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Pieśń „Rota“ powstała podczas pobytu autorki w Cieszynie w 1908 roku. „Rota“ miała być protestem Marii Konopnickiej 
przeciw wywłaszczeniom w zaborze pruskim. Mimo, iż melodię do tej pieśni patriotycznej układało wielu kompozytorów, 

to dopiero w 1910 roku Feliks Nowowiejski  skomponował melodię, która po dziś dzień towarzyszy słowom tej pięknej pieśni.
„Rota“ wykonana została po raz pierwszy w lipcu 1910 roku, podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego  

w Krakowie. Kilkuset chórzystów z całej Polski pod dyrekcją kompozytora wykonało utwór podczas uroczystego jubileuszu 
500-lecia zwycięstwa nad Krzyżakami. Odsłonięty został wtedy, zaprojektowany przez Antoniego Wiwulskiego i ufundowa-

ny przez Ignacego Jana Paderewskiego, Pomnik Grunwaldzki, przedstawiający Władysława Jagiełłę,  
z mottem na cokole monumentu „Praojcom na chwałę – braciom na otuchę“.

Kalendarz to nieodzowny pomocnik  
w naszym codziennym życiu. W tym 
na biurku, a dziś częściej już w telefo-

nie zaznaczamy terminy spotkań i przy-
pomnień o tym, co nas czeka, co trzeba 
załatwić, kiedy ciotka z Poręby ma urodzi-
ny i nie można zapomnieć o życzeniach. 
Pamiętam gospodarza domu w Gutach, 
gdzie jeździliśmy z dziećmi na zimowe 
wakacje, w którego domowym kalendarzu 
odnotowane były nie tylko przypomnie-
nia o sprawach do załatwienia, lecz także 
wszystkie ważne wydarzenia w całym go-
spodarstwie - kiedy wyroiły się pszczoły, 
urodziły jagnięta, kiedy spadł pierwszy 
śnieg itp. Nasze pobyty także były tam od-
notowane. Oczywiście kalendarze te były 
skrzętnie przechowywane i zawsze można 
było do nich zajrzeć, i dziś, gdyby trafiły do 
Ośrodka Dokumentacji Kongresu Polaków 
w RC, stanowiłyby nieprzebraną skarbni-
cę, z której mogliby korzystać badacze.

W naszej tradycji Śląska Cieszyńskiego 
są jednak i inne kalendarze, które mają 
niezwykle długą i bogatą tradycję. Kalen-
darze, które prócz kalendarium na dany 
rok mają część „do poczytania”. Z reguły 
można w tej części znaleźć teksty poświę-
cone lokalnej historii, wydarzeniom kul-
turalnym i społecznym regionu, rodzime 
teksty literackie, teksty rocznicowe itp. 
Prekursorem kalendarzy w tej postaci jest 
Paweł Stalmach, który w 1857 roku wy-
dał Kalendarz Cieszyński dla Katolików  
i Ewangelików. Od tej pory życie wydaw-
nicze Śląska Cieszyńskiego nie mogło się 
obyć bez tego rodzaju kalendarzy i wszel-
kie stowarzyszenia dbały o ich wydawanie 
zarówno po lewej, jak i po prawej stronie 

Olzy. Na zaolziańskim Śląsku Cieszyń-
skim po zawierusze wojennej już w 1945 
roku wznowiono wydawanie kalendarzy 
w tej postaci. Pierwszy ukazał się Kalen-
darz Głosu Ludu na rok 1946 i pod tą nazwą 
kalendarze ukazywały się do 1953 roku. 
Redagowany i wydawany był przez redak-
cję Głosu Ludu, która miała w tym czasie 
swą siedzibę w Czeskim Cieszynie. W 1953 
roku wydawanie kalendarzy przejął Polski 
Związek Kulturalno-Oświatowy, wydając 
Kalendarz Zwrotu na rok 1954. W 1961 roku 
po przekazaniu działalności wydawniczej 
wydawnictwu Profil, kalendarz na rok 
1962 ukazał się pod nazwą Kalendarz Ślą-

Od wydawcy
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ski i ostrawskie wydawnictwo wydawało 
tę publikację do 1990 roku, wydając Ka-
lendarz Śląski na rok 1991. W tym samym 
roku, kiedy wydawnictwo Profil stopnio-
wo wygaszało swoją działalność wydawni-
czą, kalendarz wrócił pod skrzydła Zarządu 
Głównego PZKO, który pod niezmienioną 
nazwą Kalendarz Śląski wydaje go do dziś.

Mimo że zmieniały się nazwy kalenda-
rza i jego wydawcy, nie zmieniał się jego 
charakter. Nasz kalendarz zawsze docie-
rał do szerokiego grona odbiorców i często 
stanowił nieodzowny prezent pod choinką 
w wielu polskich domach naszego terenu. 
Jego charakter i różnorodność tematyki 
poruszanej w poszczególnych rocznikach 
stanowi ważne źródło informacji o naszej 
Małej Ojczyźnie oraz życiu społecznym  
i kulturalnym naszego regionu. Z doświad-
czeń bibliotekarki wiem, że wielu badaczy, 

studentów, dziennikarzy i użytkowników 
poszukujących informacji o Zaolziu korzy-
sta z tych zasobów bardzo często. 

Dziś trafia do Państwa domów Kalendarz 
Śląski na rok 2020. Życzę czytelnikom przy-
jemnej lektury, wielu spokojnych wieczo-
rów spędzonych z tekstami, które w tym 
roku znalazły miejsce w naszym kalenda-
rzu. Dziękuję czytelnikom, że zachowali 
swą przychylność do tej publikacji. Mam 
też do czytelników prośbę, podzielcie się 
z wydawcą swoimi wrażeniami z  lektu-
ry, przyślijcie nam swoje uwagi, wnioski 
i propozycje dotyczące treści kalendarza. 
Przekażemy je redaktorowi, który podej-
mie się przygotowania Kalendarza Ślą-
skiego na rok 2021, bo mogę Państwu za-
gwarantować, że jak co roku się ukaże.

HELENA LEGOWICZ 
prezes ZG PZKO

Józef Drong
Urodzony w Łąkach nad Olzą. Artysta plastyk-samouk przeszedł żmudną drogę w poszukiwaniu własnej świa-

domości artystycznej, w odnajdywaniu siebie, w odnajdywaniu ludzkiej prawdy o życiu, w poszukiwaniu takiego 
języka sztuki, który by odpowiadał jego osobowości w przekazywaniu prawdy o otaczającej go rzeczywistości.
Obiera graficzny, czy też malarski zapis zdecydowanie realistyczny, ale miarą jego realistycznej wizji jest spo-

tęgowana przez psychikę rzeczywistość. Analizuje złożoność istoty ludzkiej, przedmiotów martwych i zachodzą-
cych zależności w naturze. Postać ludzka, kompozycje figuralne i portret, to mocne atuty w twórczości artysty. 

POLSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW PRZEDSTAWIA



śr 1 Fulgencjusz, Fulgenty, Konkordiusz, Maria, Masław, 
Mieczysław, Mieczysława, Mieszko, Odyseusz, Wilhelm Nowy Rok

cz 2
Abel, Achacja, Achacjusz, Achacy, Adelard, Aida, Argea, 
Argeus, Aspazjusz, Aspazy, Bazyla, Bazyli, Bazylisa, Ditmar, 
Grzegorz, Izydor, Jakubina, Makary, Martynian, Odil, 
Strzeżysław

pi 3 Anter, Arleta, Arletta, Cyryn, Cyryna, Dan, Daniel, Danisz, 
Danuta, Enoch, Genowefa, Gordiusz, Piotr, Włościsława

so 4
Angelika, Aniela, Benedykta, Benita, Dafroza, Dobromir, 
Dobrymir, Doroteusz, Dromił, Eugeniusz, Fereol, Grzegorz, 
Izabela, Krystiana, Leonia, Marcjal, Marcjan, Rygobert, Tytus

ni 5
Amalia, Amat, Amata, Amelia, Anna, Edward, Edwarda, 
Emilian, Emiliana, Emiliusz, Hanna, Symeon, Szymon, Telesfor, 
Włościbor

po 6 Andrzej, Balcer, Baltazar, Bolemir, Epifania, Kacper, Kasper, 
Melchior, Norman Trzech Króli

wt 7 Chociesław, Izydor, Julian, Juliusz, Kanut, Lucjan, Oriana, 
Rajmund, Walenty

śr 8 Arlena, Erhard, Heladia, Heladiusz, Mścisław, Seweryn, Teofil

cz 9 Adriana, Adrianna, Antoni, Bazylissa, Borzymir, Bożymierz, 
Bracsław, Julian, Julianna, Marcelina, Marcjanna, Władymir

pi 10 Agaton, Danuta, Dobrosław, Egidia, Egidiusz, Jan, Kolombina, 
Kolumba, Marcjal, Marcjan, Nikanor, Paweł, Wilhelm

so 11 Feliks, Hilary, Honorata, Hygin, Krzesimir, Matylda, Mechtylda, 
Odon, Redogort, Tezeusz

ni 12
Aelred, Antoni, Arkadia, Arkadiusz, Arkady, Benedykt, 
Bernarda, Cezaria, Czech, Czechasz, Czechoń, Czesław, 
Czesława, Datyw, Ernest, Ernestyn, Greta, Hilda, Reinhold, 
Tacjana, Tycjan

po 13
Bogumił, Bogumiła, Bogusąd, Bogusława, Falisław, Glafira, 
Godfryd, Gotfryd, Iweta, Kwalisław, Leoncjusz, Melania, 
Weronika

wt 14 Dacjusz, Dobosław, Feliks, Helga, Hilary, Nina, Odo, Radogost

śr 15
Aleksander, Dalemir, Dalimir, Dąbrówka, Dobosław, Dobrawa, 
Domasław, Domosław, Eligia, Franciszek, Izydor, Makary, Maur, 
Paweł

cz 16 Furseusz, Gonsalwy, Marcel, Waldemar, Waleriusz, 
Włodzimierz

pi 17 Alba, Antoni, Jan, Rościsław

so 18
Ammonia, Ammoniusz, Atenogenes, Beatrycze, Bogumił, 
Drogodziej, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, 
Pryska

ni 19
Adalryk, Andrzej, Basjana, Bernard, Bernarda, Erwin, Erwina, 
Eufemia, Germana, Geroncjusz, Gilda, Henryk, Juliusz, 
Kaliksta, Kalista, Kanut, Mariusz, Marta, Matylda, Mechtylda, 
Pia, Racimir, Sara

po 20 Dobiegniew, Dobrogniew, Dobrożyźń, Dobrzegniew, 
Eutymiusz, Fabian, Fabiana, Miła, Sebastian

wt 21 Aga, Agnieszka, Awit, Awita, Długomił, Epifani, Eulogia, Inez, 
Jarosław, Jarosława, Jerosława, Marcela

śr 22 Anastazja, Anastazy, Dobromysł, Dominik, Dorian, 
Gaudencjusz, Gaudenty, Kasandra, Wincenty

cz 23
Agatangel, Akwila, Bartłomieja, Bernarda, Emerencja, 
Huniemir, Ildefons, Ildefonsa, Jan, Klemens, Maria, Rafael, 
Rajmund, Rajmunda, Wrócisława

pi 24 Babilas, Chwalibog, Chwalibóg, Falibog, Felicja, Franciszek, 
Milena, Mirogniew, Rafaela, Rafał, Tymoteusz

so 25 Apollon, Artemia, Elwira, Miłosz, Miłowan, Miłowit, Paweł, 
Tacjanna, Tatiana, Witalian

ni 26 Paula, Paulina, Polikarp, Skarbimir, Tymoteusz, Tytus, Wanda

po 27 Adalruna, Andżela, Angela, Angelika, Aniela, Anioł, Dacjusz, 
Ilona, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław

wt 28
Aga, Agnieszka, Amalia, Amelia, Augustyn, Flawian, Ildefons, 
Julian, Kalinik, Karol, Krzesąd, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, 
Tomasz, Waleriusz, Walery

śr 29
Anna, Bona, Ewangelina, Franciszek Salezy, Gilda, Gildas, 
Hanna, Ismena, Konstancja, Walerian, Waleriana, Waleriusz, 
Zdzisław

cz 30
Adalgunda, Adelajda, Aldegunda, Batylda, Cyntia, Dobiegniew, 
Dobrogniewa, Dobrzegniew, Feliks, Gerard, Gerarda, Gerhard, 
Hiacynta, Maciej, Marcin, Martyn, Martyna, Sebastian, Teofil

pi 31
Abraham, Cyrus, Ema, Euzebiusz, Franciszek Ksawery, 
Geminian, Jan, Ksawery, Ludwik, Marceli, Marcelin, Marcelina, 
Piotr, Spycigniew, Wirgiliusz

Styczeń Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy.
Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje,  
prowadzi nieurodzaje.
Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje.
Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.
Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.
Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany.
Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy.
Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima.
Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa.
Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały.
Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi.

Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny.



1 STYCZNIA
1990 morawskie miasto Zlin 

wróciło do swej pierwotnej 
nazwy (w latach 1949–1989 
nazywało się Gottwaldov)

2000 przeprowadzono reformę 
administracyjną w Czechach, 
powołując 13 krajów samo-
rządowych i Pragę jako mia-
sto wydzielone zachowując 
jednocześnie stary podział 
na 7 okręgów terytorialnych 
dla wybranych instytucji 
państwowych; tegoż dnia 
mimo wielkich obaw pro-
blem roku 2000 był niemal 
nieodczuwalny

3 STYCZNIA
106 p.n.e. urodził się Marcus Tullius 

Cicero (Cyceron), rzymski 
pisarz, mówca, polityk, do-
wódca wojskowy

1870 rozpoczęto budowę Mostu 
Brooklińskiego w Nowym 
Jorku

1920 łotewska wojna o niepod-
ległość: w pierwszym dniu 
bitwy pod Dyneburgiem 
połączone siły łotewsko-
-polskie odbiły miasto z rąk 
bolszewików

1945 Krajowa Rada Narodowa 
podjęła decyzję o odbudo-
wie Warszawy, co początko-
wo wcale nie było przesą-
dzone – pojawiały się także 
głosy, aby pozostawić miasto 
zrujnowane jako wieczny 
symbol okrucieństwa nazi-
stów i przestrogę dla przy-
szłych pokoleń, zaś stolicę 
państwa przenieść do innego 
miasta np. do niezniszczonej 
Łodzi

4 STYCZNIA
1970 grupa The Beatles (bez Johna 

Lennona) nagrała ostatnią 
piosenkę do swego ostatnie-
go albumu Let It Be

6 STYCZNIA
1745 urodził się Jacques Étienne 

Montgolfier, który wraz ze 
swoim bratem Josephem 
Michelem wynalazł montgol-
fierę czyli balon na ogrzane 
powietrze

10 STYCZNIA
1920 wszedł w życie traktat wer-

salski
1945 urodził się brytyjski woka-

lista Rod Stewart, znany ze 
swojego charakterystycz-
nego, zachrypniętego głosu 
(utwory Baby Jane, Some 
Guys Have All the Luck, Sa-
iling, Rhythm of My Heart)

7 STYCZNIA
1610 Galileusz odkrył trzy z czte-

rech największych księżyców 
Jowisza, nazywanych później 
księżycami galileuszowymi

1910 urodził się Marian Eile, za-
łożyciel i pierwszy redaktor 
naczelny tygodnika „Przekrój”

1940 wojna radziecko-fińska: 
zdecydowanym zwycięstwem 
wojsk fińskich zakończyła się 
bitwa na drodze Raate

9 STYCZNIA
1890 urodził się czeski pisarz, 

pionier fantastyki naukowej 
i wolnomularz Karel Čapek, 
autor i popularyzator słowa 
robot

1960 rozpoczęto budowę tamy 
assuańskiej

11 STYCZNIA
1610 Galileusz odkrył Ganimede-

sa, ostatni z czterech naj-
większych księżyców Jowisza

1940 zanotowano najniższą tem-
peraturę w Polsce: -40 stopni 
Celsjusza, który padł w Sie-
dlcach

12 STYCZNIA
1860 zmarł oficer napoleoński, 

generał armii polskiej i 
belgijskiej Jan Zygmunt 
Skrzynecki, wódz naczelny 
powstania listopadowego

13 STYCZNIA
1930 urodził się polski rzeźbiarz 

Marian Konieczny, profesor 
i rektor ASP w Krakowie, 
autor wielu pomników, m.in. 
Warszawskiej Nike, Czynu 
Rewolucyjnego w Rzeszowie, 
Stanisława Wyspiańskiego w 
Krakowie, Jana Zamoyskiego 
w Zamościu

15 STYCZNIA
1990 w Krakowie rozpoczęła 

nadawanie pierwsza polska 
komercyjna stacja radiowa 
RMF FM

17 STYCZNIA
1945 rozwiązana została podziem-

na organizacja harcerska 
Szare Szeregi

1955 pierwszy okręt podwodny 
o napędzie atomowym USS 
Nautilus wypłynął w swój 
dziewiczy rejs

18 STYCZNIA
1940 zmarł polski poeta, po-

wieściopisarz i dramaturg 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli okresu Mło-
dej Polski, autor m.in. cyklu 
gawęd góralskich Na Skal-
nym Podhalu

1955 urodził się amerykański 
aktor, reżyser i producent 
filmowy Kevin Costner, znany 
z ról w filmach Bodyguard, 
JFK, Robin Hood: Książę zło-
dziei; sukces osiągnął jako 
odtwórca tytułowej roli i 
reżyser Tańczącego z wilkami

19 STYCZNIA
1945 ostatni dowódca AK gen. Le-

opold Okulicki wydał rozkaz 
rozwiązujący Armię Krajową

20 STYCZNIA
1320 książę kujawski Władysław 

został koronowany w ka-
tedrze na Wawelu na króla 
Polski; akt ten kończył okres 
rozbicia dzielnicowego Pol-
ski

1920 urodził się włoski reżyser i 
scenarzysta filmowy Fede-
rico Fellini, autor La strady, 

Słodkiego życia, Nocy Cabirii, 
Amarcord oraz Osiem i pół

1930 urodził się amerykański 
astronauta Buzz Aldrin

21 STYCZNIA
1950 zmarł brytyjski powieścio-

pisarz i publicysta George 
Orwell, autor powieści m.in.: 
Folwark zwierzęcy, Rok 1984

22 STYCZNIA
1905 krwawa niedziela w Peters-

burgu: wojsko na rozkaz mo-
narchy otworzyło ogień do 
demonstrantów; wydarzenie 
to stało się bezpośrednią 
przyczyną wybuchu rewolucji

23 STYCZNIA
1910 urodził się francuski gitarzy-

sta romskiego pochodzenia 
Django Reinhardt

1960 Jacques Piccard i Don Walsh 
w batyskafie Trieste dotarli 
po raz pierwszy do najgłęb-
szego punktu na Ziemi Głębi 
Challengera na Pacyfiku 

24 STYCZNIA
1920 zmarł włoski malarz, rysow-

nik i rzeźbiarz pochodzenia 
żydowskiego Amedeo Modi-
gliani

1965 zmarł brytyjski mąż stanu 
Winston Churchill, premier 
Wielkiej Brytanii w latach 
1940-1945 i 1951-1955, uczest-
nik konferencji jałtańskiej, 
polityk, pisarz, biograf, hi-
storyk i publicysta, laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury

27 STYCZNIA
1945 II wojna światowa: wojska 

radzieckie wyzwoliły nazi-
stowski obóz koncentracyjny 
Auschwitz-Birkenau; w 
rocznicę jest obchodzony 
Międzynarodowy Dzień Pa-
mięci o Ofiarach Holokaustu

1945 II wojna światowa: wojska 
radzieckie splądrowały Ka-
towice; część mieszkańców 
wywieziono do sowieckich 
kopalń w Workucie i Donba-
sie

2010 zmarł amerykański pisarz J.D. 
Salinger; tegoż dnia w San 
Francisco na konferencji pra-
sowej został zaprezentowany 
iPad

28 STYCZNIA
1820 rosyjska wyprawa Fabiana 

Bellingshausena i Michaiła 
Łazariewa dopłynęła jako 
pierwsza do Antarktydy

1885 urodził się polski działacz 
polityczny, społeczny i 
wojskowy Władysław Racz-
kiewicz, prezydent Polski na 
uchodźstwie

1925 urodził się polski prawnik i 
polityk Andrzej Stelmachow-
ski, marszałek Senatu, mini-
ster edukacji narodowej

1950 na Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie odsłonięto 
zrekonstruowany pomnik 
Adama Mickiewicza

