wybory samorządowe…

Przytoczę tu zdanie Wojciecha Korfantego: „Życie społeczne 
powinno być inicjowane i rozwijane w ramach wspólnot miej-
scowych, wyposażonych we własne samorządy. Wspólnota po-
zbawiona samorządu byłaby jedynie narzędziem władzy pań-
stwowej w realizowaniu jej decyzji”. Jak daleko odeszliśmy od 
tego, czego nas uczyły autorytety!

Czy Śląska Partia Regionalna wchłonie Związek Górnoślą-
ski? Czy nie obawia się Pan, że zrażeni obecną polityką Za-
rządu Głównego członkowie organizacji zaczną opuszczać jej 
szeregi?

Powtarzam raz jeszcze: Śląska Partia Regionalna to odrębny 
podmiot. Ze Związkiem i RAŚ ma tyle wspólnego, ze tworzą ją 
ludzie i ze Związku, i z RAŚ. W obecnej sytuacji politycznej, je-
żeli chcemy, żeby mieszkańcy regionu decydowali o kształcie 
tego regionu, powołanie partii jest jedynym rozwiązaniem. Czy 
niektórzy członkowie odejdą ze Związku? Być może. Nie wy-
obrażam sobie jednak, że będą to ludzie, którzy są w Związku 
od początku, od jego powstania – ci, którzy głosowali za przy-
jęciem kolejnych uchwał, których fragmenty przytoczyłem na 
początku. Wykazaliby się w ten sposób wyjątkową niekonse-
kwencją. W Związku Górnośląskim jest miejsce dla każdego, 
kto uważa Górny Śląsk za swoją ziemię – obojętnie czy z uro-
dzenia, czy z wyboru. Ziemię z jej przebogatą tradycją, skom-
plikowaną historią, wybitnymi ludźmi – ludźmi o wspaniałych 
sercach i niezłomnej woli, eksploatowanymi przez stulecia  po-
nad miarę. Dlatego Górny Śląsk oczekuje, żąda sprawiedliwego 
potraktowania.

Dziękuję za rozmowę. q

Rozmawiała: Łucja Staniczkowa
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Studia Podyplomowe z Wiedzy o Regionie
Uniwersytet Śląski otwiera Studia Podyplomowe 

z Wiedzy o Regionie adresowane do nauczycieli 
wszystkich przedmiotów w każdym typie szkoły. 
Uczestnikami studiów mogą być także animatorzy 
kultury, pracownicy samorządowi i wszyscy zainte-
resowani historią i socjologią, geografią i przyrodą, 
dziedzictwem kulturowym i sztuką oraz literaturą 
i językiem śląskim. Studia mają bowiem charakter 
interdyscyplinarny, a oprócz zajęć w salach wykła-
dowych przewiduje się także ćwiczenia i warsztaty 
w terenie. Studenci będą mieli okazję poznać w ten 
sposób ważne miejsca Górnego Śląska (z jego częś-
cią cieszyńską), Zagłębia Dąbrowskiego, Ziemi Ży-
wieckiej i Ziemi Częstochowskiej.

Całkowity koszt dwusemestralnych studiów bę-
dzie się zamykał w kwocie 4000 złotych. Nauczyciel 
może ubiegać się o dofinansowanie w ramach szkol-
nego funduszu doskonalenia zawodowego. Wolę 
pokrycia części wydatków zadeklarował również Za-
rząd Województwa Śląskiego.

Absolwent Podyplomowych Studiów z Wiedzy 
o Regionie będzie miał kwalifikacje do nauczania 
przedmiotu Edukacja regionalna w szkołach pod-
stawowych i ponadpodstawowych oraz wszelkich 
zajęć z tego zakresu. Zdobyte kompetencje umożli-
wią mu realizację innowacji pedagogicznej (klasa re-
gionalna) i pełnienie roli lidera edukacji regionalnej 
w swoim środowisku. Niektóre gminy i miasta już 
podjęły decyzję o wprowadzeniu przedmiotu Eduka-
cja regionalna do planu zajęć, w innych trwają prace 
nad realizacją tego zadania.

Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Jolanta 
Tambor, wybitna znawczyni śląskiej mowy.

Zapisy odbywają się na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego (Plac Sejmu Śląskiego 1, 
pokój nr 13) do 20 września. Zajęcia rozpoczną się 
15 października.

Zapraszamy! Ilość miejsc ograniczona!

Związek Górnośląski interesuje młodych ludzi!
„Sukces nigdy nie jest efektem ‘słomianego zapału’ – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień” 
 (James Madison, amerykański polityk i prawnik, czwarty prezydent USA)

Z inicjatywy dr Marii Buszman odbyły się spotkania ze stu-
dentami studiów magisterskich specjalności Zarządzanie 
komunikacją organizacji. 

Zespół studentów w składzie: Oliwia Baranek, Patrycja Kur-
pik, Kamil Nowak, Magdalena Pulełek, Luiza Urbańska wybrał 
do swoich badań Związek Górnośląski. Projekt nosi tytuł: Stra-
tegia komunikacji i promocji pozarządowych. Plan działania zo-
stał opracowany w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowi-
cach, pod kierunkiem dr Marii Buszman. Efektem projektu jest 
opracowanie dla naszej organizacji programu, który ma pomóc 
w poszerzeniu horyzontów medialnych i kulturowych z zastoso-
waniem nowoczesnej technologii.

Studenci opracowali program działania w celu propagowa-
nia kultury i wydarzeń śląskiej organizacji pożytku publicznego, 
jaką jest Związek Górnośląski.

Przeprowadzenie ankiety pozwoliło na postawienie diagnozy 
przyczyn stagnacji Związku Górnośląskiego. Są to: brak człon-
ków z pokolenia „Y” i „Z” (brak atrakcyjności dla młodych lu-
dzi), wycofanie się z aktywnego uczestnictwa w lokalnej poli-
tyce, niewielkie działanie marketingowe, mało zrozumiały język 
w mediach społecznościowych stosowany przez Związek, brak 
zaangażowania w wydarzenia zewnętrzne, brak wymiany poko-
leń, słaba sytuacja finansowa Związku (organizacja utrzymuje 
się ze skromnych składek członkowskich oraz w miarę możli-
wości realizowanych projektów).

Oto fragment przeprowadzonej ankiety:

Związek Górnośląski aktualnie stawia na komunikację bez-
pośrednią z członkami – bo większość członków nie posiada 
kont na facebooku, twisterze etc. i nie wszyscy członkowie ko-
rzystają z poczty elektronicznej. Komunikacja w Związku głów-
nie opiera się na relacjach międzyludzkich, a miesięcznik to je-
dyny, najczęściej używany sposób komunikacji. Prezesi kół 
i bractw na bieżąco korzystają ze strony www.zg.org.pl, komu-
nikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oprócz tego 
Związek opiera się w swej komunikacji na portalu facebook.

Stronę internetową uznaje się za w pełni funkcjonalną, czy-
telną, spójną i intuicyjną. Jej dużym atutem jest ciekawa oraz 
bogata oprawa graficzna. Jest bardzo rozbudowana, użytkownik 
może w szybki i łatwy sposób znaleźć informacje, które w da-

Z życia Związku
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nym momencie są mu potrzebne. Na stronie internetowej po-
jawia się również możliwość udzielenia wsparcia finansowego 
dla Związku.

Wyniki ankiety wyodrębniły cztery nowe aktywności, które 
mogłyby cieszyć się zainteresowaniem wśród młodych ludzi. 
Wyodrębniono: kino plenerowe, pokazy kulinarne/degustacje 
kuchni śląskiej, koncerty proponowane przez młodych ludzi 
oraz konkursy fotograficzne. Wskazane jest, żeby Związek Gór-
nośląski wziął je pod uwagę w swoim planie działalności.