1985 formacja USA for Africa na-
grała charytatywny singiel 
We Are the World, który 
okazał się superprzebojem

29 STYCZNIA
1860 urodził się rosyjski noweli-

sta i dramatopisarz Anton 
Czechow, klasyk literatury 
rosyjskiej, autor dramatów 
Mewa, Trzy siostry, Wiśniowy 
sad, Wujaszek Wania; z zawo-
du lekarz: główna część jego 
dorobku powstała w okresie 
prowadzenia praktyki zawo-
dowej

1955 urodził się polski gitarzysta 
basowy, aranżer i kompozy-

tor Jan Pospieszalski, autor 
programów radiowych i tele-
wizyjnych

1965 urodził się czeski hokeista 
Dominik Hašek, jeden z naj-
lepszych bramkarzy hokejo-
wych świata

30 STYCZNIA
1930 urodził się amerykański 

aktor filmowy i pisarz Gene 
Hackman, laureat dwóch 
Oscarów (Francuski łącznik, 
Bez przebaczenia); tegoż 
dnia zmarł polski przyrodnik, 
podróżnik, odkrywca i lekarz 
Benedykt Dybowski, badacz 
jeziora Bajkał, Dalekiego 
Wschodu i Kamczatki

31 STYCZNIA
1865 Izba Reprezentantów Stanów 

Zjednoczonych przyjęła 13. 
poprawkę do konstytucji 
znoszącą niewolnictwo (we-
szła w życie po jej ratyfikacji 
przez trzy czwarte stanów, 6 
grudnia 1865)

1915 podczas I wojny światowej 
armia niemiecka po raz 
pierwszy użyła broni che-
micznej. Miało to miejsce 
pod Bolimowem przeciwko 
wojskom rosyjskim

1985 zmarł polski prozaik i publi-
cysta Józef Mackiewicz



so 1 Bryda, Brygida, Dobrocha, Dobrochna, Dziadumiła, Iga, 
Ignacja, Ignacy, Paweł, Seweryn, Siemirad, Zuzanna, Żegota

ni 2 Ermentruda, Franciszek, Gonsalwy, Irmentruda, Joanna, 
Katarzyna, Korneliusz, Marcin, Maria, Martyn, Miłosława, Odila

po 3 Ansgar, Błażej, Błażeja, Hipolit, Hipolita, Laurencjusz, 
Maksym, Oskar, Stefan, Telimena, Uniemysł, Wawrzyniec

wt 4 Andrzej, Awentyn, Częstogoj, Eustachia, Gilbert, Izyda, Jan, 
Joanna, Józef, Mariusz, Weronika, Witosława

śr 5 Adelajda, Agata, Albin, Albwin, Awit, Awita, Biruta, Indracht, 
Izydor, Jakub, Jan, Justynian, Paweł, Piotr, Strzeżysława

cz 6
Amand, Amanda, Angel, Angelus, Anioł, Antoni, Bogdana, 
Bohdan, Bohdana, Dorota, Gaston, Ksenia, Paweł, Symeon, 
Szymon, Tytus

pi 7 Egidia, Egidiusz, Eugenia, Herakliusz, Romeo, Romuald, 
Romualda, Ryszard, Sulisław, Teodor

so 8
Ampeliusz, Gniewomir, Gniewosądka, Gniewosz, Hieronim, 
Honorat, Izajasz, Jan, Ksenofont, Lucjusz, Paweł, Piotr, 
Salomon, Sebastian, Żaklina

ni 9 Ansbert, Apolonia, Bernard, Bernarda, Cyryl, Eryk, Eryka, 
Gorzysław, Mariusz, Nikifor, Pola, Rajnold

po 10 Apollon, Elwira, Gabriel, Jacek, Jacenty, Scholastyka, 
Tomisława

wt 11
Adolf, Adolfa, Alf, Bernadetta, Bertrada, Cedmon, Dezydery, 
Eufrozyna, Lucjan, Lucjusz, Łazarz, Łucjusz, Maria, Olgierd, 
Świętochna, Świętomira

śr 12
Aleksy, Ammonia, Ammoniusz, Ampeliusz, Benedykt, Bonfilia, 
Bonfiliusz, Damian, Datyw, Etelwold, Eulalia, Gerda, Hilarion, 
Hilariona, Humbelina, Julian, Laurenty, Modest, Nora, Norma, 
Radzim, Radzimierz, Trzebisława

cz 13
Adolf, Arleta, Benigna, Emnilda, Eulogia, Grzegorz, Humbelina, 
Jordan, Kastor, Katarzyna, Klemens, Linda, Martynian, 
Swetłana, Toligniew

pi 14
Abraham, Adolf, Adolfa, Alf, Auksencja, Auksenty, Cyryl, 
Dobiesława, Dobisława, Eleukadia, Eleukadiusz, Józef, Józefa, 
Konrad, Konrada, Krystyna, Lilian, Liliana, Metody, Niemir, 
Walenty, Zenon

so 15
Dalmacjusz, Dalmacy, Faustyn, Faustynian, Galfryd, Georgia, 
Georgina, Gliceriusz, Glicery, Jordan, Jowita, Józef, Klaudia, 
Klaudiusz, Przybyrad, Sewer, Zygfryd

ni 16 Bernard, Bernarda, Dan, Danisz, Danuta, Filipa, Izajasz, 
Julianna, Marcjal, Marcjan, Samuel, Symeon, Szymon

po 17
Aleksja, Aleksy, Bartłomieja, Bonfilia, Bonfiliusz, Donat, 
Donata, Fintan, Franciszek, Hermogenes, Izydor, Julian, 
Konstanty, Łukasz, Niegomir, Sylwin, Zbigniew, Zbyszko, 
Zuzanna

wt 18
Agapit, Albert, Alberta, Albertyna, Bernardeta, Charłampa, 
Fryda, Haralampia, Haralampiusz, Heladia, Heladiusz, 
Konstancja, Konstantyna, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, 
Sylwana, Wiaczesław, Więcesława, Zula, Zuzanna

śr 19
Alwar, Arnold, Arnolf, Barbacy, Barbatus, Bądzisława, Beat, 
Czcisław, Gabin, Gawin, Henryk, Józef, Konrad, Konrada, 
Leoncjusz, Manswet, Marceli

cz 20
Amat, Aulus, Eleuteriusz, Eleutery, Euchariusz, Euchary, 
Eustachia, Eustachiusz, Eustachy, Falkon, Leon, Ludmiła, 
Ludomił, Ludomiła, Ludomir, Ostap, Siestrzewit, Zenobiusz, 
Żytomir

Tłusty czwartek

pi 21 Damiana, Eleonora, Feliks, Fortunat, Gumbert, Kiejstut, 
Robert, Teodor, Wyszeniega, Zbisław

so 22 Chociebąd, Konkordia, Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, 
Wiktoriusz, Wrócisław

ni 23 Bądzimir, Będzimir, Damian, Florentyn, Izabela, Łazarz, Marta, 
Piotr, Polikarp, Roma, Romana, Seweryn

po 24 Bogurad, Bogusz, Boguta, Bohusz, Borzygniew, Ermegarda, 
Irmegarda, Jaśmina, Lucjusz, Maciej, Piotr, Sergiusz

wt 25 Bolebor, Cezary, Dioskur, Donat, Konstancjusz, Maciej, 
Małgorzata, Modest, Nicefor, Wiktor

śr 26 Aleksander, Bogumił, Cezariusz, Dionizy, Gerlinda, Mirosław, 
Nestor Środa Popielcowa

cz 27
Achacja, Achacjusz, Achacy, Aleksander, Anastazja, Auksencja, 
Auksencjusz, Auksenty, Baldomer, Baldomera, Gabriel, 
Gabriela, Honoryna, Julian, Leander, Leonard, Orfeusz, 
Sierosława

pi 28 Chwalibog, Chwalibóg, Falibog, Gaja, Józef, Kaja, Kajus, Lech, 
Makary, Nadbor, Roman

SO 29 Dobronieg, Dobrosiodł, Roman

Luty Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima.
W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały.
Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi.
W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry walne są w tym roku.
W lutym wody wiele – w lecie głodne nawet cielę.
Kiedy luty puści, to marzec wypiecze.
Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi.
Na stycznie i lute trzeba mieć konie kute.
Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty.
Czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty.
Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale czasem tak się zżyma,  

że człek prawie nie wytrzyma.



1 LUTEGO
1925 pierwsza oficjalna audycja 

radiowa nadana przez stację 
doświadczalną PTR – począ-
tek publicznej radiofonii  
w Polsce

2 LUTEGO
1970 zmarł brytyjski logik, ma-

tematyk, filozof i myśliciel 
Bertrand Russell, pacyfista 
więziony w czasie I wojny 
światowej, pisarz społeczny  
i polityczny, laureat literac-
kiej Nagrody Nobla

3 LUTEGO
1735 urodził się polski poeta, 

powieściopisarz, publicysta, 
biskup warmiński Ignacy 
Krasicki, jeden z głównych 
przedstawicieli polskiego 
oświecenia, mistrz satyry  
i bajki, autor pierwszej pol-
skiej powieści nowożytnej 
Mikołaja Doświadczyńskiego 
przypadki

4 LUTEGO
1505 urodził się polski poeta, 

prozaik i tłumacz epoki re-
nesansu Mikołaj Rej, polityk 
oraz teolog ewangelicki; 
autor m.in.: traktatu Krótka 
rozprawa między trzema 
osobami, Panem, Wójtem  
a Plebanem, poematu Wize-
runek własny żywota czło-
wieka poczciwego, zbioru 
fraszek Figliki

1515 urodził się książę Mikołaj Ra-
dziwiłł Czarny, twórca potęgi 
rodu Radziwiłłów

1945 w pałacu w Liwadii na Pół-
wyspie Krymskim rozpoczęła 
się konferencja jałtańska  
z udziałem przywódców 
Wielkiej Brytanii, Stanów 
Zjednoczonych i ZSRR 

5 LUTEGO
1930 urodziła się polska aktorka 

Kalina Jędrusik
6 LUTEGO
1945 urodził się jamajski wokali-

sta, gitarzysta i kompozytor 
Bob Marley, główny przed-
stawiciel muzyki reggae  
(No Woman, No Cry, Iron Lion 
Zion)

7 LUTEGO
1870 urodził się austriacki psychia-

tra i psycholog Alfred Adler, 
twórca kierunku zwanego 
psychologią indywidualną

8 LUTEGO
1405 urodził się ostatni władca 

Bizancjum Konstantyn XI 
Paleolog

9 LUTEGO
1950 amerykański senator Joseph 

McCarthy oskarżył 200 pra-
cowników Departamentu 
Stanu o bycie komunistami

1965 premiera filmu Wojciecha 
Hasa Rękopis znaleziony  
w Saragossie według powie-
ści Jana Potockiego

10 LUTEGO
1755 zmarł francuski filozof, praw-

nik i pisarz Monteskiusz 
1890 urodził się rosyjski poeta, 

prozaik i tłumacz pochodze-
nia żydowskiego Boris Pa-
sternak, autor m.in. głośnej 
powieści Doktor Żywago,  
w 1958 uhonorowany literac-
ką Nagrodą Nobla, której nie 
przyjął

1920 generał Józef Haller doko-
nał symbolicznych zaślubin 
Polski z Morzem Bałtyckim

2005 zmarł amerykański dramato-
pisarz i scenarzysta, eseista  
i autor słuchowisk radiowych 

Arthur Miller, autor sztuk 
Śmierć komiwojażera, Cza-
rownice z Salem, scenariusza 
filmu Skłóceni z życiem

11 LUTEGO
55 na polecenie cesarza Nerona 

został otruty syn poprzed-
niego cesarza Klaudiusza, 
Brytanik

1650 zmarł francuski filozof, ma-
tematyk i fizyk Kartezjusz, 
jeden z najwybitniejszych 
uczonych XVII wieku

1800 urodził się angielski polihi-
stor archeolog, chemik, bo-
tanik, lingwista i matematyk 
William Fox Talbot, pionier 
fotografii czarno-białej, 
wynalazca procesu negaty-
wowego

1920 plebiscyt na Górnym Śląsku: 
władzę na Górnym Śląsku 
objęła Komisja Międzyso-
jusznicza

1990 Nelson Mandela wyszedł na 
wolność po 27 latach spę-
dzonych w więzieniu

12 LUTEGO
1810 we Francji wprowadzono tzw. 

Kodeks karny Napoleona
1865 urodził się polski poeta, 

powieściopisarz i dramaturg 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
przedstawiciel Młodej Polski, 
autor m.in. cyklu gawęd gó-
ralskich Na skalnym Podhalu

13 LUTEGO
1880 Thomas Alva Edison odkrył, 

wspominane wcześniej przez 
Fredericka Guthrie, zjawisko 
emisji termoelektronowej

1945 II wojna światowa: lotnictwo 
alianckie zniszczyło nalotami 
dywanowymi Drezno 

1950 urodził się brytyjski muzyk 
Peter Gabriel, współzałoży-
ciel i współtwórca zespołu 
Genesis

1980 zmarł polski matematyk  
i kryptolog Marian Rejewski, 
który w 1932 roku złamał 
szyfr Enigmy, najważniejszej 
maszyny szyfrującej używanej 
przez hitlerowskie Niemcy 

14 LUTEGO
2005 uruchomiono serwis inter-

netowy YouTube – tego dnia 
aktywowano domenę www.
youtube.com, a przez kolejne 
miesiące witryna była inten-
sywnie rozwijana, pierwsze 
wideo (Me at the zoo) zała-
dowano 23 kwietnia 2005

15 LUTEGO
1910 urodziła się polska działacz-

ka społeczna i charytatywna 
Irena Sendlerowa, w 1942 or-
ganizatorka akcji ratowania 
dzieci z getta i umieszczania 
ich w polskich rodzinach, 
sierocińcach i klasztorach

16 LUTEGO
1665 zmarł polski dowódca woj-

skowy Stefan Czarniecki, 
hetman polny koronny

17 LUTEGO
1600 spłonął na stosie filozof 

Giordano Bruno, włoski do-
minikanin

1940 Niemcy zniszczyli pomnik 
Tadeusza Kościuszki na Wa-
welu

2000 Microsoft wydał system 
operacyjny Windows 2000

19 LUTEGO
1600 erupcja wulkanu Huaynapu-

tina w Ameryce Południowej 
spowodowała wyrzucenie 
do atmosfery milionów ton 
pyłów, co przyczyniło się 
ochłodzenia klimatu (zima 
wulkaniczna) na półkuli 
północnej, powodując w ko-
lejnych latach mroźne zimy 
w Europie i Azji oraz masowy 
głód w Carstwie Rosyjskim

2010 pierwiastek chemiczny  
o liczbie atomowej 112 otrzy-

mał na cześć Mikołaja Ko-
pernika nazwę copernicium

21 LUTEGO
2005 w swym mieszkaniu w War-

szawie został zamordowany 
malarz Zdzisław Beksiński

22 LUTEGO
1810 urodził się polski kompozy-

tor i pianista Fryderyk Cho-
pin, data ta zapisana w do-
kumentach parafialnych jest 
jednak kwestionowana, gdyż 
sam Fryderyk i jego najbliżsi 
zawsze podawali 1 marca

1900 urodził się hiszpański reżyser 
i scenarzysta filmowy Luis 
Buñuel, czołowy przedstawi-
ciel nurtu surrealistycznego 
w filmie (Pies andaluzyjski, 
Dyskretny urok burżuazji)

23 LUTEGO
1685 urodził się niemiecki kompo-

zytor późnego baroku Georg 
Friedrich Händel, najbardziej 
rozpoznawalny przez chór 
Hallelujah z oratorium Me-
sjasz

1830 zmarł malarz, rysownik  
i grafik francuskiego pocho-
dzenia Jan Piotr Norblin, 
ojciec polskiego malarstwa 
rodzajowego

24 LUTEGO
1810 zmarł brytyjski chemik i fizyk 

Henry Cavendish, pierwszy 
uczony, który dokładnie 

obliczył masę Ziemi w eks-
perymencie z wagą własnej 
konstrukcji

1885 urodził się polski malarz, fo-
tografik, filozof i dramaturg 
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(pseud. Witkacy), autor m.in. 
sztuk teatralnych W małym 
dworku, Szewcy, Matka czy 
powieści Nienasycenie

26 LUTEGO
1815 Napoleon Bonaparte uciekł  

z Elby, aby wkrótce rozpo-
cząć swoje „100 dni”

1940 w odwecie za zabicie przez 
nieznanych sprawców nie-
mieckiego burmistrza Legio-
nowa, Niemcy rozstrzelali  
w Palmirach blisko 190 
osób, głównie mieszkańców 
Legionowa i pobliskich miej-
scowości

28 LUTEGO
380 cesarz wschodniej części 

Imperium Rzymskiego Teo-
dozjusz I Wielki nakazał 
wszystkim podległym mu 
ludom przyjęcie chrześcijań-
skiej wiary w Świętą Trójcę

1990 zmarł polski powieściopi-
sarz, nowelista, scenarzysta, 
poeta Kornel Filipowicz



ni 1
Albin, Aldona, Antoni, Antonina, Budzisław, Budzisz, Eudokia, 
Eudoksja, Eulogia, Ewdokia, Feliks, Herakles, Herkules, 
Jewdocha, Joanna, Józef, Radosław, Taida, Tosia

po 2
Absalon, Aga, Agnieszka, Franciszek, Halszka, Helena, Henryk, 
Henryka, Januaria, Krzysztof, Lew, Michał, Paweł, Piotr, 
Radosław, Symplicjusz

wt 3
Agrypin, Anzelma, Asteriusz, Gerwin, Gerwina, Hieronim, 
Kleonik, Kleonika, Kolumba, Kunegunda, Lucjol, Lucjola, 
Marcjusz, Maryna, Tacjusz, Tycjan, Wierzchosława

śr 4
Adrian, Adriana, Adrianna, Arkadia, Arkadiusz, Arkady, 
Eugeniusz, Jakubina, Kazimierz, Lew, Lucja, Lucjusz, Lutosław, 
Łucja, Wacław, Wacława, Witosława

cz 5 Adrian, Adrianna, Ditmar, Fokas, Fryderyk, Gerazym, Jan, 
Oliwia, Pakosław, Pakosz, Wacław, Wacława

pi 6
Aga, Agnieszka, Będzimysł, Biedrzysław, Cymbarka, Eugenia, 
Felicyta, Frydolin, Jordan, Klaudian, Koleta, Róża, Wiktor, 
Wiktoriusz, Wojsław

so 7 Efraim, Elpidia, Elpidiusz, Eubul, Felicja, Felicyta, Kajetan, 
Nadmir, Paweł, Perpetua, Polikarp, Tomasz

ni 8 Arian, Beata, Filemon, Filemona, Franciszek, Jan, Julian, 
Miligost, Miłogost, Stefan, Wincenty Dzień Kobiet

po 9 Apollo, Dominik, Franciszka, Katarzyna, Mścisława, 
Prudencjusz, Samanta, Taras

wt 10 Aleksander, Bożysław, Cyprian, Gaja, Kaja, Kajus, 
Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Makary, Marceli, Porfirion

śr 11 Benedykt, Drogosława, Edwin, Eulogia, Eutymiusz, Kandyd, 
Konstanty, Konstantyn, Ludosław, Prokop, Rozyna, Sofroniusz

cz 12 Bernard, Bernarda, Blizbor, Grzegorz, Józefina, Wasyl

pi 13
Anioł, Bożena, Bratomir, Ernest, Ernestyn, Kancjan, Kasjan, 
Krystyna, Marek, Patrycja, Roderyk, Rodryg, Rodryk, 
Trzebisław

so 14 Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Bożeciecha, Eutychiusz, 
Fawila, Jakub, Jarmiła, Leon, Matylda, Mechtylda, Michał

ni 15 Gościmir, Heloiza, Klemens, Krzysztof, Longin, Longinus, 
Ludwik, Ludwika

po 16 Abraham, Agapit, Artemia, Budzimir, Cyriak, Dzirżyterg, 
Henryka, Herbert, Herbort, Hiacynt, Hilary, Izabela, Oktawia

wt 17 Agrykola, Armin, Gertruda, Harasym, Jan, Parys, Patrycjusz, 
Patryk, Regina, Rena, Zbigniew, Zbygniew, Zbyszko

śr 18
Aleksa, Aleksander, Anzelm, Anzelma, Boguchwał, Bogufała, 
Celeryna, Cyryl, Edward, Edwarda, Marta, Narcyz, Narcyza, 
Salwator

cz 19 Aleksandra, Bogdan, Józef

pi 20
Aleksander, Aleksandra, Ambroży, Anatol, Anatoliusz, 
Bogusław, Cyra, Cyriaka, Ermegarda, Eufemia, Fotyna, 
Irmegarda, Kira, Klaudia, Patrycjusz, Ruprecht, Wasyl, 
Wincenty

so 21 Benedykt, Filemon, Filemona, Klemencja, Lubomierz, 
Lubomira, Ludomir, Ludomira, Mikołaj, Żywia

ni 22 Baldwin, Baldwina, Bazylissa, Benwenut, Bogusław, 
Bogusława, Godzisław, Katarzyna, Kazimierz, Lea, Paweł

po 23 Adrianna, Eberhard, Feliks, Katarzyna, Kondrat, Oktawian, 
Pelagia, Pelagiusz, Piotr, Wiktorian, Zbisław, Zbysław

wt 24
Ademar, Aldmir, Bertrada, Dydak, Dziersława, Dzierżysława, 
Dziesława, Dzirżysława, Gabor, Gabriel, Katarzyna, Marek, 
Sewer, Sofroniusz, Symeon, Szymon, Zbisław

śr 25
Anuncjata, Baroncjusz, Dula, Dyzma, Eutychiusz, Ireneusz, 
Lucja, Lutomysł, Łucja, Maria, Mariola, Wieńczysław, 
Wińczysław

cz 26 Duszan, Emanuel, Emanuela, Feliks, Kancjan, Larysa, Manuela, 
Nikifor, Teodor, Tworzymir

pi 27 Archibald, Benedykt, Ernest, Ernestyn, Gelazja, Gelazy, Jan, 
Lidia, Rościmir, Rupert, Ruprecht

so 28
Aniela, Antoni, Doroteusz, Gedeon, Guntram, Ingbert, 
Ingobert, Jan, Joanna, Kastor, Krzesisław, Krzesław, Krzysław, 
Malkolm, Sykstus

NI 29
Bertold, Cyryl, Czcirad, Eustachia, Eustachiusz, Eustachy, 
Eustacjusz, Eustazja, Eustazjusz, Eustazy, Helmut, Ostap, 
Wiktor, Wiktoryn

PO 30 Amalia, Amelia, Aniela, Częstobor, Dromił, Jan, Kwiryn, 
Kwiryna

WT 31
Achacja, Achacjusz, Achacy, Amos, Balbina, Beniamin, 
Dobromierz, Dobromira, Franciszek, Gwido, Gwidon, Kirył, 
Korneli, Kornelia

Marzec W marcu jak w garncu.
Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze.
Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik się śmieje.
Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
Słońce marcowe, owocom niezdrowe.
Marzec zielony – niedobre plony.
Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny – nie będzie rok głodny.
Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.

Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopad obraz żywy.



1 MARCA
1445 urodził się włoski malarz 

wczesnego quattrocenta 
Sandro Botticelli, przed-
stawiciel szkoły florenckiej, 
autor portretów, obrazów  
o tematyce mitologicznej 
(słynne Narodziny Wenus, 
Wiosna) oraz religijnej

1935 urodził się polski poeta, 
prozaik, dramatopisarz, au-
tor tekstów piosenek, krytyk 
filmowy Ernest Bryll

2 MARCA
1855 zmarł cesarz Rosji Mikołaj I, 

twórca policyjnego reżimu  
w Imperium Rosyjskim  
i w Królestwie Polskim,  
znany ze stłumienia powsta-
nia „dekabrystów”w 1825  
i powstania listopadowego 
w 1831

1980 zmarł polski poeta, prozaik, 
autor sztuk scenicznych, 
publicysta i tłumacz Jarosław 
Iwaszkiewicz

3 MARCA
1990 Na Zlocie Polaków w Cz. 

Cieszynie została powołana 
Rada Polaków, przekształ-
cona następnie w Kongres 
Polaków w RC

5 MARCA
1940 Biuro Polityczne WKP(b) 

podjęło decyzję o „likwida-
cji” ok. 25 tysięcy polskich 
jeńców wojennych

6 MARCA
1475 urodził się włoski artysta 

renesansowy Michelangelo 
Buonarroti, malarz, rzeźbiarz, 
poeta i architekt

7 MARCA
1765 urodził się francuski fizyk  

i wynalazca Joseph Nicépho-
re Niépce, współwynalazca 
dagerotypii

1850 urodził się czeski myśliciel, 
profesor filozofii Tomáš 
Masaryk, pierwszy prezydent 
Czechosłowacji

1875 urodził się francuski kompo-
zytor Maurice Ravel

1985 zmarł polski prozaik, repor-

tażysta, przyrodnik i podróż-
nik Arkady Fiedler, autor: 
zbeletryzowanych reportaży 
z wypraw do egzotycznych 
krajów (m.in. adresowanych 
do młodzieży Wyspa Robin-
sona, Orinoko), opowieści 
o udziale polskich lotników 
w bitwie o Anglię Dywizjon 
303, powieści marynistycznej 
Dziękuję ci, kapitanie

9 MARCA
1820 zniesiono inkwizycję hisz-

pańską
11 MARCA
1950 urodził się amerykański 

wokalista jazzowy Bobby 
McFerrin (Don't Worry,  
Be Happy)

2000 zmarł polski powieściopisarz 
i publicysta Kazimierz Bran-
dys

10 MARCA
1940 zmarł rosyjski dramaturg  

i prozaik Michaił Bułhakow, 
autor m.in. powieści Mistrz 
i Małgorzata, Biała gwardia, 
zbioru opowiadań Notatki  
na mankietach

1955 urodził się polski reżyser, 
scenarzysta i producent 
filmowy Juliusz Machulski, 
autor wielu popularnych fil-
mów, głównie komediowych, 
m.in.: Vabank, Seksmisja, 
Kingsajz, Deja vu, Kiler, Vinci, 
Ile waży koń trojański?, Am-
baSSada

12 MARCA
1955 zmarł amerykański saksofo-

nista i kompozytor jazzowy 
Charlie Parker

14 MARCA
1820 urodził się Wiktor Emanuel II, 

pierwszy król zjednoczonych 
Włoch

1850 w Berdyczowie powieścio-
pisarz francuski Honoré de 
Balzac poślubił Polkę Eweli-
nę Hańską

1980 w pobliżu warszawskiego 
lotniska Okęcie doszło do 
katastrofy lecącego z No-
wego Jorku samolotu PLL 
LOT Ił-62 „Mikołaj Kopernik”, 
w wyniku czego zginęło 87 
osób, w tym m.in. piosenkar-
ka Anna Jantar

15 MARCA
1990 na pierwszego i jedynego 

prezydenta Związku Radzie-
ciego wybrany został Michaił 
Gorbaczow, laureat Pokojo-
wej Nagrody Nobla

16 MARCA
1935 w III Rzeszy Niemieckiej 

wprowadzono powszechny 
obowiązek służby wojsko-
wej, co było równoznaczne 
z jednostronnym zerwaniem 
traktatu wersalskiego;  
na miejsce zawodowej Re-
ichswery utworzono Wehr-
macht, składający się  
z żołnierzy poborowych

17 MARCA
180 Marek Aureliusz, pisarz, 

filozof i cesarz rzymski, zmarł 
w Vindobonie na dżumę

1420 we Wrocławiu ogłoszono 
bullę papieża Marcina wzy-

wającą katolików do zorgani-
zowania krucjaty przeciwko 
husytom

18 MARCA
1945 po zdobyciu Kołobrzegu 

przez 1. Armia Wojska Pol-
skiego odbyły się zaślubiny 
Polski z morzem

1980 zmarł, urodzony w Niem-
czech, amerykański filozof, 
socjolog, psycholog i psy-
choanalityk żydowskiego 
pochodzenia Erich Fromm 
(Ucieczka od wolności, Ana-
tomia ludzkiej destrukcyjno-
ści, Mieć czy być?)

19 MARCA
1920 Józef Piłsudski został pierw-

szym marszałkiem Polski

1955 urodził się amerykański 
aktor i producent filmowy 
Bruce Willis

21 MARCA
1980 Stany Zjednoczone ogłosiły 

bojkot Igrzysk Olimpijskich  
w Moskwie, w proteście 
przeciwko radzieckiej inter-
wencji w Afganistanie

23 MARCA
1910 urodził się japoński reżyser 

i scenarzysta filmowy Akira 
Kurosawa, wśród jego dzieł 
filmowych znajdują się m.in. 
oskarowe Rashômon i Der-
su Uzała, dramat Siedmiu 
samurajów (będący pierwo-
wzorem westernu Siedmiu 

wspaniałych) oraz adaptacje 
dzieł Szekspira: Ran, oparty 
na Królu Learze i Tron  
we krwi – na Makbecie

1935 polski Sejm uchwalił tekst 
nowej konstytucji, która 
miesiąc później została pod-
pisana przez prezydenta  
i weszła w życie 

1965 rozpoczęła się amerykańska 
załogowa misja kosmiczna 
Gemini 3

24 MARCA
1905 zmarł francuski pisarz Jules 

Verne, autor popularnych 
powieści podróżniczo-przy-
godowych z cyklu Niezwykłe 
podróże, klasyk science 
fiction

1915 zmarł polski fizyk i chemik 
Karol Olszewski, profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, jeden z największych na 
świecie autorytetów w dzie-
dzinie skraplania gazów

1930 urodził się amerykański 
aktor filmowy i telewizyjny 
Steve McQueen, odtwórca 
ról w takich filmach jak Sied-
miu wspaniałych, Bullitt,  
Le Mans

25 MARCA
1995 Jan Paweł II wydał encyklikę 

Evangelium Vitae o wartości 
i nienaruszalności życia 
ludzkiego

26 MARCA
2000 honorowego Oscara za cało-

kształt twórczości otrzymał 
Andrzej Wajda. Statuetkę 
wręczyła mu Jane Fonda; 
tegoż dnia nowym prezyden-
tem Rosji został Władimir 
Putin

27 MARCA
1845 urodził się niemiecki fizyk 

Wilhelm Röntgen, odkrywca 
nowego rodzaju przenikli-
wego promieniowania elek-
tromagnetycznego, laureat 
pierwszej Nagrody Nobla  
w dziedzinie fizyki w 1901

28 MARCA
1795 III rozbiór Polski: Sejm kur-

landzki ogłosił przyłączenie 
Księstwa Kurlandii i Semiga-
lii do Rosji

1930 Atatürk przemianował Kon-
stantynopol na Istambuł

29 MARCA
1930 premiera pierwszego pol-

skiego filmu udźwiękowio-
nego (z dialogami nagranymi 
na płytach gramofonowych) 
Moralność Pani Dulskiej

30 MARCA
1940 urodziła się brazylijska 

piosenkarka jazzowa Astrud 
Gilberto („The Girl from Ipa-
nema”)

1945 urodził się brytyjski muzyk 
rockowo-bluesowy Eric Clap-
ton, wirtuoz gitary, wokalista, 
kompozytor i autor tekstów, 
znany z takich utworów jak 
„Tears in Heaven”, „Wonder-
ful Tonight”, „Change the 
World”, „I Shot the Sheriff” 
(cover piosenki Boba Mar-
leya) czy „Layla”

31 MARCA
1880 zmarł polski kompozytor  

i wirtuoz skrzypiec Henryk 
Wieniawski



śr 1 Celzjusz, Chionia, Chryzant, Grażyna, Hugo, Hugon, Jakubina, 
Katarzyna, Teodora, Tolisław, Zbigniew, Zbyszko

cz 2 Aron, Franciszek, Sądomir, Urban, Władysław, Władysława

pi 3 Antoni, Cieszygor, Eutychia, Gandolf, Gandulf, Izbygniew, 
Izbygniewa, Jakub, Pankracy, Ryszard

so 4 Ambroży, Bazyli, Benedykt, Izydor, Wacław, Wacława, Zdzimir

ni 5 Borzywoj, Bożywoj, Irena, Izbor, Julianna, Krescencja, 
Wincenty Niedziela Palmowa

po 6
Ada, Adam, Celeryna, Celestyn, Celestyna, Diogenes, Filaret, 
Ireneusz, Izolda, Katarzyna, Sykstus, Świętobor, Wilhelm, 
Zachariasz

wt 7 Armand, Armin, Asumpta, Donat, Donata, Epifaniusz, Hegezyp, 
Herman, Jan, Przecław, Rufin

śr 8 Amancjusz, Apolinary, Asynkryt, Cezary, Cezaryna, Dionizy, 
Gawryła, January, Radosław, Sieciesława

cz 9
Achacja, Achacjusz, Achacy, Dobrosława, Dominik, Dymitr, 
Eupsychia, Eupsychiusz, Heliodora, Kasylda, Maja, Marceli, 
Matron, Wadim

Wielki Czwartek 

pi 10 Afrykan, Antoni, Apoloniusz, Daniel, Ezechiel, Fulbert, 
Grodzisław, Henryk, Makary, Małgorzata, Michał, Pompejusz Wielki Piątek 

so 11 Anioł, Antypas, Antypater, Arletta, Armand, Filip, Gemma, 
Herman, Hildebrand, Hildebranda, Jaromir, Leon, Marek Wielka Sobota 

ni 12 Andrzej, Iwan, Juliusz, Jurata, Lubosław, Oksana, Siemiodrog, 
Wiktor, Wiktoriusz, Zenon, Zenona Wielkanoc 

po 13
Agatonika, Długomił, Hermenegild, Hermenegilda, Ida, 
Jan, Justyn, Karp, Małgorzata, Marcin, Martyn, Przemysł, 
Przemysław

Poniedziałek Wielkanocny 

wt 14
Ardalion, Berenika, Berenike, Julianna, Justyn, Justyna, 
Krzysztofa, Lawinia, Lawiniusz, Maria, Myślimir, Tyburcjusz, 
Walerian, Waleriana

śr 15
Abel, Anastazja, Bazyli, Eutyches, Krescencjusz, Krescens, 
Krescenty, Leonid, Ludwina, Modest, Olimpia, Tytus, Wacław, 
Wacława, Wiktoryn, Wszegniew

cz 16
Benedykt, Bernadeta, Bernadetta, Cecyl, Cecylian, Charyzjusz, 
Erwin, Erwina, Julia, Kalikst, Ksenia, Lambert, Lamberta, 
Nikita, Nosisław, Patrycy

pi 17
Anicet, Aniceta, Innocenta, Innocenty, Jakub, Józef, Klara, 
Radociech, Robert, Roberta, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, 
Stefan

so 18 Alicja, Apoloniusz, Bogusław, Bogusława, Eleuteriusz, 
Eleutery, Elpidiusz, Flawiusz, Gosława, Gościsław

ni 19
Adolf, Adolfa, Alf, Cieszyrad, Czech, Czechasz, Czechoń, 
Czesław, Ekspedyt, Ekspedyta, Elfeg, Krescencjusz, Krescens, 
Krescenty, Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Werner

po 20
Aga, Agnieszka, Amalia, Amelia, Berenika, Czech, Czechasz, 
Czechoń, Czesław, Florencjusz, Florenty, Marcjal, Marcjan, 
Nawoj, Sulpicjusz, Symeon, Szymon, Teodor, Zenon

wt 21
Abelard, Addar, Anzelm, Anzelma, Apollina, Apollon, 
Bartłomieja, Bartosz, Dobrosułka, Drogomił, Feliks, Irydion, 
Konrad, Konrada, Selma, Zelmira

śr 22 Agapit, Gaja, Gajusz, Heliodor, Kaja, Kajus, Leon, Leonia, 
Leonid, Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor, Trojan

cz 23
Achilles, Adalbert, Adalberta, Egidia, Egidiusz, Gerard, 
Gerarda, Gerhard, Helena, Jerzy, Nastazja, Terencjusz, 
Wojciech

pi 24
Aleksa, Aleksander, Aleksja, Aleksy, Bona, Debora, Egbert, 
Erwin, Erwina, Fidelis, Fidelisa, Gaston, Grzegorz, Horacjusz, 
Horacy, Zbroimir

so 25 Anian, Erwina, Ewodia, Ewodiusz, Filon, Filona, Franciszka, 
Hermogenes, Jarosław, Kalista, Marek, Wasyl

ni 26 Artemon, Aureusz, Klarencjusz, Klaudiusz, Klet, Marcelin, 
Marcelina, Maria, Marzena, Spycimir

po 27 Anastazy, Andrzej, Bożebor, Felicja, Kanizjusz, Marcin, Martyn, 
Piotr, Teofil, Zyta, Żywisław

wt 28 Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Arystarch, Dydym, Maria, 
Paweł, Przybyczest, Waleria, Witalis

śr 29
Amiceta, Angelina, Augustyn, Bogusław, Ermentruda, Hugo, 
Hugon, Irmentruda, Katarzyna, Krystyn, Paulin, Piotr, Rita, 
Robert, Roberta, Sybilla

cz 30
Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Andrea, Balladyna, 
Bartłomiej, Bartłomieja, Chwalisława, Eutropiusz, Falisława, 
Jakub, Katarzyna, Lilla, Marian

Kwiecień Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje.
Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
Pogody kwietniowe – słoty majowe.
Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało.
Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.
Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.

Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają.



1 KWIETNIA 
1750 urodził się polski publicysta 

oświeceniowy, działacz  
i pisarz polityczny, katolicki 
prezbiter i kanonik Hugo 
Kołłątaj, działacz Towa-
rzystwa do Ksiąg Elemen-
tarnych i Komisji Edukacji 
Narodowej

1925 urodził się polski reżyser  
i scenarzysta filmowy Woj-
ciech Jerzy Has, autor m.in. 
filmów: Pętla, Pożegnania, 
Jak być kochaną, Lalka  
i Rękopis znaleziony w Sa-
ragossie

2 KWIETNIA 
1805 urodził się duński pisarz  

i poeta Hans Christian An-
dersen, najbardziej znany 
ze swojej twórczości ba-
śniopisarskiej; w rocznicę 
jego urodzin obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci

1840 urodził się francuski pisarz 
Émile Zola, przedstawiciel 
nurtu naturalizmu (autor 
m.in. powieści: Germinal, 
Nana i Wszystko dla pań), 
skazany w „sprawie Dreyfusa”

3 KWIETNIA 
1940 rozpoczęły się masowe egze-

kucje polskich jeńców wo-
jennychz obozów sowieckich 
w Kozielsku, Ostaszkowie  
i Starobielsku

1990 zmarła amerykańska woka-
listka jazzowa Sarah Vau-
ghan

6 KWIETNIA 
1520 zmarł włoski malarz i archi-

tekt Rafael Santi, najmłodszy 
z trójki genialnych artystów 
włoskiego renesansu – obok 
Michała Anioła i Leonarda da 
Vinci

1990 Sejm przywrócił Święto 
Narodowe Trzeciego Maja, 
znosząc jednocześnie święto 
22 lipca

7 KWIETNIA 
1945 wojna na Pacyfiku: Amery-

kanie zatopili japoński pan-

cernik Yamato – największy 
okręt tej klasy, jaki kiedykol-
wiek zbudowano

1995 w Warszawie oddano do 
użytku pierwszy odcinek 
metra, od stacji Kabaty na 
południu miasta do stacji 
Politechnika w Śródmieściu

8 KWIETNIA 
1820 na wyspie Milos odnaleziono 

posąg tzw. Wenus z Milo 
9 KWIETNIA 
1860 na fonautografie wyna-

lezionym przez Francuza 
Édouarda-Léona Scotta de 
Martinville zarejestrowano 
najstarsze nagranie ludzkie-
go głosu

10 KWIETNIA 
1525 hołd pruski złożony na 

krakowskim rynku królowi 
Zygmuntowi Staremuprzez 
księcia Albrechta Hohenzol-
lerna

1970 Paul McCartney ogłosił roz-
pad grupy The Beatles

2010 w katastrofie lotniczej  
w Smoleńsku zginęło 96 
osób, wśród nich Prezydent 
RP Lech Kaczyński i jego 
małżonka 

11 KWIETNIA 
1970 z przylądka Canaveral na 

Florydzie wystartowała nie-
udana misja Apollo 13

1990 polski Sejm uchwalił ustawę 
o zniesieniu cenzury

12 KWIETNIA 
1940 urodził się amerykański mu-

zyk jazzowy Herbie Hancock, 
pianista, kompozytor  
i aranzer

1945 zmarł amerykański polityk 
Franklin Delano Roosevelt, 
czterokrotny prezydent USA

14 KWIETNIA 
1930 zmarł śmiercią samobójczą 

rosyjski poeta i dramaturg 
Władimir Majakowski, przed-
stawiciel kubofuturyzmu, 
autor liryków, poematów, 
komedii satyrycznych

2010 erupcja wulkanu Eyjafjal-
lajökull na Islandii, która 
spowodowała paraliż komu-
nikacji lotniczej w Europie

15 KWIETNIA 
1980 zmarł francuski powieściopi-

sarz, dramaturg, eseista  
i filozof-egzystencjalista 
Jean-Paul Sartre, laureat 
(nieprzyjętej) literackiej 
Nagrody Nobla

1990 zmarła szwedzka aktorka  
i gwiazda filmowa Greta 
Garbo

16 KWIETNIA 
17 KWIETNIA 
1790 zmarł amerykański polityk 

Benjamin Franklin, jeden  
z Ojców-założycieli Stanów 
Zjednoczonych

1970 załoga statku Apollo 13 
bezpiecznie wodowała na 
Pacyfiku po nieudanej misji 
księżycowej 

18 KWIETNIA 
1955 zmarł niemiecki fizyk teo-

retyk Albert Einstein, na-
tomiast jego mózg został, 
zgodnie z jego wolą, wyjęty 
po 7 godzinach od zgonu  
i zakonserwowany w forma-
linie w celu przeprowadzenia 
badań naukowych

2010 w Krakowie odbyły się uro-
czystości pogrzebowe pary 
prezydenckiej Lecha  
i Marii Kaczyńskich, tragicz-
nie zmarłych w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem

19 KWIETNIA 
2005 kardynał Joseph Alois 

Ratzinger został obrany 
papieżem i przyjął imię Be-
nedykt XVI

20 KWIETNIA 
1770 kapitan James Cook po raz 

pierwszy dostrzegł wybrzeże 
Australii

21 KWIETNIA 
1910 zmarł amerykański pisarz, 

humorysta i satyryk Mark 
Twain

1915 urodził się aktor Anthony 
Quinn (La strada, Grek Zorba)

1920 podpisano umowę poli-
tyczną pomiędzy polskim 
rządem i Symonem Petlurą, 
uznającą prawo Ukrainy do 
niezawisłości

22 KWIETNIA 
1870 urodził się rosyjski rewo-

lucjonista i polityk Włodzi-
mierz Lenin, przewodniczący 
WKP(b), główna postać 
rewolucji bolszewickiej 1917, 
organizator i pierwszy przy-
wódca państwa radzieckiego, 
teoretyk marksizmu, ideolog 
komunizmu

23 KWIETNIA 
1810 w kościele parafialnym  

w Brochowie został 
ochrzczony Fryderyk Chopin, 
natomiast w dokumentach  
z tego aktu zapisano kwe-
stionowaną później przez 
niego i rodzinę datę jego 
urodzin

1930 rozpoczęto budowę Hotelu 
Polonia (później Piast).  
Inicjatorem budowy było 
Towarzystwo Oszczędności  
i Zaliczek. Hotel został uroczy-
ście otwarty 29 grudnia 1931 r. 

24 KWIETNIA 
1800 założono Bibliotekę Kongre-

su Stanów Zjednoczonych
1990 prom kosmiczny Discovery 

wyniósł na orbitę Teleskop 
Hubble’a

25 KWIETNIA 
1915 I wojna światowa: desant 

brytyjski wraz z oddziałami 
Australian and New Zealand 
Army Corps (ANZAC) wylądo-
wał na tureckim półwyspie 
Gallipoli; rozpoczęła się bi-
twa o Gallipoli – największa 
operacja desantowa I wojny 
światowej

1920 wojna polsko-bolszewicka: 
Józef Piłsudski rozpoczął 
ofensywę na Ukrainie

28 KWIETNIA 
1945 zginął, rozstrzelany przez 

komunistycznych partyzan-
tów w miejscowości Giulino 
di Mezzegra, włoski polityk 
faszystowski Benito Mussoli-
ni, premier Włoch (tytułowa-
ny duce) w latach 1922-1943, 
następnie przywódca mario-
netkowej Republiki Salò

29 KWIETNIA 
1945 wojska amerykańskie wy-

zwoliły obóz koncentracyjny 
Dachau, dokonując masakry 
wziętych do niewoli żołnie-
rzy Waffen-SS i personelu 
obozowego

1980 zmarł brytyjski reżyser  
i producent filmowy Alfred 
Hitchcock, pionier suspensu 
i thrillera psychologicznego

30 KWIETNIA 
1310 urodził się Kazimierz III Wiel-

ki, król Polski
1940 w okolicach Anielina koło 

wsi Studzianna poległ w wal-
ce mjr Henryk Dobrzański ps. 
„Hubal”, dowódca Oddziału 
Wydzielonego tzw. hubalczy-
ków

1945 popełniając samobójstwo 
w bunkrze pod ruinami 
Kancelarii Rzeszyzginął nie-
miecki polityk pochodzenia 
austriackiego, zbrodniarz 
wojenny Adolf Hitler, założy-
ciel i lider Narodowosocja-
listycznej Niemieckiej Partii 
Robotników, od 1933 kanc-
lerz Rzeszy, od 1934 sprawu-
jący władzę dyktatorską jako 
Wódz (niem. Führer) Rzeszy, 
tzn. prezydent, szef rządu  
i zwierzchnik sił zbrojnych  
w jednej osobie



pi 1 Aniela, Asaf, Briok, Filip, Floryna, Jakub, Jeremi, Jeremiasz, 
Józef, Lubomir Święto Pracy

so 2 Afanazy, Anatol, Atanazy, Eksuperiusz, Gwalbert, Longin, 
Longina, Walenty, Walter, Witomir, Zygmunt

ni 3 Aleksander, Antonina, Diodor, Diodora, Maria, Mariola, 
Świętochna, Świętosława, Tosia Święto Konstytucji 3 Maja

po 4 Amalia, Amelia, Florian, Gościwid, Grzegorz, January, Kancjan, 
Michał, Monika, Paulin, Strzeżywoj

wt 5
Anioł, Benwenut, Czesemir, Eulogia, Eutymiusz, Geroncjusz, 
Irena, Iryda, Ita, Kociemir, Pius, Teodor, Waldemar, Zdzibor, 
Zenobiusz

śr 6
Bartłomieja, Benedykta, Benita, Ditta, Domagniew, Dytrych, 
Ewodia, Ewodiusz, Filip, Franciszek, Gościwit, Gościwuj, Jakub, 
Jan, Judyta, Jurand

cz 7
Benedykt, Benedykta, Bogdała, Bogumir, Domicela, 
Domicjana, Flawia, Florian, Gizela, Gustawa, Ludmiła, 
Ludomiła, Ludomira, Sawa, Wincenta

pi 8 Achacja, Achacjusz, Achacy, Dezyderia, Heladia, Heladiusz, 
Ilza, Liza, Marek, Michał, Piotr, Stanisław, Wiktor Dzień Zwycięstwa

so 9 Beat, Beatus, Begina, Bożydar, Geroncjusz, Grzegorz, Hiob, 
Job, Karena, Karola, Karolina, Mikołaj

ni 10 Antonin, Blanda, Celzjusz, Cyryn, Cyryna, Częstomir, Filadelf, 
Filadelfia, Gardenia, Gordian, Gordiana, Izydor, Jan, Wiktoryna

po 11 Adalbert, Benedykt, Fabiusz, Filip, Franciszek, Iga, Ignacja, 
Ignacy, Lew, Lutogniew, Mamert, Mira, Miranda, Żegota

wt 12
Achilles, Domicela, Domicjan, Domicjana, Dominik, Epifani, 
Flawia, Gwalbert, Imelda, Jan, Jazon, Joanna, Pankracy, 
Plautylla, Wszemił

śr 13 Andrzej, Aron, Ciechosław, Gemma, Gliceria, Gloria, 
Magdalena, Ofelia, Piotr, Robert, Roberta, Serwacy

cz 14
Ampeliusz, Bona, Bonifacy, Bończa, Dobiesław, Egidia, 
Egidiusz, Fenenna, Jeremi, Jeremiasz, Koryna, Maciej, Wiktor, 
Wiktoriusz

pi 15
Afanazy, Atanazy, Berta, Cecyliusz, Cibora, Czcibora, Dionizja, 
Izydor, Jan, Kasjusz, Nadia, Nadzieja, Ruprecht, Strzeżysław, 
Zofia

so 16
Adamina, Andromacha, Andrzej, Brenda, Brendan, Fidol, 
Germeriusz, Honorat, Jan Nepomucen, Jędrzej, Symeon, 
Szymon, Szymoneta, Trzebomysł, Ubald, Wieńczysław, 
Wiktorian

ni 17 Bruno, Brunon, Chwalimir, Falimir, Herakliusz, Kwalimir, 
Paschalis, Sławomir, Torpet, Weronika, Wiktor, Wiktoriusz

po 18
Aleksa, Aleksander, Aleksandra, Anian, Ditmar, Edwin, Eryk, 
Eryka, Eufrazja, Faina, Feliks, Irina, Jan, Liboriusz, Myślibor, 
Sandra, Toska, Wenancjusz, Wrzesław, Wrzesława

wt 19 Augustyn, Celestyn, Dunstan, Iwo, Iwon, Mikołaj, Nikola, 
Pękosław, Piotr, Potencjana, Pudecjanna

śr 20
Anastazy, Asteriusz, Bazyla, Bazyli, Bazylid, Bazylis, Bazylisa, 
Bernarda, Bernardyn, Bernardyna, Bromir, Bronimir, Elfryda, 
Iwo, Kolumba, Sawa, Teodor, Wiktoria

cz 21 Antioch, Donat, Donata, Dypold, Jan, Kryspin, Przecława, 
Pudens, Tymoteusz, Walenty, Wiktor, Wiktoriusz

pi 22 Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława, Krzesława, Marcjal, 
Marcjan, Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława

so 23 Budziwoj, Budziwuj, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia, 
Hubysława, Iwona, Jan, Leontyna, Michał

ni 24 Cieszysława, Donacjan, Estera, Franciszek, Jan, Joanna, Maria, 
Milena, Mokij, Tomira, Wenesa, Wincenty, Zofia, Zula, Zuzanna

po 25 Borysław, Epifan, Grzegorz, Heladia, Heladiusz, Imisława, 
Madlena, Magda, Marcjanna, Maria, Maria Magdalena, Urban

wt 26
Adalwin, Adalwina, Alwin, Alwina, Andżelika, Beda, 
Eleuteriusz, Eleutery, Ewelina, Filip, Filip Neriusz, Karp, 
Marianna, Paulina, Więcemił, Wilhelmina

śr 27 Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Radowid, 
Radowit

cz 28 Augustyn, Balladyna, Elmira, German, Heladia, Heladiusz, 
Jaromir, Priam, Wiktor, Wiktoriusz, Wilhelm, Wrócimir

PI 29
Bogusława, Ermentruda, Irmentruda, Magdalena, 
Maksymilian, Maksymin, Maria, Maria Magdalena, Teodor, 
Teodozja

SO 30 Andonik, Andronik, Eksuperancjusz, Feliks, Ferdynand, Gawin, 
Jan, Joanna, Sulimiera, Sulimierz, Sulimir

NI 31
Aniela, Bożysława, Ernesta, Ernestyna, Feliks, Kamil, 
Kamila, Kancjanela, Kancjusz, Marietta, Petronela, Petronia, 
Petroniusz, Teodor

Zielone Świątki

Maj Chłodny maj, dobry urodzaj.
Częste w maju grzmoty rozpraszają chłopom zgryzoty.
Deszcz majowy, chleb gotowy.
Kiedy mokry maj, będzie żyto jako gaj.
Dużo chrabąszczy w maju, proso będzie niby w gaju.
Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.
Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie.
Gdy się maj z grzmotem odezwie na wschodzie, rok sprzyja sianu i zbożu w urodzie.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
Grzmot w maju sprzyja urodzaju.
Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie.
Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon.

Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz.



1 MAJA 
1945 na terenie Protektoratu 

Czech i Moraw wybuchło 
powstanie majowe ludu 
czeskiego

3 MAJA 
1815 na kongresie wiedeńskim 

zadecydowano o podziale 
Księstwa Warszawskiego 
na cztery części: Cesarstwo 
Austrii zagarnęło okolice 
Wieliczki; powstało Wielkie 
Księstwo Poznańskie bę-
dące autonomiczną częścią 
Królestwa Prus; utworzono 
Królestwo Polskie w unii per-
sonalnej z Imperium Rosyj-
skim oraz utworzono Wolne 
Miasto Kraków – republikę 
pod protektoratem trzech 
sąsiednich mocarstw: Austrii, 
Prus i Rosji

4 MAJA 
1980 zmarł jugosłowiański polityk 

komunistyczny, marszałek 
Tito, podczas II wojny świa-
towej dowódca oddziałów 
partyzanckich, przywódca 
Jugosławii od 1945 aż do 
swojej śmierci

5 MAJA 
1955 weszły w życie układy pa-

ryskie: tego dnia zniesiono 
okupacyjny status Niemiec 
Zachodnich, przyznano im 
prawo do posiadania armii 
oraz włączono do Paktu 
Północnoatlantyckiego

6 MAJA 
1840 w Wielkiej Brytanii w obiegu 

oficjalnym pojawił się pierw-
szy znaczek pocztowy, zwany 
Penny Black

1950 urodził się polski piosenkarz, 
instrumentalista i kompozy-
tor Zbigniew Wodecki

7 MAJA 
1840 urodził się rosyjski kompo-

zytor i pianista Piotr Czaj-
kowski, klasyk romantyzmu, 
autor poematów symfonicz-
nych, oper, baletów, koncer-
tów czy symfonii 

1915 niemiecki okręt podwodny 
U-20 zatopił brytyjski pa-
rowiec transatlantycki RMS 
Lusitania; podstępny atak na 
statek pasażerski przyczynił 
się do włączenia się Stanów 
Zjednoczonych do I wojny 
światowej

1985 zmarł polski prozaik Adam 
Bahdaj, autor utworów dla 
dzieci i młodzieży (Podróż za 
jeden uśmiech, Wakacje  
z duchami, Stawiam na Tolka 
Banana)

2000 Władimir Putin został zaprzy-
siężony na urząd Prezydenta 
Federacji Rosyjskiej

8 MAJA 
1945 dzień po bezwarunkowej 

kapitulacji niemieckich sił 
zbrojnych, o godz. 22:43 
(czasu miejscowego, według 
czasu moskiewskiego: po 
00:00 9 maja), w radzieckiej 
kwaterze głównej w Berli-
nie-Karlshorst na żądanie 
Stalina zostało powtórzone 

podpisanie aktu kapitulacji 
III Rzeszy; oficjalnie zakoń-
czyła się wojna w Europie

1945 urodził się amerykański pia-
nista i kompozytor muzyki 
jazzowej Keith Jarrett

1970 ukazał się Let It Be, ostatni 
album The Beatles

1980 Światowa Organizacja Zdro-
wia ogłosiła całkowite wytę-
pienie ospy

9 MAJA 
1950 Robert Schuman na posie-

dzeniu rządu francuskiego 
w Paryżu przedstawił plan 
utworzenia Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali

1960 w Stanach Zjednoczonych 
dopuszczono do sprzedzaży 
pierwszą pigułkę antykon-
cepcyjną. W Polsce tabletki 
tego rodzaju zostały wpro-
wadzono w roku 1966

10 MAJA 
1940 II wojna światowa: Niem-

cy zaatakowały Holandię, 
Belgię i Luksemburg łamiąc 
neutralność tych państw

1940 Winston Churchill zastąpił 
Neville’a Chamberleina na 
stanowisku premiera Wiel-
kiej Brytanii

11 MAJA 
330 Konstantyn Wielki przeniósł 

stolicę Cesarstwa Rzymskie-
go do Konstantynopola –  
nowego miasta założonego  
w miejscu dawnego Bizan-
cjum

1960 Mosad porwał z Argentyny 
niemieckiego zbrodniarza 
wojennego Adolfa Eichmanna

12 MAJA 
1970 zmarł polski generał i polityk 

Władysław Anders, dowódca 
Armii Polskiej w ZSRR  
(1941-1942), Armii Polskiej  
na Wschodzie (1942-1943)  
i 2 Korpusu Polskiego znane-
go z walk o Monte Cassino

13 MAJA 
1950 urodził się amerykański 

kompozytor, pianista i pio-
senkarz Stevie Wonder

16 MAJA 
1920 urodził się prozaik i publi-

cysta Leopold Tyrmand, 
miłośnik i popularyzator 
jazzu, autor Dziennika 1954, 
powieści Zły

1990 zmarł Jim Henson, amery-
kański plastyk i lalkarz,  
twórca „Muppetów”

17 MAJA 
1870 urodził się polski poeta, pro-

zaik, dramatopisarz i tłumacz 
Lucjan Rydel; w 1900 jego 
ślub z córką chłopa z Bro-
nowic stał się wydarzeniem 
społecznym i artystycznym 
oraz inspiracją dla Wyspiań-
skiego do napisania Wesela

18 MAJA 
1910 zmarła polska powieściopi-

sarka i nowelistka nurtu po-
zytywizmu, Eliza Orzeszkowa, 
propagatorka pracy orga-
nicznej, zwolenniczka eman-
cypacji kobiet, autorka m.in. 
powieści Nad Niemnem, Meir 
Ezofowicz, zbioru opowiadań 
i nowel Gloria victis

1920 urodził się polski filozof, 
duszpasterz i nauczyciel 
akademicki, dramaturg, 
poeta, poliglota Karol Woj-
tyła, arcybiskup metropolita 
krakowski, kardynał, w 1978 
wybrany na papieża przyjął 
imię Jan Paweł II, święty 
Kościoła katolickiego

19 MAJA 
1480 zmarł Jan Długosz, historyk, 

dyplomata, kanonik kra-
kowski, wychowawca synów 
Kazimierza Jagiellończyka, 
kronikarz

20 MAJA 
1955 urodził się polski kompozy-

tor Zbigniew Preisner, twórca 
muzyki filmowej, m.in. do fil-
mów Krzysztofa Kieślowskie-
go Podwójne życie Weroniki, 
Trzy kolory. Niebieski czy 
telewizyjnego cyklu Dekalog 
oraz do filmów Agnieszki 
Holland Tajemniczy ogród, 
Europa, Europa

22 MAJA 
1885 zmarł francuski pisarz, 

poeta, dramaturg i polityk 
Victor Hugo

23 MAJA 
1940 polski okręt podwodny ORP 

Orzeł wyszedł w swój ostatni 
patrol na Morze Północne,  
w trakcie którego – z niewy-
jaśnionych do dziś przyczyn 
zaginął bez śladu

24 MAJA 
1430 Joanna d’Arc została schwy-

tana przez Burgundczyków,  
a następnie sprzedana An-
glikom

1920 Tomáš Masaryk został po raz 
drugi wybrany na urząd Pre-
zydenta Czechosłowacji

1940 urodził się rosyjsko-amery-
kański poeta i eseista po-
chodzenia żydowskiego Iosif 
Brodski, laureat Nagrody 
Nobla

30 MAJA 
1640 zmarł flamandzki malarz, 

rysownik i grafik Peter Paul 
Rubens, jeden z najwybit-
niejszych twórców okresu 
baroku

1960 zmarł radziecki prozaik, 
poeta i tłumacz pochodzenia 
żydowskiego Boris Paster-
nak, autor powieści Doktor 
Żywago, za którą w 1958 roku 
otrzymał Nagrodę Nobla, 
nagrody nie odebrał z powo-
dów politycznych

31 MAJA 
1930 urodził się amerykański 

aktor, reżyser i producent 
filmowy Clint Eastwood; 
popularność zdobył grając 
w spaghetti westernach: 
Za garść dolarów, Za kilka 
dolarów więcej oraz Dobry, 
zły i brzydki; kolejnym jego 
słynnym wcieleniem była 
tytułowa rola w filmie Brud-
ny Harry

1940 pomnik Fryderyka Chopina  
w Warszawie został wysa-
dzony w powietrze przez 
niemieckiego okupanta



po 1
Alfons, Alfonsyna, Bernard, Bernarda, Felin, Felina, Firmus, 
Fortunat, Gracjana, Hortensjusz, Ischyrion, Jakub, Justyn, 
Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem, Świętopełk

wt 2
Amin, Blandyna, Efraim, Efrem, Erazm, Eugeniusz, Florianna, 
Fotyn, Marcelin, Maria, Marianna, Marzanna, Mikołaj, Nicefor, 
Piotr, Racisław