W badaniach zastosowano jedną z podstawowych metod 
analizy strategicznej przedsiębiorstwa, ukazującą mocne i słabe 
strony oraz potencjalne szanse i zagrożenia firmy.

Głównym problemem Związku to niewielka liczba, a w nie-
których kołach – zupełny brak młodych członków. Zdaniem au-
torów projektu taka sytuacja spowodowana jest mało atrakcyjną 
ofertą Związku Górnośląskiego kierowaną w stronę młodzieży. 
Bez wprowadzenia zmian nakierowanych na młodych ludzi nie 
będzie można liczyć na rozwój Związku. Prace należy rozpo-
cząć od wzbogacenia oferty oraz zwiększenia działań marketin-

gowych. Silną stroną organizacji jest czas istnienia – niemal 30 
lat, rozbudowana siatka kontaktów i relacji międzyludzkich, jak 
również szeroki przekrój społeczny członków: prawnicy, gór-
nicy, samorządowcy, nauczyciele, pracownicy naukowi, eme-
ryci, urzędnicy i inni. W analizie zaznaczono również brak 
uczestnictwa Związku na arenie politycznej. Stąd też pojawiają 
się zagrożenia chociażby ze strony innych towarzystw, które po-
siadają osiągnięcia polityczne.

Jest jednak dużo szans, na które Związek Górnośląski zde-
cydowanie powinien zwrócić uwagę, jak chociażby rozbudo-
wanie kanałów pozyskiwania nowych członków oraz zacieśnie-
nie relacji pomiędzy obecnymi członkami. Aktywizacja dzieci 
i wnuków członków, aktywna współpraca z placówkami oświa-
towymi, drużynami piłkarskimi, może pozwolić stworzyć nowe 
bractwa, atrakcyjne dla młodych osób.

Wyniki analizy wskazują, że zarówno mocnych, jak i słabych 
stron, jest wiele, co oznacza, że pracy również jest sporo. q

Oprac. Izabela Wowra i Dawid Fik

Z wizytą w Goczałkowicach i Pszczynie

W maju Koło Wełnowiec – Józefowiec Związku Gór-
nośląskiego postanowiło wybrać się na wycieczkę 
do Goczałkowic, by zwiedzić piękne ogrody Kapias. 

A że 16 maja pogoda była przepiękna i słoneczna, to i humory 
wszystkim dopisywały. 

Ogrody Ogrodnictwa Kapias, położone na obrzeżach Go-
czałkowic-Zdroju, swą historią sięgają do roku 1979, kiedy to 
właściciel, Bronisław Kapias, postanowił podzielić się swoją pa-
sją z innymi. Na niewielkim niegdyś skrawku ziemi zaczął sa-
dzić rośliny. Obecnie ogrody prezentują niezwykle bogatą ofertę 
przyrodniczą. Na terenie dwóch ogrodów – Nowego i Starego – 
znajdują się przepiękne okazy, które w połączeniu z architekturą 
ogrodową tworzą niezwykłe, pełne kolorów i kwiatowych zapa-
chów miejsce.

Ogród Stary jest podzielony na zaułki i zakątki, co umożliwia 
zwiedzającym zapoznanie się z różnością architektury ogrodo-
wej. Ogród Nowy składa się natomiast z kilku ogrodów tema-
tycznych: Wiejski, Zachodzącego Słońca, Nad Stawem, Wrzo-
sowisko, Angielski. Budowane są następne ogrody. Teren jest 
dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu 
znajdują się miejsca do zabawy dla dzieci, górki widokowe i la-

birynt. Wstęp do ogrodów jest bezpłatny. Na terenie obiektu 
mieści się restauracja, w której serwowane są domowe obiady 
i pyszne desery – wyroby własne! Wokół obiektu są miejsca do 
zaparkowania. Można również odwiedzić Centrum Ogrodnicze 
i zakupić rozmaite rośliny.

Przy okazji odwiedziliśmy też Pszczynę. To niezwykle uro-
cze miasto, przepięknie położone wśród lasów, nad rzeką 
Pszczynką, na południe od Tychów, niedaleko Goczałkowic-
-Zdroju i Jeziora Goczałkowickiego. Pszczyna poszczycić się 
może wspaniałą architekturą, dlatego też nazywana jest perłą 
Górnego Śląska, Największą sławę miasto zyskało miedzy in-
nymi dzięki pałacowi, będącemu dawnym zamkiem książęcym. 
Budowla jest otoczona malowniczym zabytkowym parkiem, 
a  cały kompleks należy do najwspanialszych zespołów pała-
cowo-parkowych w Polsce. W  pałacu mieści się obecnie Mu-
zeum Zamkowe. q

Mariola Para-Hewig, Prezes Koła
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Potrącenie – co to jest i kiedy możemy 
z tego skorzystać?

W obrocie gospodarczym, ale 
i również w kontaktach mająt-
kowych osób fizycznych, co-

raz częściej można spotkać instytucję po-
trącenia. Co to jest potrącenie i czy warto 
z  niego korzystać? Postaramy się znaleźć 
na to pytanie odpowiedź.

Potrącenie jest uregulowane w art. 498 
i n. kodeksu cywilnego. Mianowicie: „Gdy 
dwie osoby są jednocześnie względem 
siebie dłużnikami i wierzycielami, każda 
z  nich może potrącić swoją wierzytel-
ność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli 
przedmiotem obu wierzytelności są pie-
niądze lub rzeczy tej samej jakości ozna-
czone tylko co do gatunku, a obie wie-
rzytelności są wymagalne i mogą być 
dochodzone przed sądem lub przed in-
nym organem państwowym”. Z tego wy-
nika, że instytucja potrącenia, określana 
także jako kompensata albo kompensacja, 
należy do kategorii zdarzeń powodujących 
wygaśnięcie zobowiązania. Polega ona na 
wzajemnym umorzeniu jednorodnych 
wierzytelności, jakie dwie osoby mają jed-
nocześnie względem siebie. Wierzytelno-
ści będące przedmiotem potrącenia pod-
dane zostają działaniu rachunkowemu, 
którego rezultatem jest wzajemne znie-
sienie tych wierzytelności do wysokości 
wierzytelności niższej. Należy pamiętać, 
że „wskutek potrącenia obie wierzytelno-
ści umarzają się nawzajem do wysokości 
wierzytelności niższej”. Społeczna uży-
teczność instytucji potrącenia wyraża się 
głównie w tym, że uchyla ona koniecz-
ność efektywnego wykonania zobowiązań 
przez obie strony. Duże znaczenie gospo-
darcze potrącenia polega również na tym, 
że uchylając obowiązek realnego wykona-
nia zobowiązań, ogranicza ono potrzebę 
przemieszczania środków pieniężnych, 
przez co oszczędza kosztów i ryzyka oraz 
usprawnia i przyspiesza obrót.

Możemy wskazać się trzy funkcje po-
trącenia, tj. zapłaty, egzekucji i gwaran-
cyjną (zabezpieczenia). Funkcja zapłaty 
wyraża się w tym, że w wyniku potrącenia 
wzajemne zobowiązania dłużników ule-
gają umorzeniu tak, jakby dłużnicy speł-
nili świadczenia. Wprawdzie przez po-
trącenie strony nie otrzymują efektywnie 
należnych im świadczeń, ale wskutek zali-
czenia wierzytelności jednej z nich na po-

czet wierzytelności drugiej każda ze stron 
zostaje zwolniona ze swego długu, co po-
zwala uznać ich długi za spłacone. Tym 
samym potrącenie jako sposób wygasze-

nia stosunku zobowiązaniowego uznaje 
się za równoważny spełnieniu świadcze-
nia (zapłacie). Potrącenie można więc 
uznać za surogat wykonania zobowiąza-
nia (zapłaty). Funkcja egzekucyjna polega 
na tym, że potrącający przez jednostronne 
narzucenie umorzenia wzajemnych wie-
rzytelności wymusza zarazem realiza-
cję swojej należności, nawet jeżeli druga 
strona nie ma zamiaru jej spełnić. Dla sku-
teczności potrącenia w świetle unormo-
wania art. 498 § 1 k.c. wystarczające jest 
oświadczenie strony dokonującej potrą-
cenia, a zgoda adresata nie jest konieczna. 

Z tej przyczyny potrącenie uznawane jest 
także za sposób dochodzenia roszczeń. 
Można w tym przypadku mówić o prywat-
nej egzekucji, gdyż przymusowe zaspoko-
jenie wierzyciela następuje z mocy samego 
oświadczenia potrącającego, bez udziału 
sądu i organu egzekucyjnego. Egzeku-
cyjny walor potrącenia ujawnia się szcze-
gólnie silnie w przypadku niewypłacalno-
ści dłużnika, kiedy to potrącenie staje się 
często jedynym sposobem zaspokojenia 
wierzyciela. Funkcja gwarancyjna wiąże 
się z tym, że potrącenie daje całkowitą 
pewność zaspokojenia wierzyciela, gdy 
tylko potrącenie stanie się dopuszczalne, 
tzn. jeśli w odniesieniu do określonych 
wierzytelności powstanie tzw. stan potrą-
calności. Potrącenie zabezpiecza przy tym 
realizację interesu wierzyciela nawet wów-
czas, gdy dojdzie do przedawnienia, prze-
lewu lub zajęcia potrącanej wierzytelności 
przez osobę trzecią. Gwarancja zawarta 
w  potrąceniu jest więc silniejsza niż na 
przykład w przypadku prawa zatrzyma-
nia, czy prawa powstrzymania się ze speł-
nieniem świadczenia wzajemnego, które 
również służą zabezpieczeniu interesów 
stron mających względem siebie przeciw-
stawne wierzytelności.

Musimy również pamiętać, że kodeks 
cywilny wyłącza w niektórych przypad-
kach możliwość potrącenia. Mianowi-
cie, zgodnie z treścią art. 505 kodeksu cy-
wilnego, „nie mogą być umorzone przez 
potrącenie: wierzytelności nieulegające 
zajęciu; wierzytelności o dostarczenie 
środków utrzymania; wierzytelności wy-
nikające z czynów niedozwolonych; wie-
rzytelności, co do których potrącenie jest 
wyłączone przez przepisy szczególne”.

Reasumując, należy stwierdzić, iż in-
stytucja potrącenia jest coraz bardziej 
istotnym narzędziem do egzekwowania 
naszych roszczeń, dlatego warto o niej 
pamiętać przy planowaniu egzekucji na-
szych należności.  q

adw. Dariusz Nowak 
LAW & TAX Kancelaria Adwokacka 

Materowski Nowak s.c.

Ignorantia iuris nocet – Nieznajomość prawa szkodzi

Bezpłatne porady prawne… 
na łamach „Górnoślązaka”!

Masz pytania do prawnika?
Zgłoś problem, 

a my postaramy się udzielić 
odpowiedzi na naszych 

łamach.

Pytania prosimy przesyłać na 
gornoslazak@zg.org.pl
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UWAGA! KONKURS!

Śląskie ausdruki

W kolejnych numerach zamieszczamy rysunki Jacka 

Siegmunda ilustrujące śląskie zwroty, powiedzenia, 

porzekadła, jednym słowem: ausdruki. Zapraszamy 

do odpowiedzi, jak ten ausdruk powiedzielibyśmy 

po polsku i w jakiej sytuacji się go używa.

Najciekawsze odpowiedzi wydrukujemy. Wśród prawid-

łowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody książkowe. 

Odpowiedzi należy nadsyłać na adres: biuro@zg.org.pl; 

w temacie należy wpisać: ausdruki, a w treści należy 

podać imię, nazwisko, wiek i miejscowość.

Dziś: Godej mi do kapsy.

Sama godka niy styknie

Pamiyntocie tych piynciu karlusōw ze 
Furgajōncego Cyrku Monty Pythona, 
kere robili sie szpas z kożdego i  ze 

wszyskigo? Nawet Ponbōczkowi, gizdy, niy 
podarowali! W jejich filmie „Żywobycie 
Briana” je tajla, kero godo ô roztomajtych 
ferajnach zakłodanych bez Żydōw prze-
ciwko starożytnym Rzymianōm. Miano-
wały sie bezma jednako i miały jedyn i tyn 
som cyl, coby wyciepać Rzymianōw z  Ju-
dei. Ino po jakiymuś, zamiast sie skuplować 
i działać wroz, to te gupieloki wolały sie wa-
dzić ô bele gupoty. Z naszymi ślōnskimi fe-
rajnami je trocha jak z tymi pitomymi Ży-
dami u Monty Pythona. Niby kożdo z nich 
chce tego samego, nale jak przidzie ku kon-
kretnyj godce, to ôroz miarkujōm, co diobōł 
siedzi w szczegōłach. Choby te szczegōły 
były nojważniejsze!

Ja, chcymy, coby my na Ślōnsku same 
decydowali ô tym, na co mōmy wydować 
nasze piyniōndze! I ô tym, czego bydōm sie nasze bajtle uczyć. 
„To  sie mianuje autonomio!” – pado jedyn, a drugi mu na to 
godo: „Dobrze godosz, jo tyż tego chca, nale te słowo <autono-
mio> mi cosik niy sztimuje. Bo, wiysz, mało fto w Polsce poradzi 
je do porzōndku spokopić…” To co? Sōm my za autonomiōm, 
abo niy? Niby ja, nale możno jednak niy? „Jo to bych welowoł 
na ta autonomio, jakby tyn ich Gorzelik niy lotoł po Katowi-
cach we pikelhaubie!” A tyn Zwiōnzek Gōrnoślōnski? Eli ône 
sōm tak naprowdy „za” abo „przeciw”? Bo tyn ich prezes to 
roz godoł tak, a roz inakszyj. Abo ta nasza godka! Dyć kożdy 
Ślōnzok chce, coby jak nojwiyncyj z nos godało, czytało i pisało 
po ślōnsku, pra? „Skuli tego muszymy szafnōnć status jynzyka 
regionalnego do naszyj godki!” „Niy, niy, poczkej, żodyn jynzyk, 

dyć to je ino <gwara> polskigo jynzyka!” – 
pado inkszy. A po jakiymu ino gwara? No, 
coby Poloki sie niy ciepali. Bo jak ftoś mo 
swōj jynzyk, to za chwila zacznie godać, co 
ôn je blank inkszo nacyjo. No, ja, ślōnsko 
nacyjo. Kożdy wiy, co my sōm inksze ôd 
Polokōw, nale sōm my richtiś inkszo na-
cyjo, abo ino mniyjszość etniczno? I tak 
tańcujemy naôbkoło tych poru tymatōw. 
Jak to było w staryj polskij śpiywce: „Kożdy 
sie z kożdym zgodzo, a  i  tak bydzie durś 
jednako…”.