śr 3
Cecyliusz, Ferdynand, Franciszek, Karol, Kewin, Klotylda, 
Konstantyn, Laurencjusz, Laurentyn, Laurentyna, Leszek, 
Paula, Tamara, Wawrzyniec

cz 4 Bazyliusz, Braturad, Dacjan, Franciszek, Gostmił, Gościmił, 
Karol, Karp, Kwiryna

pi 5
Afrodyta, Bonifacy, Bończa, Dobrociech, Dobromir, Dobrymir, 
Doroteusz, Genadiusz, Hildebrand, Hildebranda, Marta, 
Nikanor, Waleria, Walter

so 6 Artemiusz, Benignus, Dominika, Ingrida, Kandyda, Klaudiusz, 
Laurenty, Norbert, Norberta, Paulina, Więcerad

ni 7 Antoni, Ciechomir, Jarosław, Lukrecja, Paweł, Robert, Roberta, 
Tacjusz, Wiesław, Wisław

po 8 Adrianna, Karp, Maksym, Medard, Seweryn, Wilhelm, 
Wyszesław

wt 9
Anna, Bertrand, Efraim, Efrem, Felicjan, Felicjana, Hanna, 
Kajmir, Kalmir, Kanimir, Kolumb, Kolumba, Pelagia, Pelagiusz, 
Sławoj

śr 10 Amancjusz, Amat, Apollon, Aureusz, Bogumił, Diana, Edgar, 
Ingolf, Małgorzata, Mauryn, Nikita, Onufry

cz 11 Adelajda, Anastazy, Barabasz, Barnaba, Feliks, Radomił, 
Teodozja Boże Ciało

pi 12 Antonina, Bazyli, Bazylides, Bernarda, Cyryn, Cyryna, Gwido, 
Jan, Janina, Leon, Onufry, Placyd, Tosia, Wyszemir

so 13 Akwilina, Antoni, Chociemir, Gracja, Herman, Kociemir, Lucjan, 
Maria, Maria Magdalena, Tobiasz

ni 14 Bazylid, Bazylis, Digna, Eliza, Elizeusz, Elza, Justyn, Marcjal, 
Marcjan, Michał, Ninogniew, Walerian, Waleriana, Walery

po 15
Abraham, Adelajda, Angelina, Bernard, Bernarda, Dula, 
Edburga, Eutropia, Germana, Hezychiusz, Jolanta, Leona, 
Leonida, Nikifor, Wiola, Wit, Witold, Witolda, Witołd, Witosław, 
Wodzisław

wt 16 Alina, Aneta, Aubert, Benon, Benona, Budzimir, Jan, Justyna, 
Ludgarda

śr 17
Adolf, Adolfa, Aga, Agnieszka, Albert, Alf, Awit, Awita, 
Drogomysł, Franciszek, Isaura, Izaur, Izaura, Laura, Marcjal, 
Marcjan, Radomił, Rainer, Wolmar

cz 18
Amand, Amanda, Bjorn, Drogoradz, Drohobysz, Dzirżysława, 
Efraim, Efrem, Elżbieta, Eufemiusz, Gerwazy, Hipacy, Leonia, 
Marek, Marina, Paula

pi 19 Borzysław, Gerwazy, Julianna, Odo, Protazy, Romuald, 
Romualda, Sylweriusz, Zora

so 20
Adalbert, Bogna, Bogumiła, Bożena, Bratomir, Dina, Edburga, 
Florentyna, Franciszek, Gemma, Hektor, Michał, Rafael, 
Rafaela, Rafał, Sylwery

ni 21 Albaniusz, Aleksa, Alicja, Alojza, Alojzja, Alojzy, Chloe, 
Demetria, Domamir, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Teodor

po 22
Achacja, Achacjusz, Achacy, Agenor, Alban, Będzieciech, 
Broniwoj, Flawiusz, Innocencja, Innocenta, Innocenty, Jan, 
Kirył, Paulina, Tomasz

wt 23 Agrypina, Albin, Arystokles, Bazyli, Edeltrauda, Józef, Piotr, 
Prosper, Wanda, Zenon, Zenona

śr 24 Dan, Danisz, Danuta, Doryda, Emilia, Jan, Janisław, Wilhelm

cz 25
Adalbert, Albrecht, Antyd, Cymbarka, Dorota, Eulogia, 
Eulogiusz, Febron, Febronia, Fiebrosław, Lucja, Łucja, 
Telisława, Tolisława, Wilhelm

pi 26 Edburga, Jan, Jeremi, Jeremiasz, Miromir, Paweł, Zdziwoj

so 27 Benwenut, Cyryl, Maria, Maria Magdalena, Maryla, Władysław, 
Władysława, Włodzisław

ni 28 Amos, Argymir, Ekhard, Heraklides, Heron, Ireneusz, Józef, 
Leon, Paweł, Raissa, Zbrosław

PO 29 Benedykta, Benita, Dalbor, Dalebor, Dalebora, Dalibor, Ema, 
Iwetta, Kasjusz, Marta, Paweł, Piotr

WT 30 Alpinian, Bazylides, Ciechosława, Cyryl, Emilia, Ermentruda, 
Irmentruda, Lucyna

Czerwiec Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.
Czerwiec stały, grudzień doskonały.
Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje.
Kiedy kwitnie w czerwcu bób, to największy wtedy głód, a kiedy mak, to już nie tak.
Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy.
W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czereśnie się zapalają.
W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze.
Chrzest Jana w deszczowej wodzie, trzyma zbiory na przeszkodzie. (24 czerwca)
Gdy się święty Jan rozczuli, to go dopiero Najświętsza Panna utuli. (2 lipca – Marii)
Gdy święty Jan łąkę rosi, to chłop siano kosi.(24 czerwca)
Jak się Janek kąpie w wodzie, żniwom deszcze na przeszkodzie.(24 czerwca)
Gdy deszcz przed Janem, po żniwach rolnik jest panem.(24 czerwca)
Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.(24 czerwca)

Kiedy z Janem przyjdą deszcze, to sześć niedziel kropi jeszcze.(24 czerwca)



1 CZERWCA 
1780 urodził się pruski generał, 

teoretyk i filozof wojny Carl 
von Clausewitz, uważany za 
jednego z klasyków teorii 
strategii, autor fundamental-
nego dzieła O wojnie

1915 urodził się polski poeta  
i kapłan katolicki Jan Twar-
dowski

3 CZERWCA 
1890 zmarł polski etnograf,  

etnolog i kompozytor Oskar 
Kolberg

4 CZERWCA 
1920 podpisano traktat w Trianon, 

na mocy którego Węgry 
utraciły 71% terytorium i 63% 
populacji na rzecz Austrii, 
Czechosłowacji, Jugosławii, 
Polski i Rumunii

1960 zmarł generał Józef Haller, 
jeden z organizatorów Legio-
nów Polskich, w wojnie pol-
sko-bolszewickiej Generalny 
Inspektor Armii Ochotniczej, 
harcmistrz, przewodniczący 
ZHP, w 1936 współtwórca an-
tyrządowego Frontu Morges, 
w czasie II wojny światowej 
minister rządu na uchodź-
stwie, po wojnie pozostał  
na emigracji

6 CZERWCA 
1530 urodził się polski poeta 

renesansowy Jan Kochanow-
ski, sekretarz królewski na 
dworze Zygmunta Augusta, 

uznawany za twórcę pol-
skiego języka literackiego, 
autor fraszek, trenów, pieśni, 
psalmów, tragedii Odprawa 
posłów greckich oraz Psałte-
rza Dawidowego

1875 urodził się niemiecki pisarz, 
nowelista, eseista Thomas 
Mann, autor powieści Bud-
denbrookowie, Czarodziejska 
góra, Doktor Faustus, nowel 
Śmierć w Wenecji, Tonio 
Kröger, laureat literackiej 
Nagrody Nobla za 1929

2010 zmarł czeski reżyser filmowy 
i teatralny, scenarzysta La-
dislav Smoljak

9 CZERWCA 
1815 po dziesięciu miesiącach 

żmudnych negocjacji, balów, 
zabaw, przyjęć i przedsta-
wień teatralnych podpisano 
akt końcowy kongresu 
wiedeńskiego, który porząd-
kował kwestie dynastyczne, 
ustrojowe i graniczne  
w ponapoleońskiej Europie

1870 zmarł angielski pisarz Char-
les Dickens, autor m.in.: 
Davida Copperfielda, Klubu 
Pickwicka czy Olivera Twista

11 CZERWCA 
1770 James Cook dopłynął do 

Wielkiej Rafy Koralowej 
znajdującej się u wschodnich 
wybrzeży Australii

12 CZERWCA 
1665 w czasie II wojny angielsko-

-holenderskiej zajęty przez 
Anglików Nowy Amsterdam 
został przemianowany  
na Nowy Jork

1790 Filadelfia została stolicą 
Stanów Zjednoczonych na 
dziesięć lat, do 1800 roku

1990 ogłoszono deklarację suwe-
renności państwowej Rosji, 
która wówczas była częścią 
ZSRR; w rocznicę tego zda-
rzenia obchodzony jest Dzień 
Rosji – główne święto pań-
stwowe Federacji Rosyjskiej

13 CZERWCA 
1930 urodził się Ryszard Kukliński, 

pułkownik LWP, który zde-
cydował się na współpracę 
wywiadowczą z CIA

14 CZERWCA 
1940 do obozu koncentracyjnego 

Auschwitz dotarł z Tarnowa 
pierwszy masowy transport 
728 mężczyzn, w większości 
polskich więźniów politycz-
nych

1985 w miejscowości Schengen 
w Luksemburgu podpisano 
międzynarodowe porozumie-
nie tworzące ruch bezwizowy 
między Francją, Niemcami  
i krajami Beneluksu

15 CZERWCA 
1520 papież Leon X wydał bullę 

Exsurge Domine potępiającą 
poglądy i działania Marcina 
Lutra

16 CZERWCA 
1890 urodził się brytyjski komik 

Stan Laurel, wraz z Oliverem 
Hardym stworzył popularny 
duet komediowy (w Polsce 
nazywany Flip i Flap); był 
jedną z czołowych postaci 
światowej burleski, w 1961 
uhonorowany Oscarem  
za wybitne osiągnięcia

1895 urodził się polski generał 
Antoni Chruściel, dowódca 
powstania warszawskiego

17 CZERWCA 
1885 do Nowego Jorku przybyła 

z Francji (we fragmentach) 
Statua Wolności

21 CZERWCA 
1940 zginęli, rozstrzelani przez 

Niemców w Palmirach  
w Puszczy Kampinoskiej,  
w ramach Akcji AB, przed-
stawiciele polskiej elity 
politycznej, intelektualnej, 
kulturalnej i sportowej,  
w tym m.in.: polityk, działacz 
ruchu ludowego, marszałek 
Sejmu Maciej Rataj; lekko-
atleta, biegacz długodystan-
sowy, olimpijczyk Janusz 
Kusociński

1945 w Moskwie zakończył się po-
kazowy proces przywódców 
Polskiego Państwa Podziem-
nego, tzw. proces szesnastu

22 CZERWCA 
1940 II wojna światowa: Francja 

skapitulowała przed III Rze-
szą; generał armii Charles 
Huntziger w imieniu mar-
szałka Petaina podpisał trak-
tat rozejmowy w Compiègne

23 CZERWCA 
1905 po raz pierwszy wzbił się  

w powietrze samolot Flyer III 
konstrukcji braci Wright

25 CZERWCA 
1530 na sejmie Rzeszy w Augs-

burgu odczytano Wyznanie 
augsburskie

1950 wkroczeniem wojsk KRL-D na 
terytorium Korei Południo-
wej rozpoczęła się wojna 
koreańska; konflikt zakoń-
czył się zawieszeniem broni 
27 lipca 1953 i wyznaczeniem 
strefy zdemilitaryzowanej 
wzdłuż 38. równoleżnika; 
formalnie dwa państwa ko-
reańskie nadal pozostają  
w stanie wojny

27 CZERWCA 
1950 w Pradze przeprowadzono 

egzekucję Milady Horákovej, 
czeskiej parlamentarzystki, 
ofiary mordu sądowego, 
skazanej na karę śmierci  
w procesie pokazowym

28 CZERWCA 
2000 zmarł ksiądz profesor Józef 

Tischner, filozof, teolog  
i publicysta

29 CZERWCA 
1900 urodził się francuski pilot, 

poeta i pisarz Antoine de 
Saint-Exupéry, autor opo-
wiadań o tematyce lotniczej 
(Nocny lot, Ziemia, planeta 

ludzi) oraz poetyckiej baśni 
Mały Książę uważanej za ar-
cydzieło literatury światowej

1930 urodził się polski dramatopi-
sarz, prozaik, satyryk  
i rysownik Sławomir Mrożek, 
autor m.in. dramatów Tango, 
Emigranci, satyrycznych  
i humorystycznych zbiorów 
opowiadań Słoń, Wesele  
w Atomicach

1940 zmarł szwajcarsko-niemiecki 
malarz i grafik Paul Klee

1995 w ramach programu Shut-
tle-Mir amerykański prom 
kosmiczny Atlantis po raz 
pierwszy połączył się z rosyj-
ską stacją orbitalną Mir

30 CZERWCA 
1905 Albert Einstein opublikował 

na łamach „Annalen der Phy-
sik” artykuł Zur Elektrodyna-
mik bewegter Körper, będący 
podstawą szczególnej teorii 
względności



śr 1 Aaron, Bogusław, Domicjana, Ekhard, Halina, Klarysa, Marcin, 
Marian, Martyn, Niegosława, Otton, Teobald, Teodoryka

cz 2 Bernarda, Eutyches, Eutychiusz, Jagoda, Juda, Maria, 
Martynian, Otto, Piotr, Urban

pi 3 Anatol, Bezprym, Heliodor, Heliodora, Jacek, Kamelia, Korneli, 
Leon, Miłosław, Otto, Tomasz

so 4
Ageusz, Aggeusz, Alfred, Aurelian, Elżbieta, Innocenta, 
Innocenty, Józef, Julian, Malwin, Malwina, Odo, Ramon, 
Teodor, Wielisław

ni 5 Antoni, Bartłomiej, Cyryla, Filomena, Jakub, Karola, Karolina, 
Maria, Michał, Przybywoj, Szarlota, Wilhelm Cyryla i Metodego

po 6 Agrypina, Chociebor, Dominik, Dominika, Goar, Gotard, 
Kociebor, Lucja, Łucja, Niegosław, Teresa, Zuzanna Dzień spalenia Jana Husa

wt 7
Antoni, Benedykt, Cyryl, Doryda, Edelburga, Estera, Ewald, 
Gościwid, Hezychiusz, Ilidia, Kira, Klaudiusz, Metoda, Metody, 
Piotr, Pompejusz, Sędzisława, Wilibald

śr 8
Adolf, Adrian, Adrianna, Akwila, Ariela, Chwalimir, Edgar, 
Elżbieta, Eugeniusz, Falibor, Falimir, Hadriana, Kilian, Kiliana, 
Kwalimir, Prokop, Wirginia

cz 9
Adolfina, Adrianna, Anatola, Anatolia, Florianna, Heloiza, 
Hieronim, Lucja, Ludwika, Lukrecja, Łucja, Mikołaj, Patrycjusz, 
Weronika, Wszebąd, Zenon, Zenona

pi 10 Aleksander, Alma, Amalberga, Aniela, Askaniusz, Bianor, Filip, 
January, Radziwoj, Rufina, Samson, Sylwan, Sylwana, Witalis

so 11 Benedykt, Cyprian, Kalina, Kallina, Karina, Kir, Olga, Pelagia, 
Pelagiusz, Pius, Placyd, Sawin, Wyszesława

ni 12
Andrzej, Brunon, Euzebiusz, Feliks, Henryk, Hilarion, 
Hilariona, Himisław, Jan Gwalbert, Janina, Marcjanna, Natan, 
Paweł, Piotr, Tolimir, Weronika

po 13 Ernest, Ernestyn, Eugeniusz, Ezdrasz, Irwin, Jakub, Justyna, 
Małgorzata, Margareta, Radomiła

wt 14
Bonawentura, Damian, Dobrogost, Fokas, Franciszek, Izabela, 
Kamil, Kosma, Marceli, Marcelin, Marcelina, Stella, Ulrych, 
Ulryk, Ulryka

śr 15 Antioch, Daniel, Dawid, Dawida, Donald, Egon, Henryk, Iga, 
Ignacja, Ignacy, Lubomysł, Niecisław, Włodzimierz, Żegota

cz 16
Andrzej, Anna, Atenogenes, Benedykt, Carmen, Dziersław, 
Dzierżysław, Dzirżysława, Ermegarda, Eustachia, Eustachiusz, 
Eustachy, Eustacjusz, Eustazja, Eustazjusz, Eustazy, Faust, 
Hanna, Irmegarda, Maria, Maria Magdalena, Marika, Ostap, 
Ruta, Stefan

pi 17
Akwilin, Aleksander, Aleksja, Aleksy, Andrzej, Aneta, Bogdan, 
Dzierżykraj, Jadwiga, Januaria, Julietta, Leon, Marceli, 
Marcelina, Maria, Maria Magdalena

so 18
Arnold, Arnolf, Drogomira, Drogoradz, Dziwigor, Erwin, 
Erwina, Huniesław, Kamil, Karolina, Krescencjusz, Krescens, 
Krescenty, Robert, Roberta, Symeon, Szymon, Unisław, 
Wespazjan

ni 19 Alfred, Alfreda, Arseniusz, Epafras, Lutobor, Marcin, Martyn, 
Rufin, Wincenty, Wodzisław

po 20
Aureusz, Czech, Czechasz, Czechoń, Czesław, Eliasz, Heliasz, 
Hieronim, Hieronima, Leon, Małgorzata, Paweł, Sewera, 
Stosław

wt 21 Andrzej, Arbogast, Benedykt, Dalida, Dalila, Daniel, Paulina, 
Prakseda, Prokop, Stojsław, Wiktor, Wiktoriusz

śr 22
Albin, Benona, Bolesława, Bolisława, Laurencjusz, Magdalena, 
Maria, Maria Magdalena, Milenia, Pankracy, Wawrzyniec, 
Więcemiła

cz 23 Apolinaria, Apolinary, Bogna, Brygida, Kancjan, Żalina, 
Żelisław

pi 24 Antoni, Gleb, Jakobina, Kinga, Krystyna, Kunegunda, Olga, 
Wojciecha

so 25 Franciszek, Jakub, Krzysztof, Krzysztofa, Nieznamir, Sławosz, 
Walentyna

ni 26 Anna, Bartolomea, Grażyna, Hanna, Joachim, Mirosława

po 27
Alfons, Alfonsyna, Antuza, Aureli, Aureusz, Celestyn, Celia, 
Celiusz, Julia, Laurenty, Lilla, Natalia, Natalis, Pantaleon, 
Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Wszebor

wt 28
Achacja, Achacjusz, Achacy, Aida, Alfonsa, Celzjusz, Innocenta, 
Innocenty, Marcela, Pantaleon, Samson, Święcimir, Świętomir, 
Walenty, Wiktor, Wiktoriusz

śr 29
Beatrice, Beatrycze, Beatryks, Cierpisław, Cirzpibog, 
Cirzpisława, Faustyn, Konstantyn, Lucylla, Maria, Olaf, 
Serafina, Świętochna, Urban

cz 30 Abdon, Hubysław, Julia, Julita, Ludmiła, Maryna, Piotr, 
Ubysław, Zdobysław

pi 31
Alfonsa, Beat, Beatus, Demokryt, Emilian, Ernesta, Ernestyna, 
Fabiusz, Helena, Iga, Ignacja, Ignacy, Justyn, Ludomir, 
Ludomira, Żegota

Lipiec Lipcowe upały, wrzesień doskonały.
W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
Upały lipcowe, mrozy styczniowe.
Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatki mąki wypiec.
Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem.
Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze.
Gdy się pająk w lipcu przechodzi, ze sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę psuje,  
bliską burzę czuje.
Lipcowa pogoda, dla chłopów żniwna swoboda.

Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie usmaży.