A możno yntliś cosik sie u nos pomiyni? 
Ruch Autonomii Ślōnska i Zwiōnzek 
Gōrnoślōnski pedzieli, co bydōm rich-
tować nowo partyjo, kero zadbo ô nasze 
ślōnskie sprawy. Poradzōm? Zoboczymy. 
Jak tak wejrzeć na polsko bina polityczno, 
to na zicher je tam fol placu do partie, kero 
bydzie dować pozōr na nos, Ślōnzokōw, bez 
ôglondanio sie na wylynkanych Polokōw 

i ich kompleksy. To, że zaczli my ze sobōm godać, to je rich-
tiś ważne, ino że… sama godka niy styknie. Na godka bōł czas 
wtynczos, kej my sie wadzili. Terozki je czas na robota. Jo już niy 
rod suchom godanio ô tym, co muszymy zrobić. To już kożdy 
wiy. Pora lot już bydzie, kej nasz Syjmik godoł ô tym, co trza 
wspiyrać „gwary regionalne”. I co? I psinco. Możno kej w no-
wym Syjmiku znojdzie sie trzi abo sztyry razy wiyncyj ludzi 
z nowyj Partie Regionalnyj, jak terozki mo RAŚ, to styknie, coby 
richtiś cosik pomiyniać? Fest bych chcioł, coby w naszyj polityce 
yntliś prziszło ku czymuś dobremu. Bo na tych politykerōw pol-
skich to już ani niy rod patrza. q

Marcin Melon

Po naszymu

Rys . Jacek Siegmund
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Jak to drzewiej bywało

A w co i jak my się w tyn i jeszcze  
inny czas bawili?
Kastle

Bawili my się w kastle, czyli rzucanie monetami do narysowa-
nego prostokąta. Kto trafił, zbierał całą pulę. Zabawa była zacie-
kle i wspólnie zwalczana zarówno przez rodziców, jak i szkołę. 
My ciepali rozbitymi kawałkami skorup (dachówek).

Rzucanie scyzorykiem
Siadało się na trawie lub miękkiej ziemi i rzucało scyzory-

kiem z różnych części ciała, opierając lekko ostrze scyzoryka na 
opuszku palca kciuka tak, by koziołkując weszło ostrzem w zie-
mię. Więc z główki, nosa, brody, czoła, łokcia, barku, ucha, ko-
lana, pleców (bardzo trudne). Jak nie było scyzoryka, to wbi-
jaliśmy drut w kawałek patyka długości scyzoryka, zaostrzyli 
jego końcówkę i dalej… Zabawa zręcznościowa, ale bardzo nie-
bezpieczna. Zwalczana przez wychowawców na koloniach, no 
i wszystkich, co nas na niej złapali. A ile oczek siatki ogrodze-
niowej żeśmy wyłamali przy budynku kolonii… Odbierali nam 
narzędzie, a my dalej patyk, drut z siatki, kamień, by zaostrzyć. 
I tak w kółko Macieju. W ciuciubabka z wychowawcami. Ala za-
bawa niebezpieczna, nie polecam.

Cymbergaj
Stół z odwróconym blatem (wykorzystywany jako stolnica do 

wyrabiania ciasta), który posiadał „bandy”, namalowane bramki 
(szczyt, jak ktoś zrobił maciupeńkie brameczki z siatką!), linie 
jak na boisku, dwie duże monety, jedna mała (grosz), grzebień, 
kawałek linijki, fusbalo-hokej, jak się patrzy. Najlepsze były 
blaty ze śląskich tradycyjnych kuchni. Yno mama narobiła wrza-
sku, że kaj teraz ciasto zarobi, na tym, kaj som jakiejś bazgroły 
i linie, i potem momy to jeść?

Gra przeniosła się do szkół, o czym w większości wiemy, sia-
dając do ławek, na blatach których wymalowane lub wycięte są 
linie i zaznaczone bramki.

W kiepki – w główki. Mecz piłkarski
Zaznaczone bramki (często tasze – teczki – jako słupki), linia 

środkowa, cztery metry lub umownie do bramek, i tylko głową 
w piłkę, by wbić bramkę. Ręką tylko, by podrzucić i złapać piłkę. 
Tak grało się godzinami!

Tak samo godzinami trwały mecze piłkarskie. Na łące, du-
żym placu. Bramki były bez łaty i słupków. Bramkę – czy była 
zdobyta – decydowali „sędziowie”, którymi były piłkarskie nie-
dorajdy. Tacy szli na sędziego, a jak już nie mieli kogo welować, 
to na bramkarza.

I wiele innych…
A organizowali my i olimpiady, bieg dookoła „alertowej cha-

łupy”, w kierej zegrodzie były dwie furtki, które sędziowie mieli 
za zadanie trzymać otwarte jak zawodnicy przebiegali, a zamy-
kać, by kury nie uciekły. Zadaniem sędziów było też zapisywać 
czas. A do tego służył budzik, z małym sekundnikiem. Wiela 
było wrzasku, jak się okazało, że sędzia nie dowidzioł tego ma-
łego cyferblata.

Kto pamięto rafy (kółka z koła, czyli z roweru), i konsek pa-
tyka? I te nasze małe Wyścigi Pokoju. Byli my Królakami, Hada-
sikami, Chwiendaczem czy Wilczewskim. A jak dumny był tyn, 
co mioł w dóma żółto koszulka!

Dziouchy grały w dwa ognie, skakały skakanką w pojedynkę 
lub we trójkę. Wedy dwie sznurem kręciły, jedna skakała. Bawiły 
się, „skacząc” w klasy. Znaczyły patykiem kratki na ziemi, a jak 
był beton albo inne twarde podłoże, to malowały przemyconą ze 
szkoły kredą lub kawałkiem zmurszałej cegły.

Dużo zależało od „mody”. Jak latawce, to wszyscy, jak hula 
hop, to też, aż drutu brakowało, bo my tak tyn hula hop se 
chcieli zrobić. No i w chowanego. Roz taki jeden w domu się 
schował, wieczerza zjodł, wąs wytarł, a my go szukali do nocy, 
bojąc się, czy mu się co złego nie stało.

Była zabawa w policjantów i złodziei (ciekawe, że nigdy 
w milicjantów). W wojna, ale to szybko się skończyło, bo żo-
dyn nie chcioł być Niymcym i trzymać rynce do góry. A mu-
sioł. A i rodzice nas przezywali, gdy ta zabawa słyszeli, i jom 
zakozywali. A było się czym bawić, bo jeszcze pora lot po woj-
nie to były i taszki na naboje, pasy wojskowe, starych hełmów 
moc, bo tu był ciynżki i długi front. A też nie pozwolali, bo w la-
sach i na polach było pełno naboi, pasów z nabojami, niewypa-
łów, a  i  innego wojennego akcesoria. Szczególnie, jak jednego 
chłopca mocno poparzyła raca czy coś tam podobnego, kiero 
znojdli i się nią bawili.

A wojenne roczniki robili też głupoty, i nom, smarkatym, na 
złość. Bo ciepnyć pas z nabojami do ogniska to chyba nie było 
móndre. Uni ciepli i uciekli, a my z godzina leżeli w miedzy, aż 
przestało świstać. Nie wiym, czy by nom co te kulki zrobiły. Ale 
strach był.

Tata, który zaraz po wojnie był nauczycielem, uczył chło-
paków, jak należy się obchodzić ze znalezionym niewypałem, 
zwanym teraz niewybuchem. Uznał, że niech lepiej wiedzą, niż 
mają stać się przez niewiedzę kaleką lub zginąć, co zresztą miało 
w okolicy miejsce.

Jak nas było więcej, to na wzór widzianych weselnych orsza-
ków urządzali my wesela (bo nie jeżdżono limuzynami, a nie 
zawsze była kolasa, yno orszak szoł razym z młodymi do koś-
cioła).

Dzieci stoły koła takiego domu abo „zolu” na „wytrzyczyczki” 
(„zol” to duża sala z podium, czyli sceną, na której wystawiano 
teatry, śpiwyały chóry, a na weselu grali muzykanci i  ludziska 
tańczyli, abo były wiece, a „wytrzyszczki” – co chyba wzięło się 
z  tego, żeśmy wytrzeszczali oczy na te słodkości), aż im przy-
nieśli kołocza, ciastek. U nas jeszcze jest taki „zol”, godali my 
u  „Krzyżoka”, który zginął zakapowany nie wiadomo za co 
(chyba komuś zależało na tej sali i przy niej gospodzie), w obo-
zie w świętochłowickiej Zgodzie lub w Jaworznie.

Odprawiali my msze, nabożeństwa, stawiali ołtarzyki… a na-
wet spowiadali. Ale to starsi. Szczególnie wtedy, gdy chcieli się 
od smarkatych czegoś dowiedzieć. q

Bogusław Kniszka
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Wypalenie zawodowe
Niektórzy ludzie ewidentnie mę-

czą się w swojej pracy. Chcieliby ro-
bić coś innego, mają inne aspiracje… 
Tak ewidentnie jest z  Ministrem Ja-
nem Szyszką. Biedny pan został mini-
strem środowiska, chociaż wydaje się, 
że środowiska naturalnego nie lubi. 
Wolałby pewnie objąć resort gospo-
darki albo infrastruktury. Jednak ła-
ska prezesa na pstrym koniu jeździ i 
padło, na co padło. Szkoda tylko na-

szej pięknej Polski.
Szczególnie szkoda drzew, bo tych minister nie znosi chyba 

szczególnie mocno. Zaczął od patronatu nad ustawą pozwalającą 
na dziką wycinkę drzew w całej Polsce, którą ochrzczono jego 
imieniem. Tysiące miejskich drzew, które powaliła „lex Szyszko”, 
to było dla ministra za mało. Chciał, żeby padły drzewa większe, 
starsze i donioślejsze. Zaczął więc wycinać Puszczę Białowieską. 
„Jak to?” – zapytacie. – „Zaczął wycinać najstarszy europejski las, 

dom żubra, polską atrakcję turystyczną znaną na całym świecie, raj 
ornitologów?”. Otóż tak, zrobił to bez mrugnięcia okiem, zasłania-
jąc się kornikiem i bezpieczeństwem turystów.

Jednak Minister poszedł jeszcze dalej i zażądał wykreślenia 
Puszczy z  listy UNESCO. Trafił nam się minister-nonkonformi-
sta, wręcz hipster – kiedy wszyscy chcą się na listę dostać (bo pre-
stiż, bo przyciąga turystów jak magnes), minister chce się z niej 
wypisać.

O Puszczę Białowieską trzeba walczyć do końca, bo to nasz 
skarb, a jego zniszczenia nie wybaczą nam kolejne pokolenia. Wal-
czyć można na różne sposoby. Można było maszerować w katowi-
ckim Marszu dla Puszczy. Można pojechać turystycznie do Pusz-
czy. Można wesprzeć organizacje ekologiczne. Można też apelować 
do prezesa, żeby biednego Szyszkę zwolnił od ministerialnych obo-
wiązków, bo musi się tam strasznie męczyć, a przecież jego wiek 
pozwala mu spokojnie przejść na emeryturę (nawet według sta-
rego wieku emerytalnego). q

Monika Rosa

Mamy wpis na UNESCO!
Poprzednio na łamach „Górnoślą-

zaka” pisałem, że w Tarnowskich Gó-
rach oczekujemy decyzji Komitetu 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 
o wpisaniu tarnogórskich obiektów po-
górniczych na tę prestiżową listę. 

I już wiemy, że mamy ten wpis! 
9  lipca na Rynku w Tarnowskich Gó-
rach na żywo oglądaliśmy na telebi-
mie transmisję z obrad Sesji UNESCO 

w Krakowie. Czekaliśmy z pewnym niepokojem, bo wiedzieliśmy, 
że nasz wniosek nie jest oczywisty. Piękno tarnogórskich obiektów, 
skala i mądrość rozwiązań inżynierskich wprowadzonych tu przed 
kilkuset laty, nie rzucają się na pierwszy rzut oka. Trzeba troszkę 
wysiłku, żeby dostrzec ich znaczenie i unikatowość. Ale udało się! 
Jesteśmy jednym z 1070 obiektów wpisanych na świecie na tę pre-
stiżową listę. To wielka radość i satysfakcja tych, którzy nad tym 
pracowali.

Serdecznie gratuluję Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarno-
górskiej i autorom wniosku ze Zbigniewem Pawlakiem na czele – 
to on wykonał największą pracę przygotowującą nasz sukces. To 
także dowód na to, że efekty odnosi się dzięki kontynuacji działań. 
Decyzję o tym, że należy przygotować ten wniosek, że państwo pol-
skie wspiera te działania i zamierza zgłosić wniosek do UNESCO 
podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdro-
jewski. Jego następczyni prof. Małgorzata Omilanowska przeka-
zała pieniądze na przygotowanie Planu Zarządzania Miejscem 
Światowego Dziedzictwa, który był niezbędny do złożenia aplika-
cji. Po zmianie rządu prace te nie zostały zmarnowane, a zastępca 
ministra Glińskiego, pani minister Dorota Gawin, podpisała wnio-
sek, dzięki czemu mógł on zostać zawieziony do Paryża.

Wpis na Listę UNESCO to nie koniec drogi. To szansa, która ot-
wiera szeroki wachlarz nowych możliwości. Jestem przekonany, ze 
Tarnowskie Góry wykorzystają tę szansę. q

Tomasz Głogowski

Posłowie – po słowie, po trzy

W obronie Sądu Najwyższego
W całym sporze o Sąd Najwyższy 

i ustrój sądownictwa w Polsce uwadze 
umyka bardzo istotna kwestia. Za-
proponowane przez rząd PiS zmiany 
w  tym obszarze, które są bardzo 
kontrowersyjne, dotknęłyby przede 
wszystkim nas, zwykłych obywateli.

Moje osobiste doświadczenie jest 
przykładem na to, że niezależny Sąd 
Najwyższy jest organem, do którego 
skutecznie można złożyć skargę. Jako 

poseł na Sejm RP VII kadencji i kandydatka w wyborach parla-
mentarnych zarządzonych na dzień 25.10.2015 r., wraz z całą swoją 
rodziną oddałam głos w Obwodowej Komisji Wyborczej nr  33 
w Katowicach-Podlesiu, właściwej ze względu na nasze miejsce za-

mieszkania. Co oczywiste, jako osoba pełniąca funkcję posła na 
Sejm RP i ubiegająca się o reelekcję oddałam głos na samą siebie. 
Moi najbliżsi, a także znajomi i sąsiedzi również zagłosowali na 
mnie. Tymczasem w świetle treści protokołu z głosowania w Ob-
wodowej Komisji Wyborczej nr 33 w Katowicach-Podlesiu w ob-
wodzie tym nie otrzymałam żadnego głosu. Ponieważ wynik  0 
wydał mi się nieprawdziwy i niemożliwy, złożyłam do Sądu Naj-
wyższego protest wyborczy. W moim przypadku procedura ta za-
działała. SN uznał moje zarzuty za zasadne. Pozwoliło mi to od-
nieść moralne zwycięstwo!