3 LIPCA 
1940 urodził się polski polityk 

Jerzy Buzek, premier RP 
w latach 1997–2001, lider 
Ruchu Społecznego AWS 
(1999–2001); przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego 
(2009–2012)

4 LIPCA 
1610 wojna polsko-rosyjska: 

hetman polny koronny Sta-
nisław Żółkiewski odniósł 
zwycięstwo w bitwie pod 
wsią Kłuszyno nad wojskami 
moskiewskimi kniazia Dymi-
tra Szujskiego, które szły  
na odsiecz Smoleńskowi

2000 zmarł polski prozaik, eseista 
i krytyk literacki Gustaw Her-
ling-Grudziński, współtwórca 
miesięcznika „Kultura”, 
więzień sowieckich łagrów, 
autor powieści i opowiadań, 
m.in. Innego świata i Dzien-
nika pisanego nocą

5 LIPCA 
1950 dwa lata po ustanowieniu 

Państwa Izrael Kneset przyjął 
ustawę o prawie do powro-
tu, w myśl której każdy Żyd 
może w dowolnej chwili 
przyjechać do Izraela i uzy-
skać tamtejsze obywatelstwo

7 LIPCA 
1860 urodził się austriacki kom-

pozytor i dyrygent Gustav 
Mahler 

1930 zmarł brytyjski pisarz Arthur 
Conan Doyle, przedstawiciel 
nurtu powieści detekty-
wistycznej, twórca postaci 
prywatnego detektywa Sher-
locka Holmesa i jego towa-
rzysza doktora Watsona

8 LIPCA 
1930 urodził się polski malarz, 

grafik i scenograf Franciszek 
Starowieyski, autor licznych 
plakatów i ilustracji, jeden 
z najwybitniejszych przed-
stawicieli „polskiej szkoły 
plakatu” 

1980 strajki lubelskie: rozpoczął 
się pierwszy strajk w świd-

nickich zakładach WSK, 
zapoczątkowujący falę straj-
ków robotników w Świdniku  
i w Lublinie, a następnie  
w sierpniu na Wybrzeżu  
i przemiany polityczne w kraju

10 LIPCA 
1940 rozpoczęła się bitwa o An-

glię, kampania powietrzna 
toczona między niemieckim 
lotnictwem Luftwaffe a bry-
tyjskim RAF w czasie II wojny 
światowej 

12 LIPCA 
1920 formalne otwarcie Kanału 

Panamskiego
13 LIPCA 
1925 na Morawach w Czechosło-

wacji odnaleziono figurkę 
paleolityczną Wenus z Dol-
ních Věstonic datowaną  
na okres kultury graweckiej

1935 urodził się polski poeta, 
eseista, dramaturg i krytyk 
literacki Jarosław Marek 
Rymkiewicz, tłumacz poezji 
anglosaskiej i hiszpańskiej 

2000 zmarł polski historyk, praw-
nik i dyplomata Jan Karski, 
kurier między Polskim Pań-
stwem Podziemnym a pol-
skim rządem emigracyjnym 
w Londynie

15 LIPCA 
1410 Krzyżacy ponieśli klęskę  

w bitwie pod Grunwaldem z 
wojskami polskimi i litewski-
mi pod wodzą Jagiełły  
i Witolda 

1910 z okazji 500. rocznicy bitwy 
pod Grunwaldem w Krakowie 
odsłonięto Pomnik Grun-
waldzki, ufundowany przez 
Ignacego Paderewskiego; 
tegoż dnia podczas uroczy-

stości odsłonięcia Pomnika 
Grunwaldzkiego w Krakowie 
została po raz pierwszy 
publicznie wykonana pieśń 
Marii Konopnickiej Rota, 
połączonymi chórami dyry-
gował kompozytor – Feliks 
Nowowiejski

16 LIPCA 
1945 w ramach Projektu Manhat-

tan przeprowadzono pierw-
szy test bomby atomowej  
na poligonie w Alamogordo 
w Nowym Meksyku w USA

17 LIPCA 
1945 rozpoczęła się – trwająca do 

2 sierpnia – konferencja  
w Poczdamie z udziałem 
przywódców mocarstw so-
juszniczych w II wojnie świa-
towej (tzw. wielkiej trójki) 
mająca na celu ustalenie try-
bu likwidacji skutków wojny, 
zadecydowanie o przyszłych 
losach Niemiec, opracowanie 
traktatów pokojowych i or-
ganizację powojennej Europy 

18 LIPCA 
1610 zmarł włoski malarz Cara-

vaggio, jeden z najwybit-
niejszych artystów okresu 
wczesnego baroku

1850 wybuchł uznawany za jedną 
z największych klęsk żywio-
łowych w dziejach Krakowa 
pożar, zniszczeniu uległo  
160 kamienic i domów i kilka 
kościołów

23 LIPCA 
1985 oficjalnie zaprezentowano 

pierwszy w historii mikro-
komputer wielozadaniowy 
wykorzystujący graficzny 
interfejs użytkownika Amiga 
1000

24 LIPCA 
1400 w salach dzisiejszego Mu-

zeum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Collegium Maius 
odbyły się pierwsze wykłady 
akademickie 

1860 urodził się czeski malarz  
i grafik Alfons Mucha, jeden 
z czołowych przedstawicieli 
secesji i fin de siècle’u

26 LIPCA 
1875 urodził się szwajcarski psy-

chiatra i psycholog Carl Gu-
stav Jung, twórca psychologii 
analitycznej oraz typologii 
osobowości

28 LIPCA 
1750 zmarł niemiecki kompozytor 

Johann Sebastian Bach, wy-
bitny twórca muzyki baroku, 
w jego dorobku kompozy-
torskim znajdują się dzieła 
wokalno-instrumentalne oraz 
dzieła instrumentalne: na 
instrumenty klawiszowe orga-
ny i klawesyn, na instrumenty 
smyczkowe, muzyka kameral-
na i utwory na orkiestrę 

29 LIPCA 
1890 zmarł holenderski malarz 

Vincent van Gogh, wybitny 
przedstawiciel postimpresjo-
nizmu, autor wielu słynnych 
autoportretów, pejzaży, 
portretów i martwych natur, 
które współcześnie należą 
do najbardziej rozpozna-
walnych i najdroższych dzieł 
sztuki na świecie

28 LIPCA 1920

Konferencja Ambasadorów ogłosiła swój werdykt w sprawie 
Śląska Cieszyńskiego wytyczając granicę na linii Olzy. Jabłon-
ków, zachodnia część Cieszyna, Frysztat, Karwina, Bogumin 

oraz cały przemysł wydobywczy i hutniczy Śląska Cieszyńskiego 
wraz z całym śląskim odcinkiem kolei koszycko-bogumińskiej  
i ponad 150 000 rzeszą Polaków przypadł Czechosłowacji. 

Decyzję mocarstw podpisał E. Beneš. Ze względu na wyjazd 
Paderewskiego do Londynu podpis strony polskiej został złożo-
ny, po protestach i bezskutecznych próbach interwencji, w dniu 
31 lipca. W proteście przeciwko takiemu rozwiązaniu I. Paderew-
ski stwierdził, że wykopało ono między obu narodami przepaść, 
„której nic nie zdoła zasypać”.

W wyniku dokonanego podziału Polsce przypadł jedynie po-
wiat bielski, cieszyński do rzeki Olzy, kilka gmin z powiatu frysz-
tackiego (1009 km², 43,8% obszaru). Czechosłowacja zyskała 1273 
km², (56,2% obszaru). W części czechosłowackiej Polacy stanowi-
li 48,6%, Czesi 39,9%, Niemcy 11,3% (1910 r.), zaś w gminach, które 
Polska chciała przyłączyć ponad 70%. Na Spiszu Polska uzyskała 
14, na Orawie 13 wsi.

U góry: Villa La Fraineuse w Spa. To tutaj przebiegały obrady 
Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej. Na zdjęciu dolnym sala obrad.



so 1 Akcjusz, Alfons, Brodzisław, Eleazar, Etelwold, Justyn, Konrad, 
Konrada, Nadia, Nadzieja, Orchidea, Piotr, Salomea

ni 2 Alfons, Alfonsyna, Borzysława, Euzebiusz, Gustaw, Ilia, Karina, 
Maria, Stefan

po 3 August, Augusta, Cyra, Dalmacjusz, Dalmacy, Eufroniusz, 
Kamelia, Krzywosąd, Lidia, Nikodem, Szczepan

wt 4 Alfred, Arystarch, Franciszek, Jan, Krescencjusz, Krescens, 
Krescenty, Maria, Mironieg, Protazy

śr 5 Abel, Afra, Cyriak, Emil, Jacław, Kancjan, Karolin, Maria, 
Nonna, Norma, Oswald, Oswalda, Stanisława, Wirginiusz

cz 6 Diomedes, Felicysym, Jakub, January, Sława, Stefan, Sykstus, 
Wincenty

pi 7 Agatangel, Albert, Alberta, Albertyna, Andromeda, Dobiemir, 
Donat, Donata, Doris, Dorota, Edmunda, Kajetan, Kancjan

so 8 Bonifacja, Cyprian, Cyriak, Cyryl, Dominik, Emil, Emilian, 
Emiliusz, Esmeralda, Niezamysł, Olech, Sylwiusz

ni 9
Domicjana, Doroteusz, Edyta, Falkon, Jan, Kandyda, Klarysa, 
Marcjal, Marcjan, Miłorad, Roland, Roman, Romuald, 
Romualda

po 10
Amadea, Amalia, Amelia, Asteria, Bernard, Bernarda, Bogdan, 
Borys, Filomena, Hugona, Laurencjusz, Prochor, Wawrzyniec, 
Wierzchosław

wt 11 Aleksander, Armand, Diomada, Herman, Klara, Ligia, Lukrecja, 
Włodzimierz, Włodziwoj, Zula, Zuzanna

śr 12 Bądzisław, Bądzsław, Bądzsława, Darla, Digna, Eunomia, 
Fotyn, Hilaria, Julianna, Klara, Lech, Leonida, Piotr, Tyberiusz

cz 13
Diana, Dianna, Gertruda, Helena, Hipolit, Hipolita, Jan, 
Kancjan, Kasjan, Kasjana, Konkordia, Radomiła, Sewera, 
Wojbor

pi 14 Alana, Alfred, Atanazja, Dobrowoj, Dobrowoja, Dobrowój, 
Euzebiusz, Kalikst, Kaliksta, Machabeusz, Maksymilian

so 15 Alipiusz, Armida, Julianna, Maria, Napoleon, Stefan, Stella, 
Trzebimir

Wniebowzięcie  
Najświętszej Maryi Panny
Święto Wojska Polskiego

ni 16
Alfons, Alfonsyna, Ambroży, Anioł, Domarad, Domarat, 
Domasuł, Domorad, Eleuteriusz, Eleutery, Joachim, Joachima, 
Roch, Stefan

po 17 Anastazja, Angelika, Anita, Bertram, Eliza, Jacek, Jaczewoj, 
Joanna, Julianna, Liberat, Miron, Zawisza, Żanna

wt 18 Agapit, Agapita, Bogusława, Bronisław, Bronisz, Firmin, 
Helena, Ilona, Klara, Ronald, Tworzysława

śr 19 Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Julianna, Juliusz, Ludwik, Piotr, 
Sebald

cz 20 Bernard, Bernarda, Filibert, Filiberta, Jan, Sabin, Samuel, 
Samuela, Sieciech, Sobiesław, Szwieciech, Świeciech

pi 21
Adolf, Adolfa, Agapiusz, Alf, Apolinaria, Baldwin, Baldwina, 
Bernard, Bernarda, Emilian, Fidelisa, Filipina, Franciszek, 
Joanna, Kazimiera, Męcimir, Pius

so 22
Agatonik, Cezary, Dalegor, Fabrycjan, Fabrycy, Hipolit, 
Hipolita, Maria, Namysław, Oswald, Oswalda, Symforiana, 
Tymoteusz, Zygfryd

ni 23 Apolinary, Archelaus, Benicjusz, Feliksa, Filip, Kalinik, 
Laurenty, Róża, Sulirad, Walerian, Waleriana, Zacheusz

po 24 Aldowin, Anita, Audoen, Bartłomiej, Cieszymir, Emilia, 
Eutyches, Eutychiusz, Jerzy, Joanna, Malina, Michalina

wt 25 Arediusz, Gaudencjusz, Gaudenty, Genezjusz, Grzegorz, Józef, 
Kalasanty, Ludwik, Luiza, Michał, Radek, Sieciesław

śr 26 Dobroniega, Hadriana, Joanna, Konstanty, Maksym, Maria, 
Sandra, Wiktorian, Zefir, Zefiryn, Zefiryna

cz 27 Angel, Angelus, Anioł, Cezariusz, Cezary, Dominik, Gebhard, 
Józef, Małgorzata, Monika, Przybymir, Rufus, Stosław, Teodor

pi 28 Adelina, Adelinda, Aleksander, Aleksy, Augustyn, Bibian, 
Patrycja, Sobiesław, Stronisław, Wyszomir

śO 29 Eutymiusz, Flora, Hipacy, Jan, Krescencjusz, Krescens, 
Krescenty, Racibor, Sabina

NI 30 Adaukt, Częstowoj, Częstowojna, Damroka, Ganda, Gaudencja, 
Miron, Rebeka, Róża, Szczęsna, Szczęsny, Tekla

PO 31 Aidan, Arystyda, Arystydes, Bohdan, Paulina, Rajmund, 
Rajmunda, Ramona, Świętosław

Sierpień Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły ciasne.
Kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z pola schodzi.
Czego sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie doparzy.
Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy długa zima będzie.
W pierwszym tygodniu pogoda stała, będzie zima długa, biała.
Początki sierpnia pogodne, wróżą zimy łagodne.
Jak po lipcu sierpień się ochłodzi, to później zima twarda z wielkim śniegiem chodzi.
W sierpniu grzmotów wiele, mokrą zimę ściele.
Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija.
Gdy w sierpniu z północy dmucha, nastaje zwykle posucha.

Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na październik wypada.



1 SIERPNIA 
1520 urodził się król Polski Zyg-

munt II August, ostatni męski 
potomek z rodu Jagiellonów

2 SIERPNIA 
1610 w poszukiwaniu Przejścia 

Północno-Zachodniego 
Henry Hudson odkrył Zatokę 
Hudsona w Ameryce Północ-
nej

1940 bitwa o Anglię: sformowano 
Dywizjon 303

4 SIERPNIA 
1770 nad brzegiem rzeki Endeavo-

ur w Australii kapitan James 
Cook utworzył nazwę „kan-
gooroo” dla nowo odkrytego 
zwierzęcia

1875 zmarł duński pisarz i poeta 
Hans Christian Andersen, 
najbardziej znany ze swojej 
twórczości baśniopisarskiej, 
autor Brzydkiego kaczątka, 
Dziewczynki z zapałkami, 
Królowej śniegu

5 SIERPNIA 
1930 urodził się amerykański 

astro  nauta Neil Armstrong, 
dowódca misji Apollo 11, 
pierwszy człowiek na Księżycu

6 SIERPNIA 
1945 o godz. 8:16 czasu miej-

scowego bomba atomowa 
zrzucona przez amerykański 
bombowiec B-29 Enola Gay 
zniszczyła japońskie miasto 
Hiroszima 

9 SIERPNIA 
1945 o godz. 11:01 czasu miejsco-

wego bombowiec amerykań-
ski zrzucił bombę atomową 
Fat Man na japońskie miasto 
Nagasaki

11 SIERPNIA 
1920 Rada Obrony Państwa usta-

nowiła Krzyż Walecznych dla 
nagradzania czynów męstwa 
i odwagi, wykazanych w boju

1950 urodził się amerykański 
inżynier i wynalazca Steve 
Wozniak, pionier technologii 
komputerowych, współza-
łożyciel przedsiębiorstwa 
Apple Computer Inc.

12 SIERPNIA 
1920 do Skierniewic dotarł trans-

port z Węgier. W krytycznym 
momencie wojny na własny 
koszt drogą przez Rumunię 
Węgrzy dostarczyli zaopa-
trzenie wojskowe:  
48 milionów naboi karabino-
wych Mausera, 13 milionów 
naboi Mannlichera, amunicję 
artyleryjską, 30 tysięcy kara-
binów Mauser i kilka milio-
nów części zapasowych,  
440 kuchni polowych,  
80 pieców polowych.  
Gdyby nie węgierska pomoc, 
nie byłoby czym strzelać  
do bolszewików

2000 na Morzu Barentsa zatonął 
rosyjski okręt podwodny 
Kursk

13 SIERPNIA 
1920 wojna polsko-bolszewicka: 

od uderzenia armii rosyjskiej 
pod wodzą marszałka Micha-
iła Tuchaczewskiego rozpo-
częła się Bitwa Warszawska

1950 urodził się polski aktor te-
atralny, filmowy oraz reżyser 
Krzysztof Kolberger

14 SIERPNIA 
1040 Makbet zamordował króla 

Szkocji Duncana i zajął jego 
miejsce; wydarzenia te z cza-
sem obrosły legendą, która 
posłużyła za kanwę tragedii 
W. Shakespeare’a

1920 w Bitwie Warszawskiej zginął 
pod Ossowem ksiądz Ignacy 
Skorupka

1980 rozpoczął się strajk okupa-
cyjny w Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina. Na jego czele stanął 

Lech Wałęsa. Sformułowano 
21 postulatów dotyczących 
m.in. powołania niezależ-
nych od parti i pracodawców 
związków zawodowych, pra-
wa do strajków, czy uwolnie-
nia więźniów politycznych. 
Strajk zakończył się 31 sierp-
nia podpisaniem porozumie-
nia

15 SIERPNIA 
1920 w czasie Bitwy Warszawskiej 

polska armia powstrzymała 
ofensywę bolszewicką

17 SIERPNIA 
1920 wojna polsko-bolszewicka: 

stoczono bitwę pod Zadwó-
rzem nazywaną Polskimi 
Termopilami

1920 zamieszki na Górnym Śląsku 
po fałszywej informacji  
w prasie niemieckiej o prze-
granej Bitwie Warszawskiej 
i zdobyciu Warszawy przez 
Armię Czerwoną

 1980 w strajkującej Stoczni Gdań-
skiej im. Lenina Międzyza-
kładowy Komitet Strajkowy 
sformułował listę 21 postula-
tów sierpniowych 

18 SIERPNIA 
1830 urodził się Franciszek Józef I, 

cesarz Austrii i król Węgier

1920 w życie weszła dziewiętnasta 
poprawka do Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych po-
zwalająca głosować kobie-
tom

1940 w Gnojniku urodził się polski 
pianista i kompozytor jazzo-
wy Adam Makowicz

19 SIERPNIA 
1920 w nocy z 19 na 20 sierpnia 

pod wodzą Alfonsa Zgrzeb-
nioka rozpoczęło się drugie 
powstanie śląskie, jedno 
z czterech (obok wielko-
polskiego 1806, powstania 
wielkopolskiego 1920 i sej-
neńskiego 1919) zwycięskich 
powstań w dziejach Polski

1970 zmarł polski pisarz histo-
ryczny Paweł Jasienica, autor 
cyklu esejów historycznych 
poświęconych historii Pol-
ski: Polska Piastów, Polska 
Jagiellonów i Rzeczpospolita 
Obojga Narodów

20 SIERPNIA 
1980 himalaista Reinhold Messner 

dokonał pierwszego solowe-
go wejścia na Mount Everest

21 SIERPNIA 
1940 w wyniku zamachu, jakiego 

dzień wcześniej dokonał 
agent Stalina Ramón Merca-
der, zginął rosyjski działacz 
polityczny, rewolucjonista 
Lew Trocki, współorganizator 
rewolucji październikowej w 
1917, po 1923 odsunięty od 
władzy jako przeciwnik Stali-
na, przywódca nieformalnej 
Lewicowej Opozycji w ZSRR, 
w 1929 wydalony ze kraju, 
autor publikacji Prawda o 
Rosji Sowieckiej, Zbrodnie 
Stalina, Zdradzona rewolu-
cja;

2005 zmarł amerykański inżynier 
Robert Moog, pionier muzyki 

elektronicznej, konstruktor 
pierwszego popularnego 
syntezatora muzycznego

24 SIERPNIA 
410 Alaryk na czele Wizygotów 

rozpoczął rabunek Rzymu
25 SIERPNIA 
1900 zmarł niemiecki filozof  

i filolog klasyczny Friedrich 
Nietzsche (Tako rzecze Zara-
tustra)

1920 na rozkaz polskiego dowódz-
twa zakończono II powstanie 
śląskie, dzień wcześniej 
Międzysojusznicza Komi-
sja Plebiscytowa ogłosiła 
rozwiązanie niemieckiej 
Sicherheitspolizei i powołała 
mieszaną Policję Górnego 
Śląska, tym samym zrealizo-
wano postulaty powstańców, 
insurekcja zakończyła się 
sukcesem