Każdy z nas może znaleźć się kiedyś w sytuacji, w której będzie 
szukał pomocy i obrony swojego interesu przed Sądem Najwyż-
szym. Każdy z nas chciałby zapewne wtedy, by instytucja ta była 
niezależna, niezawisła i wydała sprawiedliwy wyrok. q

Ewa Kołodziej
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„Wesołe Jedyneczki” – tegoroczny laureat 
„Śląskiego Śpiewania”

Milena, Bartek i Filip grali na fletach, Alicja – na ksy-
lofonie, Kaja – na dzwonkach tubowych Kaja, a Ewa 
i  Paulina – na dzwonkach chromatycznych. Hania, 

Natalia i Filip śpiewali. Zespół „Wesołe Jedyneczki” z Przed-
szkola nr  1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach-
-Brzezince został laureatem tegorocznego XXIV Regionalnego 
Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dyga-
cza w grupie wiekowej: przedszkola i SP klasy I-III w katego-
rii: zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. I można śmiało 
stwierdzić, że jest weteranem imprezy organizowanej przez 
Związek Górnośląski. Bo jak inaczej powiedzieć o zespole, który 
od 22 lat bierze udział w „Śląskim Śpiewaniu”?

Oczywiście jego skład zmienia się co roku. Niejednokrot-
nie ci, którzy przed laty tworzyli „Wesołe Jedyneczki”, dzi-
siaj zasiadają na widowni jako rodzice uzdolnionych brzeziń-
skich przedszkolaków. Niezmienne pozostają kryteria wyboru 
do „Wesołych Jedyneczek.” Do zespołu trafiają dzieci z dobrze 
rozwiniętym słuchem muzycznym, poczuciem rytmu i melodii, 
a więc takie, które dość szybko i chętnie uczą się gry na instru-
mentach.

Podczas tegorocznego „Śląskiego Śpiewania” zespół wykonał 
dwie piosenki: Gdzieżeś ty bywał czarny baranie i Miała baba 
kokocika.

– Korzystamy ze zbioru prof. Adolfa Dygacza pt. Pieśni dla 
dzieci i młodzieży oraz ze śpiewników Alojzego Lysko. Wybiera-
jąc piosenki, zwracamy uwagę na możliwości dostosowania ich 
do umiejętności dzieci. Bierzemy więc pod uwagę: tonację pio-
senki – tak, aby dzieci mogły ją zagrać na instrumentach, które 
posiadamy; skalę dostosowaną do solistów oraz ogólny charak-
ter. Wykonywany utwór musi być pogodny i ciekawy – mówi 
nauczycielka Justyna Czernek, przygotowująca dzieci do wystę-
pów.

W skład zespołu wchodzi 10 dzieci i jest to grupa najbardziej 
uzdolnionych przedszkolaków. Nauczyciele najwięcej czasu po-
święcają, by nauczyć dzieci gry na flecie.

– To jest trudny instrument. Generalnie w przedszkolach nie 
gra się na nim, ponieważ w tym przypadku potrzebne są już nie 
tylko zdolności muzyczne, ale i dodatkowe predyspozycje, takie 
jak precyzja, dobra koncentracja i podzielność uwagi. Dzieciom 
najwięcej trudności sprawia umiejętność dokładnego zakry-
wania otworów fletu. Na początku ćwiczenia są dosyć żmudne 
i monotonne oraz wymagają dużo cierpliwości – mówi Justyna 
Czernek. Ale jest też druga strona medalu: – Przedszkole jest 
miejscem, w którym dzieci po raz pierwszy mogą zetknąć się 
z  tak różnorodnymi instrumentami – przekonuje nasza roz-
mówczyni. – Są one dla nich czymś nowym, ciekawym. Poza 
tym dzieci z zespołu czują się wyróżnione i odpowiedzialne, 
dlatego bardzo przykładają się do gry i do ćwiczeń. Dodatkową, 
bardzo istotną motywacją jest dla nich możliwość zaprezento-
wania się na scenie czy udział w konkursach. 

I trzeba przyznać, że połączenie kilku elementów – zdolno-
ści i motywacji dzieci, doskonałej pracy nauczycieli – daje nie-
samowite efekty, a występy „Wesołych Jedyneczek” wzbudzają 

zawsze najwięcej pozytywnych emocji i są nagradzane burzą 
oklasków. Dzieci prezentują się na scenie uroczo! 

Na sukcesy „Wesołych Jedyneczek” składa się praca kilku na-
uczycieli, którzy wspólnie dokonują naboru do zespołu, wybie-
rają repertuar, dobierają odpowiednie instrumenty i aranżacje. 
Potem następuje podział zadań. Renata Szandar uczy dzieci gry 
na fletach i przygotowuje stroje, co wcale nie oznacza, że jedy-
nie dobiera odpowiednie kreacje. Sama bowiem szyje dla dzieci 
bluzki, robi wianki, maluje fartuchy i wstążki. Beata Szcze-
pańska uczy gry na dzwonkach chromatycznych i ksylofonie, 
a Mirka Kobiela na metalofonie i innych instrumentach perku-
syjnych. Justyna Czernek odpowiada za przygotowanie solistów 
i akompaniamentu.

Udział w przeglądzie „Śląskie Śpiewanie” należy do tradycji 
mysłowickiego przedszkola.

Zespół wokalno-instrumentalny (wtedy jeszcze bez nazwy) 
powstał z inicjatywy ówczesnej dyrektor Joanny Eichhorn. Jak 
już wspominaliśmy, „Wesołe Jedyneczki” biorą udział w prze-
glądzie od kilkudziesięciu lat. Po raz pierwszy przedszkolaki 
z Brzezinki wystąpiły w nim już w 1996 roku. Jak łatwo poli-
czyć – zaledwie trzy lata od jego pierwszej edycji. Dzieci do wy-
stępu przygotowały ówczesna dyrektor Joanna Eichhorn wraz 
z nauczycielkami – Mirellą Besarabczuk, Dorotą Misz i Edytą 
Cieślik. „Śląskie Śpiewanie” na stałe wpisało się do kalendarza 
imprez, w których bierze udział mysłowicka placówka, a dzięki 
wsparciu i opiece obecnej dyrektor Anny Rajskiej może konty-
nuować tę już kilkudziesięcioletnią tradycję.

– Nasz udział w „Śląskim Śpiewaniu” zaczęliśmy bardzo do-
brze, bo już wtedy zdobyliśmy dwa II miejsca: w kategorii soli-
ści i zespoły wokalno-instrumentalne. Od tego czasu zdobyli-
śmy wiele nagród. W 1997 roku zajęliśmy I miejsce w kategorii 
zespoły. Rok później odnieśliśmy jeszcze większy sukces. Przy-
padły nam dwie I lokaty – dla duetu i zespołu. W 1999 roku za-
jęliśmy jako zespół III miejsce, w 2006 roku – I miejsce. Ostatnie 
lata to prawdziwe pasmo sukcesów. W 2013 roku zdobyliśmy 
I miejsce, w 2016 roku – II miejsce i w tym roku I miejsce. Mam 
nadzieję, że dobra passa będzie kontynuowana – mówi Justyna 
Czernek. W 2013 roku mysłowickie przedszkolaki były bezkon-
kurencyjne w XIII Konkursie Piosenki Śląskiej „Karlik” w Za-
brzu. A to nie jedyne sukcesy „Wesołych Jedyneczek”. 

Ponieważ nie są one zespołem regionalnym, a zatem reper-
tuar zależy od czasu i okoliczności, biorą udział w konkursach 
i przeglądach organizowanych z okazji różnych świąt. Można 
jednak śmiało powiedzieć, że „Wesołe Jedyneczki” specjalizują 
się w repertuarze bożonarodzeniowym. Aż trzykrotnie zespół 
był nagradzany w Diecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
„Złota kantyczka” w Jaworznie (2014 – I miejsce, 2016 – II miej-
sce, 2017 – II miejsce). W tym roku otrzymał także wyróżnie-
nie na Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Jasełek w Lędzinach, 
a w 2014 roku zajął II miejsce w Wojewódzkim Festiwalu „Eu-
ropejskie Kolędowanie” w Siemianowicach Śląskich.

– Muszę jednak przyznać, że regionalny charakter zespołu 
cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców – podkre-
śla Justyna Czernek. – Nierzadko jest to jedyna okazja w życiu 

Śląskie Perełki
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Jak Ślązak z Czeczenem

Kilkanaście lat temu ukazał się wywiad-rzeka z Jerzym 
Szymikiem zatytułowany Jak Ślązak z Bułgarem. W za-
sadzie nie było to klasyczne interview, a raczej rozmowa 

ludzi, wychowanych w dwóch różnych kulturach, a ściślej rzecz 
biorąc: Bułgarki Aliny Petrowej-Wasilewicz z naszym pszow-
skim księdzem-profesorem. W tamtej książce najbardziej cie-
kawiły mnie te wątki, które stanowiły autokomentarz poety do 
jego własnych wierszy. Na przykład wspomnienie babci Ma-
tyldy: „Niekształcona, ale głęboka jej wiedza oparta była na 
wnikliwej znajomości samej tkanki życia. Wizja życia Metildy, 
gdyż tak się na nią mówiło, jej przekaz był prosty: żyj skrom-
nie, nie wychodź przed szereg, zajmij się tym, co bezpośrednio 
służy twojemu życiu, ciężko pracuj, dobrze się organizuj, trzy-
maj się blisko Kościoła, bądź ostrożny, bo dostaniesz po łapach”. 
Wcześniej w wierszu Matylda z tomiku Błękit znaleźć można 
taką frazę: „Ona, mądra, zawsze zresztą wiedziała, 
że bez konwenansu,/ Formy i uległości nie da się 
żyć. Ani dać żyć innym”.

W ostatniej książce Szczepana Twardocha (no-
tabene napisanej po powieści Król, do której au-
tor przygotowywał się poprzez sparingi na ringu), 
a  w  zasadzie wywiadzie-rzece ze słynnym mi-
strzem walk KSW, Mamedem Khalidovem, po-
dobnie jak w pierwszym przypadku, intereso-
wały mnie te fragmenty, gdy śląski pisarz ujawniał 
rodzinne historie, które przekształcał później 
w swojej prozie. Chociażby historię swojego pra-
dziadka Josefa Dragi: „Walczył po polskiej stro-
nie w pierwszym powstaniu śląskim, a potem już 
nie chciał się dać w to wciągać. Każdy wiedział, że 
gdy człowiek z bronią wejdzie na plac Dragi, to ten 
najpierw strzela, a dopiero potem pyta, więc wszyscy: I Polacy, 
i Niemcy, woleli dać mu spokój”. Dalszy ciąg historii (ukrycie 
polskiego kamrata, zatarg z „kolesiami z Schönwaldu”, a potem 
zaniechana zemsta) jednoznacznie wskazuje na głównego boha-
tera powieści Drach – Josefa Magnora.

Oczywiście równie ciekawe w obu tekstach są opisy wymiany 
wielokulturowych doświadczeń. Chociażby wątek zemsty 
w dziejach przodków obu bohaterów. Khalidov stale wraca do 
motywu klanowej wendetty, zawierającej się w zdaniu: „Jeżeli ty 
mnie skrzywdziłeś, to i ja ciebie skrzywdzę”. Ilustruje to między 
innymi taką historią: Jego pradziadek brał udział w „negocja-

cjach” pomiędzy Czeczenami a 
Kozakami. Ci ostatni zabili ja-
kiegoś Czeczena, ale nie chcieli 
oddać im ciała. Wówczas stary 
Takajew (bo tak brzmi rodowe 
nazwisko bohatera wywiadu) 
zabił syna jakiegoś ważnego 
Kozaka, wziął ze sobą jego 
ciało i wrócił do „rozmów”, 
które tym razem zakończyły 
się bardzo szybko. Jednak Ma-
med w sytuacji, która wyma-
gała od niego pójścia drogą odwetu, zaniechał zemsty, uznając 
tę chwilę za początek swojego religijnego nawrócenia. „To był 
ten moment – komentuje Twardoch – w którym muzułmanin 

wygrał w tobie z Czeczenem”.
Książka Lepiej, byś tam umarł jest także inte-

resująca właśnie z tego powodu – pozwala przyj-
rzeć się muzułmaninowi, mówiącemu z zaan-
gażowaniem o swojej wierze, a jednocześnie 
posiadającemu od 2010 roku polskie obywatel-
stwo i cieszącemu się w naszym kraju sporą popu-
larnością. (Chciałoby się dodać: „do tej pory”, bo-
wiem w czasie ostatniej walki został przez polską 
publiczność wygwizdany). Khalidov stara się po-
kazywać te elementy, które łączą oba wielkie sy-
stemy monoteistyczne: „Nie uznaję podziału mię-
dzy chrześcijanami a muzułmanami. Nie uznaję, 
bo my muzułmanie uznajemy Jezusa za mesja-
sza”. Ale później dodaje „Dla mnie chrześcijanin 
nie jest wrogiem. Islam mówi, że chrześcijanie są 

oszukani, że nie znają całej prawdy, ale są przecież nam bardzo 
bliscy, więc nawet jeśli ktoś oszukuje twojego brata, to twój brat 
ciągle jest twoim bratem”.

Ciekawe, co by na ten temat powiedział ksiądz z Pszowa…? 
Ale na pewno zgodziłby się z innym zdaniem czeczeńskiego wo-
jownika: „Zrozumiałem, że nic nie dzieje się samo z siebie, że 
wszystko jest wolą Boga, i ja za to, co się stało, już dziękuję Bogu, 
bo coś się zmieniło w moim życiu na lepsze”. q

Mamed Khalidov, Szczepan Twardoch, Lepiej, byś tam umarł, Wydawni-
ctwo WAB, Warszawa 2017.

Krystian Węgrzynek

Kultura

do założenia śląskiego stroju. Ze swoim regionalnym repertua-
rem dzieci prezentują się również na festynach, imprezach oko-
licznościowych, jak Dzień Matki oraz na wielu uroczystościach, 
których organizatorem jest Związek Górnośląski Koło Brze-
zinka. Nie ukrywam jednak, że „Śląskie Śpiewanie” jest najważ-
niejszym konkursem, do którego przygotowujemy się właściwie 
cały rok” – dodaje bez wahania.

Zajęcia „Wesołych Jedyneczek” są prowadzone w tak atrak-
cyjnej formule, że zespół nie narzeka na brak kandydatów. Co 
najbardziej pociąga dzieci? Okazuje się, że możliwość występo-
wania przed różnorodną publicznością, udział w konkursach 
i związane z tym wyjazdy.

Udział mysłowickiego przedszkola w „Śląskim Śpiewaniu” 
i innych uroczystościach regionalnych nie byłby możliwy, gdyby 
nie pomoc ludzi i instytucji, o których śmiało można powie-
dzieć, że są przyjaciółmi placówki.

– Stale współpracujemy ze Związkiem Górnośląskim Koło 
Brzezinka oraz Radą Dzielnicy: – podkreśla Justyna Czernek. 
– Dzięki ich pomocy mamy nowe instrumenty i elementy na-
szych strojów, np. korale, baletki. O naszych dzieciach nigdy nie 
zapomina również Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok, 
który jest także fundatorem nagród za zdobyte miejsca. Chcia-
łabym wszystkim podziękować za pomoc i liczę na to, że nadal 
będą o nas pamiętać. q

Mirella Dąbek
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111

Daleki jestem od tego, by kogokolwiek po-
uczać i moralizować, bo pierwej należy szu-
kać belki w swoich oczach niż zajmować się 

bliźnich ze wzrokiem kłopotami. Jednakże w kraju, 
w  którym niemal każda partia na sztandary bie-
rze boga – obraz jego co prawda nie zawsze odpo-
wiada Bogu w chrześcijańskim czy w ogóle monote-
istycznym pojęciu, ale jest jakąś wyższą instancją, co 
do której jest przynajmniej jeden konsensus: że nas 
stworzyła – a politycy w swym religijnym afekciarstwie (nie, to 
nie jest błąd korekty, choć skojarzenie z efekciarstwem jest co 
najmniej pożądane) posuwają się nawet do tworzenia święta 
sześciu króli czy ustalania, że przegląd piosenki religijnej i pa-
triotycznej w Toruniu bardziej jest potrzebny niż wiele war-
tościowych inicjatyw kulturalnych (doprawdy nie wiem już, co 
bardziej mnie obrzydza), dywagacje jak poniżej zdają się być 
uprawomocnione (o smaku niech zdecydują odbiorcy).

Pan nakazał się miłować. Miłość jest zasadą – złotą zasadą 
– porządkującą i streszczającą wszystkie religie. To znaczy, że 
wszystko trzeba robić z miłością.

Czy można z miłością rozprawić się z ubecją? Czy miłością 
jest prześladowanie starego człowieka, który może był agentem, 
może nie był, lecz który – bezsprzecznie – i tak na końcu wy-
manewrował wszystkich, w tym siebie (nie ustępując miejsca na 
urzędzie komuś o większych od siebie kompetencjach do rzą-
dzenia 40-milinowym państwem)? Czy z miłością wycina się 
drzewa na potęgę, niszcząc ekosystemy, pozbawiając warun-
ków życia braci najmniejszych? Czy miłość polega na przeję-

ciu wszystkiego siłą? Czy miłość idzie w parze z ego-
izmem na urzędzie, kto pierwszy i gdzie wygłosi 
orędzia do obywateli? A z drugiej strony czy miłością 
jest obrzucanie rządzących błotem, zionięcie niena-
wiścią do wrogów politycznych (a więc brat mój już 
nie jest pierwej bratem, lecz wrogiem?), wypomina-
nie człowiekowi haniebnych epizodów w przyszłości, 
gdy się z nich pokajał?

Drodzy Politycy! O znajomość łaciny klasycznej 
czy kościelnej Was nie podejrzewam – jeden senator Libicki 
spod Poznania jeszcze w tej mierze jakości nie zrobi. Bo że ła-
cinę uliczną znacie, pokazują nam raz po raz restauracyjne na-
grania (i tu dwie dywagacje: primo – łacina! – jak to się dzieje, że 
w państwie prawa prokuratura nic nie poczyna, gdy dziennika-
rze – i, o zgrozo, ich mocodawcy! – posiadają w zasobach taśmy 
obciążające polityków opozycji; secundo – porzućcie wszelką 
wiarę wyznawcy wiary w czystość myśli i piękno języka rządzą-
cych, po prostu nie słyszeliście takich nagrań). Dlatego pozwolę 
sobie cytować po polsku, w dość powszechnie znanym tłuma-
czeniu, śpiewanym co niedzielę w polskich kościołach (i  tu 
dywagacja trzecia – kościół nie może być polski, bo katolikos 
oznacza „powszechny”) podczas nieszporów: „Szczęśliwy i nie 
zna kaźni, / kto w Pańskiej żyje bojaźni” – poucza nas psalmista 
w Psalmie 111. I dodaje: „Najmilsza jemu jest droga, / iść we-
dług przykazań Boga”.

Ojć, boli. q

Krzysztof Kraus

Larmo

Święty

Mieszkańcy Iranu otaczali Bayzaida czcią, jaka przyna-
leży świętemu. Wracając z Mekki, przybył do miasta 
królewskiego. Zbiegli się, by go powitać, oddać mu 

cześć. Bayazid nie znosił czołobitności. Kiedy doszli do placu 
targowego, kupił kawał chleba, ponieważ był bardzo głodny 
po podróży i na oczach wszystkich zjadł go. Był to dzień postu 
w miesiącu Ramadan, ale uważał, że trudy podróży usprawied-
liwiają przekroczenie przepisów Koranu. Czciciele tak się zgor-
szyli jego postępkiem, ze odwrócili się, opuścili go i rozeszli się 
do domów.

Bayazid powiedział do jednego z uczniów: – Popatrz, nie 
zrobiłem nic złego. Gdy tylko postąpiłem wbrew ich oczekiwa-
niom, znikła cala cześć, jaką mi okazywali.

Komentarz do tej opowiastki jest taki: Tłumy potrzebują 
świętego, którego mogłyby czcić, guru, którego mogłyby się ra-
dzić. Istnieje milcząca umowa: Ty masz odpowiadać naszym 
oczekiwaniom, a w zamian za to my będziemy cię czcić.

Jeżeli jednak lider / przewodnik stada / autorytet postąpi 
wbrew naszym oczekiwaniom, wbrew temu, co chcielibyśmy 
zobaczyć, usłyszeć, odwracamy się od niego, nie dociekając, ja-
kimi racjami się kierował, dlaczego tak postąpił. Dociekanie bo-
wiem może nas wytrącić z utartych kolein myślenia. A to bywa 
bolesne.

* * *
W czasie stanu wojennego w kościołach odbywały się spotka-

nia, podczas których aktorzy bądź autorzy czytali wiersze, pieś-
niarze śpiewali, często zebrani dołączali się do śpiewu. Spotka-
nia te krzepiły, zawiązywały się więzi między obcymi dotychczas 
ludźmi. Podczas jednego z takich spotkań Kornel Filipowicz 
przeczytał swój wiersz Niewola.

„W państwie totalitarnym / Wolność / Nie będzie nam ode-
brana / Nagle / Z dnia na dzień / Z wtorku na środę / Będą nam 
jej skąpić powoli / Zabierać po kawałku / (Czasem nawet odda-
wać / ale zawsze mniej, niż zabrano) / Codziennie po trochę / 
W ilościach niezauważalnych / Aż pewnego dnia / Po kilku lub 
kilkunastu latach / Zbudzimy się w niewoli // Ale nie będziemy 
o tym wiedzieli / Będziemy przekonani / Że tak być powinno / 
Bo tak było zawsze”.

Komentarz interpretacyjny Wojciecha Bonowicza jest taki: 
„Niby winni są tamci: to oni skąpią, odbierają, jeśli zwracają, to 
na niby. A jednak jest w tym wierszu coś, co niepokoi. Wszystko 
odbędzie się poza tobą – ale czy to znaczy, że bez twojego 
udziału? Ktoś wykorzysta twoją nieuwagę […]”. q

W. Bonowicz, Codziennie po trochę, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 31.
Emma

Emma



Spotkanie w śląskich strojach
Fotoreportaż

Fot. Dawid Fik



Dzielnica, w której chciałbym mieszkać
W ramach konkursu na grafikę komputerową dla młodzieży Piotro-

wic i Ochojca otrzymaliśmy jedną pracę – autorem jest Konrad Peterko. 
Dziękujemy i gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy też grafikę autorstwa Dawida Fika. q