1930 urodził się szkocki aktor, 
reżyser, producent filmowy 
i scenarzysta Sean Conne-
ry, pierwszy odtwórca roli 
Jamesa Bonda, znany poza 
tym z filmów: O jeden most 
za daleko, Wielki napad na 
pociąg, Imię róży, Nietykalni, 
Polowanie na Czerwony Paź-
dziernik czy Indiana Jones  
i ostatnia krucjata

26 SIERPNIA 
1910 urodziła się Agnes Gonxha 

Bojaxhiu, zwana później 
Matką Teresą z Kalkuty, kato-
licka misjonarka pochodze-

nia albańskiego, laureatka 
Pokojowej Nagrody Nobla, 
błogosławiona Kościoła 
katolickiego

27 SIERPNIA 
1770 urodził się filozof niemiecki 

Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, główny przedstawiciel 
idealizmu niemieckiego

1965 zmarł francuski architekt, 
urbanista, malarz i rzeźbiarz 
pochodzenia szwajcarskiego 
Le Corbusier, przedstawiciel 
stylu międzynarodowego

1975 zdetronizowany ostatni 
cesarz Etiopii Hajle Syllasje 
został zamordowany przez 
etiopską służbę bezpieczeń-
stwa

29 SIERPNIA 
1885 Gottlieb Daimler opatento-

wał pierwszy motocykl
1920 urodził się amerykański 

saksofonista i kompozytor 
jazzowy Charlie Parker

1935 urodził się amerykański 
aktor, reżyser i scenarzysta 
filmowy William Friedkin 
(Regulamin zabijania, Fran-
cuski łącznik, Egzorcysta)

30 SIERPNIA 
1980 sierpień 1980: podpisanie 

porozumień szczecińskich
31 SIERPNIA 
1945 zmarł polski matematyk 

Stefan Banach, wykładowca 
Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza, współzałożyciel lwow-
skiej szkoły matematycznej; 
jeden z twórców analizy 
funkcjonalnej

1980 sierpień 1980: w sali BHP 
Stoczni Gdańskiej podpisane 
zostało porozumienie mię-
dzy przedstawicielami Mię-
dzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego (pod przewod-
nictwem Lecha Wałęsy)  
i komisją rządową; delegacja 
rządowa zgodziła się m.in.  
na utworzenie nowych, 
niezależnych od PZPR, samo-
rządnych związków zawodo-
wych i ograniczenie cenzury 



wt 1 August, Bronisław, Bronisława, Bronisz, Egidia, Egidiusz, Idzi

śr 2
Absalon, Axel, Bohdan, Czech, Czechasz, Czechoń, Czesław, 
Dersław, Dionizy, Dziesław, Elpidia, Elpidiusz, Franciszek, 
Henryk, Ingryda, Julian, Stefan, Tobiasz, Wilhelm, Zenon

cz 3
Antoni, Bartłomiej, Bazylissa, Bronisław, Bronisz, Erazma, 
Eufemia, Eufrozyna, Feba, Grzegorz, Izabela, Jan, Joachim, 
Joachima, Manswet, Mojmir, Przesław, Symeon, Szymon

pi 4
Adela, Boromea, Boromeusz, Eliza, Ermegarda, Gwidona, 
Hermiona, Ida, Imelda, Irmegarda, Kandyda, Kanizja, Kanuta, 
Lilianna, Rościgniew, Rozalia, Róża

so 5 Bertyn, Budziboj, Dorota, Fereol, Herakles, Herkulan, 
Herkules, Justyna, Laurencjusz, Stronisława, Wawrzyniec

ni 6 Albin, Aleksja, Beata, Donacjan, Eleuteriusz, Eleutery, Eugenia, 
Eugeniusz, Kornelia, Magnus, Michał, Uniewit, Zachariasz

po 7
Dobrobąd, Domasława, Domasuł, Domisława, Domosława, 
Eupsychia, Eupsychiusz, Gratus, Marek, Melchior, Regina, 
Rena, Ryszard

wt 8 Adrian, Adrianna, Bratumił, Eustachia, Klementyna, Maria, 
Nestor, Radosław, Radosława, Zenon

śr 9
Adrianna, Audomar, Augustyna, Aureliusz, Aureusz, Cibora, 
Dionizy, Doroteusz, Dragomir, Drogomira, Franciszek, 
Gorgoncjusz, Gorgoniusz, Ozanna, Pimen, Piotr, Radosława, 
Sergiusz, Sobiesąd, Ścibor, Ścibora

cz 10 Agapiusz, Aldona, Anioł, Datyw, Diomedes, Dydym, Franciszek, 
Kandyda, Łukasz, Mikołaj, Mścibor, Nikola, Pulcheria

pi 11 Ademar, Aisza, Dagna, Diodor, Diodora, Dydym, Feliks, Jacek, 
Jan, Krzesław, Krzesława, Krzysław, Naczesław, Prot

so 12 Amadeusz, Amedeusz, Cyrus, Dżesika, Franciszek, Gwido, 
Gwidon, Maria, Piotr, Radzimir, Sylwin

ni 13 Aleksander, Aureliusz, Aureusz, Dobielut, Eugenia, Filip, 
Genadia, Jan, Lubor, Materna, Morzysław, Szeliga

po 14 Bernard, Bernarda, Cyprian, Roksana, Rozanna, Siemomysł, 
Symeon, Szymon

wt 15 Albin, Budzigniew, Dolores, Ekhard, Eutropia, Filotea, 
Filoteusz, Lolita, Maria, Nikodem

śr 16
Abundancja, Abundancjusz, Antym, Cyprian, Edda, Edyta, 
Eufemia, Eugenia, Franciszek, Geminian, Innocencja, 
Innocentyna, Jakobina, Kamila, Kornel, Korneliusz, Lucja, 
Łucja, Sebastiana, Sędzisław

cz 17
Ariadna, Dargosław, Dezyderiusz, Drogosław, Dziebor, 
Franciszek, Gordian, Hildegarda, Justyn, Justyna, Kolumba, 
Lambert, Lamberta, Narcyz, Robert, Teodora

pi 18 Aretas, Arian, Dobrowit, Fereol, Irena, Irma, Józef, Ryszarda, 
Stanisław, Stefania, Tytus, Zachariasz, Zofia

so 19 Alfons, Alfonsyna, Eutychiusz, January, Konstancja, Marta, 
Paloma, Sydonia, Teodor, Więcemir

ni 20
Agapit, Dionizy, Eustachia, Eustachiusz, Eustachy, Fausta, 
Faustyna, Filipa, Filipina, Franciszek, Gliceriusz, Glicery, Irena, 
Oleg, Ostap, Sozant, Zuzanna

po 21 Bożeciech, Bożydar, Hipolit, Hipolita, Ifigenia, Jonasz, Kastor, 
Laurenty, Mateusz, Melisa, Mira

wt 22 Bazyla, Bazylisa, Digna, Eksuperiusz, Emeryta, Emmeram, 
Imbram, Joachim, Joachima, Maurycy, Prosimir, Tomasz

śr 23 Adamnan, Boguchwała, Bogufała, Bogusław, Libert, Liwiusz, 
Mindora, Minodora, Tekla

cz 24 Armand, Gerard, Gerarda, Gerhard, Kolumba, Maria, Teodor, 
Tomir, Uniegost

pi 25
Alfeusz, Aurea, Aurela, Aureli, Aurelia, Aurelian, Cezara, 
Ermenfryd, Ermenfryda, Firmin, Franciszek, Galfryd, Gaspar, 
Herkulan, Irmfryda, Kamil, Kleofas, Kleopatra, Ładysław, Piotr, 
Rufus, Świętopełk, Wincenty, Władysław

so 26 Amancjusz, Budziwuj, Cyprian, Dalmacjusz, Dalmacy, Damian, 
Damiana, Euzebiusz, Justyna, Łękomir

ni 27 Adolf, Amadeusz, Amedeusz, Damian, Eleazar, Gaja, Hiltruda, 
Kaja, Kajus, Kosma, Mirabella, Przedbor, Urban, Wincenty

po 28
Alodiusz, Ditmar, Eksuperiusz, Jan, Laurencjusz, Luba, 
Lubosza, Marek, Nikita, Salomon, Sylwin, Wacław, Wacława, 
Wawrzyniec, Więcesław

Dzień  
czeskiej państwowości

WT 29 Dadzbog, Dadzboga, Dadźbog, Franciszek, Fraternus, Gabriel, 
Gajana, Grimbald, Michalina, Michał, Rafał

śr 30
Franciszek, Grzegorz, Hieronim, Hieronima, Himisław, 
Honoriusz, Imisław, Leopard, Nadia, Nadzieja, Sofia, Sonia, 
Wera, Wiera, Wiktor, Wiktoriusz, Zofia

Wrzesień Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży.
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.
Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy.
Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.
Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi.
Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny.

Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota.



1 WRZEŚNIA
1985 w wodach Atlantyku 

odnaleziono wrak 
brytyjskiego statku 
pasażerskiego RMS Titanic, 
który zatonął w 1912 po 
zderzeniu z górą lodową

3 WRZEŚNIA
1990 zmarł piosenkarz Mieczysław 

Fogg, jeden z najbardziej po-
pularnych polskich piosen-
karzy. Jego najbardziej znane 
utwory to: Tango milonga,  
To ostatnia niedziela, Jesien-
ne róże

4 WRZEŚNIA 

1965 zmarł alzacki duchowny 
luterański i znany pacyfista 
Albert Schweitzer, filozof, 
lekarz, misjonarz, muzykolog, 
badacz życia i twórczości 
Johanna Sebastiana Bacha; 
laureat Pokojowej Nagrody 
Nobla

5 WRZEŚNIA 
1915 zmarł Stanisław Witkiewicz 

(ur. 1851), polski krytyk sztu-
ki, malarz i pisarz, ojciec 
Stanisława Ignacego Witkie-
wicza (Witkacego)

1950 zmarła Hanka Ordonówna 
(właśc. Maria Anna Tyszkie-
wicz, ur. 1902), polska aktor-
ka i piosenkarka

8-9 WRZEŚNIA
1900 Otwarcie Domu Polskiego 

w Ostrawie wybudowanego 
wg projektu architekta 
Stanisława Bandrowskiego  
z Krakowa

9 WRZEŚNIA
1915 urodziła się Hanka Bielicka 

(właśc. Anna Weronika Bie-
licka, ur. 1915), polska aktor-
ka, artystka kabaretowa

12 WRZEŚNIA
1930 urodził się polski reżyser  

i scenarzysta Piotr 
Skrzynecki, założyciel, 
kierownik artystyczny  
i konferansjer krakowskiego 
kabaretu Piwnica pod 
Baranami, którym kierował 
ponad 40 lat

1970 zmarł Jan Sztaudynger  
(ur. 1904), polski poeta, saty-
ryk, tłumacz

14 WRZEŚNIA 
2000 zmarł Jerzy Giedroyc  

(ur. 1906), polski publicysta, 
polityk, założyciel Instytutu 
Literackiego, redaktor pary-
skiej „Kultury” (zdjęcie obok)

1945 urodził się Jerzy Zelnik, pol-
ski aktor 

15 WRZEŚNIA 
1890 urodziła się pisarka Agatha 

Christie, autorka poczytnych 
powieści kryminalnych, 
twórczyni takich postaci 
jak metodyczny belgijski 
detektyw Herkules Poirot czy 
wścibska panna Jane Marple

16 WRZEŚNIA
1620 pielgrzymi wypłynęli na 

statku Mayflower z Plymouth 
w Anglii do Ameryki

1925 urodził się amerykański 
gitarzysta i wokalista 
bluesowy B.B. King, 
uważany za jednego 
z najwybitniejszych 
przedstawicieli gatunku

17 WRZEŚNIA
1980 w Gdańsku przedstawiciele 

Międzyzakładowych 
Komitetów Założycielskich  
i Międzyzakładowych Komisji 
Robotniczych powołali 
jeden ogólnopolski związek 
zawodowy pod nazwą 
Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy 
„Solidarność”

18 WRZEŚNIA
1905 urodziła się Greta Garbo 

(właśc. Greta Louisa Gustafs-
son, zm. 1990), amerykańska 
aktorka filmowa, szwedzkie-
go pochodzenia

1970 zmarł Jimi Hendrix (właśc. 
James Marshall Hendrix,  
ur. 1942), amerykański woka-
lista, gitarzysta i kompozytor

19 WRZEŚNIA 
1940 agent Tajnej Armii Polskiej 

Witold Pilecki dał się 
dobrowolnie aresztować 

podczas łapanki ulicznej na 
Żoliborzu, żeby dostać się  
w celach wywiadowczych  
do KL Auschwitz

21 WRZEŚNIA
1860 zmarł niemiecki filozof Ar-

thur Schopenhauer (na ilu-
stracji), przedstawiciel skraj-
nego pesymizmu, zajmował 
się również zagadnieniami 
wolności i moralnej odpo-
wiedzialności jednostki,  
do jego dzieł należą m.in. 
Świat jako wola i przedsta-
wienie oraz O wolności ludz-
kiej woli

22 WRZEŚNIA 
1980 Irak zaatakował Iran,  

co zapoczątkowało trwającą 
blisko osiem lat wojnę  
w Zatoce Perskiej

23 WRZEŚNIA 
1930 urodził się amerykański 

muzyk Ray Charles, 
kompozytor, wokalista  
i pianista, legenda gatunku 
rhythm and blues

25 WRZEŚNIA
1970 zmarł Erich Maria Remarque 

(właśc. E. Paul Remark,  
ur. 1898), niemiecki pisarz 

1980 zmarł brytyjski perkusista 
rockowy John Bonham, 
członek zespołu Led 
Zeppelin

26 WRZEŚNIA 
1945 zmarł Béla Bartók (ur. 1881), 

węgierski kompozytor i pia-
nista

27 WRZEŚNIA
1905 Albert Einstein opublikował 

pracę o równoważności masy 
i energii (E = mc²)

28 WRZEŚNIA 
1895 zmarł francuski chemik i 

mikrobiolog Louis Pasteur, 
wynalazca szczepionki 
przeciwko wściekliźnie, 
twórca podstaw 
stereochemii, wyjaśnił 
również procesy fermentacji 
oraz w sposób naukowy 
objaśnił, jak działa metoda 
konserwacji żywności 
przez obróbkę termiczną, 
którą obecnie nazywamy 
pasteryzacją

30 WRZEŚNIA
1700 urodził się Stanisław Konar-

ski (zm. 1773), pisarz poli-
tyczny, publicysta, pedagog, 
reformator szkolnictwa, 
poeta i dramaturg

1955 zmarł James Dean (ur. 1931), 
amerykański aktor filmowy  
i teatralny



cz 1 Bawon, Benigna, Cieszysław, Dan, Danisz, Danuta, Igor, Jan, 
Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Remigiusz, Teresa

pi 2 Berengar, Berengaria, Dionizja, Dionizy, Eleuteriusz, Eleutery, 
Kolumban, Leodegar, Stanimir, Teofil, Trofim

so 3
Częstobrona, Ermegarda, Eustachia, Eustachiusz, Eustachy, 
Ewald, Gerard, Gerarda, Gerhard, Heliodor, Hezychiusz, 
Irmegarda, Jan, Józefa, Kandyd, Kandyda, Sierosław, Teresa

ni 4 Dalewin, Dalwin, Edwin, Franciszek, Karola, Konrad, Konrada, 
Manfred, Manfreda, Rozalia

po 5
Apolinary, Charytyna, Częstogniew, Donat, Donata, 
Eutychiusz, Faust, Faustynian, Fides, Flawia, Flawiana, Igor, 
Justyn, Konstancjusz, Konstans, Placyd

wt 6 Anna, Artur, Artus, Askaniusz, Baldwin, Baldwina, Bronisław, 
Bronisz, Brunon, Emil, Fryderyka, Hanna, Roman

śr 7 Amalia, Amelia, Apulejusz, Bachus, Bakchus, Bianka, Justyna, 
Marek, Maria, Mirella, Rościsława, Stefan, Tekla

cz 8
Artemon, Bryda, Brygida, Demetriusz, Ewodia, Ewodiusz, 
Ginter, Gratus, Guncerz, Laurencja, Marcin, Martyn, Pelagia, 
Pelagiusz, Wojsława

pi 9 Abraham, Arnold, Arnolf, Atanazja, Bogdan, Dionizjusz, 
Dionizy, Ginter, Guncerz, Jan, Ludwik, Przedpełk, Wincenty

so 10 Adalryk, Daniel, Eleuteriusz, Eleutery, Franciszek, Gereon, 
German, Kalistrat, Kasjusz, Lutomir, Paulin, Paulina, Tomił

ni 11
Aldona, Andronik, Brunon, Burchard, Dobromiła, Domaczaja, 
Emil, Emilian, Emiliusz, Firmin, Gardomir, Germanik, Maria, 
Marian, Placydia, Zuzanna

po 12
Cyriak, Edwina, Egwin, Eustachia, Eustachiusz, Eustachy, 
Grzymisław, Maksymilian, Marcin, Martyn, Ostap, Salwin, 
Serafin, Witold, Witolda, Witołd

wt 13 Daniel, Edward, Edwarda, Gerald, Geraldyna, Gerbert, Karp, 
Maurycy, Mikołaj, Siemisław, Teofil, Ziemisław

śr 14
Alan, Alana, Ali, Bernard, Bernarda, Dominik, Donacjan, 
Dzierżymir, Fortunata, Gaja, Gwendalina, Kaja, Kajus, Kalikst, 
Kaliksta, Liwia

cz 15 Antioch, Aurora, Brunon, Dargosław, Eutymiusz, Filipa, 
Gościsława, Jadwiga, Sewer, Tekla, Teresa, Zorian

pi 16
Ambroży, Andron, Aurea, Aurelia, Dionizy, Elifia, Florentyna, 
Gall, Galla, Gallina, Gaweł, Gerard, Gerarda, Gerhard, 
Grzegorz, Martynian, Radzisław

so 17 Heron, Ignacy, Lucyna, Małgorzata, Marian, Marita, Sulisława, 
Wiktor, Wiktoriusz

ni 18 Anna, Asklepiades, Hanna, Julian, Łukasz, René

po 19
Akwilin, Ferdynand, Fredeswinda, Fryda, Izaak, Jan, Paweł, 
Pelagia, Pelagiusz, Piotr, Siemowit, Skarbimierz, Skarbimir, 
Toma, Ziemowit

wt 20 Artemiusz, Aureusz, Budzisława, Irena, Jan Kanty, Kleopatra, 
Wendelin, Witalis

śr 21 Bernard, Bernarda, Celina, Dacjusz, Dobromił, Elżbieta, 
Hilarion, Hilary, Jakub, Pelagia, Pelagiusz, Urszula, Wszebora

cz 22
Abercjusz, Alodia, Arsacjusz, Filip, Gliceria, Glikeria, Halka, 
Ingbert, Ingobert, Kordelia, Kordian, Kordula, Przybysława, 
Salomea, Sewer

pi 23
Bartłomieja, Domicjusz, Giedymin, Honorata, Iga, Ignacja, 
Ignacy, Jan, Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor, 
Włościsław, Żegota

so 24 Antoni, Areta, Boleczest, Filip, Hortensja, Marcin, Martyn, 
Rafaela, Rafał, Salomon

ni 25
Bonifacy, Bończa, Chryzant, Chryzanta, Cyryn, Cyryna, Daria, 
Inga, Ingeborga, Kryspin, Kryspinian, Maur, Sambor, Taras, 
Teodozjusz, Wilhelmina

po 26
Amand, Amanda, Bernarda, Dymitriusz, Ewaryst, Ewarysta, 
Eweryst, Fulko, Lucyna, Ludmiła, Lutosław, Łucjan, Marcjal, 
Marcjan

wt 27 Barnim, Florencjusz, Frumencjusz, Iwona, Kapitolina, Sabina, 
Siestrzemił, Wincenty, Witomił

śr 28 Cyryla, Domabor, Faro, Fidelisa, Juda, Ksymena, Symeon, 
Szymon, Tadeusz, Wszeciech

Dzień powstania  
samodzielnego państwa 
czechosłowackiego

CZ 29
Dalemir, Dalia, Dalimir, Ermelinda, Euzebia, Felicjana, 
Franciszek, Longin, Longina, Lubogost, Narcyz, Teodor, 
Violetta, Wioletta, Zenobiusz

PI 30 Alfons, Alfonsyna, Angel, Angelus, Anioł, Benwenuta, Edmund, 
Eutropia, Klaudiusz, Przemysław, Sądosław, Zenobia

SO 31
Alfons, Alfonsyna, Antoni, Antonina, August, Augusta, Bega, 
Godzimierz, Godzimir, Godzisz, Lucylla, Łukasz, Saturnin, 
Saturnina, Tosia, Urban, Wolfgang

Październik Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona.
Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.
Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży.
Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju.

Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima.



3 PAŹDZIERNIKA
1895 urodził się Siergiej Jesienin 

(zm. 1925), rosyjski poeta 
2000 zmarł Wojciech Jerzy Has  

(ur. 1925), polski reżyser 
4 PAŹDZIERNIKA
1970 zmarła Janis Joplin (ur. 1943), 

amerykańska wokalistka  
i kompozytorka

1930 urodził się Wiesław Gołas, 
polski aktor teatralny, filmo-
wy i kabaretowy

5 PAŹDZIERNIKA 
1880 zmarł Jacques Offenbach  

(ur. 1819), francuski kompo-
zytor, pochodzenia niemiec-
kiego

6 PAŹDZIERNIKA
1970 zmarł Julian Przyboś  

(ur. 1901), polski poeta  
i eseista

8 PAŹDZIERNIKA
1910 zmarła Maria Konopnicka  

(ur. 1842), polska poetka, 
nowelistka, autorka utworów 
dla dzieci

9 PAŹDZIERNIKA
1940 urodził się John Lennon  

(zm. 1980), brytyjski gita-
rzysta i wokalista, członek 
zespołu „The Beatles” 

10 PAŹDZIERNIKA 
1875 zmarł Aleksiej K. Tołstoj  

(ur. 1817), rosyjski poeta, 
prozaik i dramaturg

12 PAŹDZIERNIKA 
1840 urodziła się Helena Modrze-

jewska (właśc. Jadwiga  
Helena Misel, zm. 1909), 
polska aktorka 

1935 urodził się Lucian Pavarotti 
(zm. 2007), włoski śpiewak 
operowy

18 PAŹDZIERNIKA
1950 urodził się Marek Kondrat, 

polski aktor 

19 PAŹDZIERNIKA
1745 zmarł Jonathan Swift  

(ur. 1667), angielski pisarz 

22 PAŹDZIERNIKA
1870 urodził się Iwan Bunin  

(zm. 1953), rosyjski poeta  
i nowelista, laureat Nagrody 
Nobla (1933)

25 PAŹDZIERNIKA
1825 urodził się Johann Strauss 

(mł.) (zm. 1899), austriacki 
kompozytor 

26 PAŹDZIERNIKA
1940 zmarła Olga Boznańska  

(ur. 1865), polska malarka
31 PAŹDZIERNIKA
1945 zmarł Wincenty Witos  

(ur. 1874), polski polityk, 
działacz ruchu ludowego

WIERZENIA, ZWYCZAJE I PRAKTYKI  
LUDU ŚLĄSKIEGO 

Jak idzie dym z kómina na prosto do wyrchu, bedzie 
pieknie, a jak sie rozchodzi kole ziymie, bedzie deszcz. 

•
Jak sie baby schodzóm na plotki bedzie deszcz,  

a jak chłopi bedzie pogoda. 

•
Jak niewiasta idzie ku ślubu, mo wziąść kónsek kołocza  

ze sebóm i chynóć go miyndzy dzieci,  
aby miała dyćki co jeść. 

•
Po zachodzie słońca nimo sie z dómu wynosić mlyka, bo 
ubywo krowom mlyka, a jak koniecznie chce wyniyść,  

to postawić mlyko z gorkym na chwile na blache i chynóć 
tam szczipte soli.

•
Jak dzioucha myje hoby (sprzęty), a rogi pieknie umyje  

i osuszi – dostanie szwarnego galana. 

•
Jak dzioucha przi okopowaniu zimioków okopie piyrszi 

rzóndek szpatnie, to dostanie fusatego chłopa, a jak 
pieknie okopie, to dostanie sztramaka. 

•
Jak kiery(o) chodzi w jednym botku,  

to sie nie ożyni (wydo).

•
Jak dziecku do roku ostrziże włosy, to pozbedzie rozum. 

•
Jak dziecko do roku sie dziwo do zdrzadła, je plotkawe,  

i wszicko z chałupy wyniesie (wszystkie tajemnice). 

•
Jak sie jakómsi część ubrania oblecze na rymby,  

wróży to szczęści. 

•
Do roku sie nimo dziecku lóntóf (ubrania) łotać,  

bo to je potym wszicko strasznie niespore.



ni 1 Andrzej, Cyrenia, Julianna, Konradyn, Konradyna, Nikola, 
Seweryn, Warcisław, Wiktoryna Wszystkich Świętych

po 2 Agapiusz, Ambroży, Bohdana, Bożydar, Eudoksjusz, 
Małgorzata, Marcjal, Marcjan, Stojmir, Tobiasz, Wiktoryn Zaduszki

wt 3 Bogumił, Cezary, Chwalisław, Falisław, Ginewra, Hubert, 
Huberta, Kwalisław, Marcin, Martyn, Sylwia

śr 4 Agrykola, Amancjusz, Dżesika, Emeryk, Emeryka, Franciszka, 
Karol, Karol Boromeusz, Mściwój, Olgierd, Witalis

cz 5 Blandyn, Blandyna, Dalemir, Dalimir, Dominik, Elżbieta, 
Filotea, Filoteusz, Florian, Modesta, Sławomir, Zachariasz

pi 6 Anita, Feliks, Kalinik, Lenart, Leonard, Trzebowit, Ziemowit

so 7
Achilles, Amaranta, Antoni, Engelbert, Florentyn, Gizbert, 
Hezychiusz, Ingarda, Karina, Melchior, Nelson, Przemił, 
Żytomir

ni 8
Dymitr, Godfryd, Gotfryd, Hadrian, Hadriana, Klarus, 
Klaudiusz, Marcin, Martyn, Sewer, Sewerian, Seweryn, 
Sędziwoj, Wiktor, Wiktoriusz, Wiktoryn, Zenita

po 9 Agrypin, Anatolia, Bogdan, Bogudar, Czścibor, Debora, 
Dziwigor, Genowefa, Nestor, Teodor, Ursyn

wt 10 Andrzej, Anian, Florencja, Laza, Lena, Leon, Ludomir, Nelly, 
Nimfa, Probus, Stefan

śr 11 Anastazja, Bartłomiej, Maciej, Marcin, Martyn, Prot,  
Spycisław, Teodor Święto Niepodległości

cz 12
Aureusz, Cibor, Czcibor, Czścibor, Izaak, Jonasz, Jozafat, 
Konradyn, Konradyna, Krystyn, Krystyna, Kunibert, Marcin, 
Martyn, Mateusz, Renat, Renata, Witold, Witolda, Witołd

pi 13
Arkadia, Arkadiusz, Arkady, Benedykt, Brykcjusz, Dydak, 
Eugeniusz, Eutychian, Humbert, Jan, Kalikst, Mikołaj, 
Stanisław, Walentyn, Włodzimir

so 14
Agata, Agryppa, Antyd, Cibora, Damian, Elżbieta, Emil, 
Emiliusz, Filomen, Hipacy, Jozafat, Józef, Józefat, Judyta, 
Kosma, Laurenty, Lewin, Serafin, Ścibor, Wawrzyniec

ni 15 Albert, Alberta, Albertyna, Amalia, Amelia, Artus, Idalia, 
Leopold, Leopoldyna, Przybygniew, Roger

po 16 Ariel, Audomar, Aureliusz, Dionizy, Edmund, Gertruda, Leon, 
Marek, Maria, Niedamir, Otomar, Paweł, Piotr

wt 17
Alfeusz, Arabela, Dionizy, Drogomira, Drogoradz, Elżbieta, 
Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salome, Salomea, Sulibor, 
Zbysław

Dzień walki o wolność  
i demokrację

śr 18 Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Hezychiusz, Karolina, 
Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

cz 19 Barlaam, Dargosław, Elżbieta, Mironiega, Paweł, Salomea, 
Seweryn, Seweryna

pi 20 Agapiusz, Amalia, Amelia, Ampeliusz, Anatol, Edmund, Feliks, 
Jeron, Oktawiusz, Rafał, Sędzimir

so 21
Albert, Alberta, Albertyna, Gelazja, Gelazy, Heliodora, Janusz, 
Konrad, Konrada, Maria, Oliwier, Piotr, Regina, Rena, Rufus, 
Twardosław, Wiesław

ni 22 Cecylia, Filemona, Marek, Maur, Wszemiła

po 23 Adela, Amfiloch, Erast, Felicyta, Fotyna, Klemens, Klementyn, 
Kolumban, Orestes, Przedwoj

wt 24
Andrzej, Chryzogon, Dargorad, Darosław, Dobrosław, Emilia, 
Emma, Firmina, Flora, Franciszek, Gerard, Gerarda, Gerhard, 
Jan, Mina, Pęcisław, Protazy

śr 25 Alana, Amalia, Amelia, Aurea, Erazm, Jozafat, Józefat, 
Katarzyna, Tęgomir

cz 26
Alipiusz, Ammoniusz, Delfin, Delfina, Dobiemiest, Hezychiusz, 
Jan, Kajetana, Konrad, Konrada, Lechosław, Lechosława, 
Leonard, Stylian, Sylwester

pi 27
Astryda, Barlaam, Damazy, Franciszek, Franciszka, Leonard, 
Leonarda, Maksymilian, Oda, Stojgniew, Walerian, Walery, 
Wirgiliusz

so 28 Ginter, Gościrad, Grzegorz, Guncerz, Jakub, Krescencjusz, 
Krescens, Krescenty, Lesław, Lesława, Rufin, Tristan, Zdzisław

NI 29 Błażej, Błażeja, Bolemysł, Filomen, Franciszek, Fryderyk, 
Przemysł, Saturnin, Saturnina, Walter Adwent

PO 30 Amalia, Amelia, Andrzej, Justyna, Konstanty, Maura, Zbysława

Listopad Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada.
Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.
Słońce listopada mrozy zapowiada.
Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem.
Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma,  
to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima.
Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.



2 LISTOPADA
1975 zmarł Pier Paolo Pasolini  

(ur. 1922), włoski reżyser  
i scenarzysta filmowy, pisarz

1950 zmarł George Bernard Shaw 
(ur. 1856), angielski drama-
topisarz, krytyk i publicysta, 
laureat Nagrody Nobla (1925) 

3 LISTOPADA
1845 urodził się Zygmunt Gloger 

(zm. 1910), polski krajoznaw-
ca, etnograf – folklorysta, 
historyk i archeolog

4 LISTOPADA
1925 urodziła się Aleksandra Ślą-

ska (zm. 1989), polska aktor-
ka teatralna i filmowa

6 LISTOPADA
1860 urodził się Ignacy Jan Pa-

derewski (zm. 1941), polski 
pianista, kompozytor i poli-
tyk

7 LISTOPADA
1980 zmarł Steve McQueen  

(ur. 1930), amerykański aktor 
filmowy 

8 LISTOPADA
1900 urodziła się Margaret  

Mitchell (zm. 1949), amery-
kańska pisarka 

11 LISTOPADA
1930 urodził się Tadeusz Nowak 

(zm. 1991), polski poeta, 
prozaik

13 LISTOPADA
1850 urodził się Robert Louis 

Stevenson (zm. 1894),  
angielski pisarz, pochodze-
nia szkockiego

15 LISTOPADA
1895 urodził się Antoni Słonimski 

(zm. 1976), polski poeta, 
satyryk, publicysta

17 LISTOPADA
1905 urodził się Adam Ważyk  

(zm. 1982), polski poeta, 
prozaik, eseista i tłumacz

20 LISTOPADA 
1910 zmarł Lew Tołstoj (ur. 1828), 

rosyjski pisarz 

26 LISTOPADA
1855 zmarł Adam Mickiewicz  

(ur. 1798), polski poeta ro-
mantyczny, dramatopisarz  
i publicysta

27 LISTOPADA 
1895 zmarł Aleksander Dumas 

(syn) (ur. 1824), francuski 
pisarz 

30 LISTOPADA
1900 zmarł Oskar Wilde (ur. 1854), 

angielski poeta, prozaik  
i dramaturg

1835 urodził się Mark Twain  
(zm. 1910), amerykański 
prozaik 

WIERZENIA, ZWYCZAJE I PRAKTYKI LUDU ŚLĄSKIEGO 
Jak kiery ómrze a mo jedno oko odewrzyte, 

to wkrótce kogosi z rodziny wydziwo 
(pociągnie za sobą).

•
Jak mo kiery ómrzyć,  

to godziny zustanóm stoć.

•
Jak zajónc przebiegnie kómu przez ceste,  

to je na szczęści, a jak koczka,  
to je na smołe. 

•
Jak we Wilije dziołcha zaburzi na świnie, 

jak sie odezwie, to sie do roku wydo,  
a jak ni, to ni. 

•
Jak dzioucha we Wilije wyndzie na pole  

a s kierej strony zaszczeko pies, s tej strony 
przidzie galan. 

•
Jak sie dziecko dziwo przez głowe,  

to zustanie świdrate. 

•
Jak idzie krzesno ku krztu z dzieckym, 

nimo sie oglóndać ku chałupie, bo potym 
dziecko strasznie teschni (tęskni). 

•
Jak idzie krzesno z dzieckym ku krztu  
nie powinna przed tym iść na stróne,  

bo potym dziecko sie ciągle moczi  
i dycki mo pieluszki mokre. 

•
Do roku sie dziecko nimo czosać, że mo 

potym moc wszi i zaniecziszczónóm głowe. 

•
Jak sie skónd małe kurzęta przyniesóm,  
to sie im mo pazurkami poszkrobać po 

blasze, że potym nie ucieczóm od chałupy. 

Jak sie idzie kaj a wróci sie,  
to sie nie bedzie darzić. 

•
Wieczór sie nimo zamiatać,  

bo to szczęści wymiato. 

•
Jak dzioucha zamiato izbe a nie domiecie  
i odyndzie, abo jóm gdo od tego odżynie, 

to jóm na muzyce taniecznik w tańcu 
puści. 

•
Przez próg sie nimo śmieci wymiatać,  

bo to szczęści wymiato. 

•
Jak sie nóndzie podkowe na ceście  

mo se jóm przibić na progu,  
bo przyniesie szczęści. 

•
Jak kuwik zaglóndnie do okiyn wieczór, 
abo śpiwo na kuminie, to w tym dómie 

kierysi umrze. 

•
Jak kura śpiwo, to je na nieszczęści. 

•
Jak stroka wrzeszczi kole chałupy,  

to je na ostude. 

•
Jak kiery przyndzie kole krowy a óna 
zabuczi, to znaczi, że tyn nie rzykoł. 

•
Jak pies wyje a mo pysk ku dołu,  

to je na pogrzypi, a jak do wyrchu — to je 
na ogiyń. 

•
Jak idóm kury wczas spać — to je pogoda,  

a jak nieskoro, to je na deszcz. 



wt 1
Bianka, Blanka, Długosz, Edmund, Elifiusz, Eliga, Eligia, 
Eligiusz, Florencja, Gosława, Iwa, Natalia, Natalis, Platon, 
Sobiesława

śr 2 Adria, Aurea, Aurelia, Balbina, Bibiana, Bibianna, Izbylut, 
Paulina, Rafał, Sulisław, Wiktoryn, Wiwanna, Zbylut

cz 3 Atalia, Biryn, Franciszek, Franciszek Ksawery, Gerlinda, 
Huniemir, Kancjan, Kasjan, Ksawery, Lucjusz, Unimir

pi 4 Barbara, Berna, Bernarda, Berno, Biernat, Bratumiła, 
Chrystian, Cieszybor, Hieronim, Krystian, Piotr

so 5 Anastazy, Dalmacjusz, Dalmacy, Gerald, Geraldyna, Juliusz, 
Kryspina, Krystyna, Pęcisława, Saba, Sabina, Wilma

ni 6 Abraham, Andżelika, Dionizja, Emilian, Heliodora, Jarema, 
Jarogniew, Mikołaj, Nikola

po 7 Agaton, Ambrozja, Ambroży, Atenodor, Eutychian, Marcin, 
Martyn, Ninomysł

wt 8 Boguwola, Elfryda, Euchary, Hildemar, Klement, Kwiatosława, 
Maria, Światozar, Wirginia, Wirginiusz

śr 9 Chwalimira, Delfina, Gorgonia, Joachim, Joachima, Leokadia, 
Loda, Natasza, Waleria, Wielisława, Wiesław

cz 10 Andrzej, Bogodał, Brajan, Daniel, Eustachia, Fulko, Judyta, 
Julia, Loretta, Maria, Radzisława

pi 11 Damazy, Daniel, Daniela, Gościwid, Julia, Stefan, Waldemar, 
Wojmir

so 12 Adelajda, Aleksander, Aleksandra, Amonaria, Dagmara, 
Edburga, Franciszka, Gościwid, Joanna, Paramon, Suliwoj

ni 13 Antioch, Aubert, Auksencja, Auksenty, Edeltrauda, Lucja, 
Łucja, Otylia, Włodzisława

po 14 Agnellus, Alfred, Arseniusz, Druzus, Eutropia, Heron, Izydor, 
Jan, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion

wt 15 Bachus, Bakchus, Celina, Dargosław, Fortunata, Iga, Ignacja, 
Ignacy, Krystiana, Nina, Walerian, Waleriana, Wolimir, Żegota

śr 16 Adelajda, Ado, Adolf, Agrykola, Albina, Alina, Ananiasz, Bean, 
Deder, Dyter, Euzebiusz, Konkordiusz, Zdzisława

cz 17 Bega, Florian, Jolanta, Łazarz, Olimpia, Warwara, Żyrosław

pi 18 Auksencja, Auksenty, Bogusław, Gracjan, Gracjana, Laurencja, 
Wilibald, Wszemir

so 19 Abraham, Beniamin, Dariusz, Gabriela, Mścigniew, Nemezjusz, 
Tymoteusz, Urban

ni 20 Amon, Bogumił, Bogumiła, Dominik, Liberat, Teofil, Zenon

po 21 Balbin, Festus, Gliceriusz, Glicery, Honorat, Kanizjusz, Piotr, 
Tomasz, Tomisław

wt 22
Beata, Dobrosułka, Drogomir, Drogomira, Dziesława, 
Dziwisław, Flawian, Franciszka, Franciszka Ksawera, Gryzelda, 
Honorata, Ischyrion, Ksawera, Ksaweryna, Zenon, Zenona

śr 23 Anatola, Bazylides, Dagobert, Ewarysta, Gelazy, Mina, 
Sławomir, Sławomira, Wiktoria

cz 24
Ada, Adam, Adamina, Adela, Adelajda, Druzjan, Druzjanna, 
Ewa, Ewelin, Ewelina, Godzisława, Grzegorz, Grzymisława, 
Hermana, Hermenia, Hermina, Herminia, Irma, Irmina, Noe, 
Zenobiusz

Wigilia Bożego Narodzenia

pi 25 Anastazja, Eugenia, Piotr, Spirydion Boże Narodzenie

so 26 Dionizy, Szczepan, Wróciwoj Drugi dzień  
Bożego Narodzenia

ni 27 Bartłomieja, Cezary, Fabia, Fabiola, Jan, Maksym, Radomysł, 
Żaneta

po 28 Antoni, Cezary, Dobrowiest, Dobrowieść, Domniusz, Emma, 
Enema, Godzisław, Teofila

WT 29
Aspazja, Dawid, Domaradz, Domawit, Dominik, Ebrulf, Ekhard, 
Gosław, Jonatan, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Marcin, 
Martyn, Tomasz, Trofim

śr 30
Anizja, Anizjusz, Dawid, Dawida, Dionizy, Eksuperancjusz, 
Eugeniusz, Irmina, Katarzyna, Łazarz, Rainer, Sabin, Sewer, 
Uniedrog

CZ 31 Barbacjan, Hermes, Kolumba, Korneliusz, Mariusz, Melania, 
Sebastian, Sylwester, Tworzysław

Grudzień Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu.
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała.
Grudzień jaki, czerwiec taki.
Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato.
Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha.
Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.
Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje.
Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity.
Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty grudzień – stycznia czyni znaki,  

szósty grudzień luty przepowiada, siódmy grudzień nam o marcu gada.



1 GRUDNIA
1935 urodził się Woody Allen 

(właśc. Allan Stewart König-
sberg), amerykański aktor  
i reżyser 

4 GRUDNIA
1875 urodził się Rainer Maria 

Rilke (zm. 1926), austriacki 
poeta, prozaik i eseista

5 GRUDNIA 
1870 zmarł Aleksander Dumas 

(ojciec) (ur. 1802), francuski 
powieściopisarz i dramatopi-
sarz 

1925 zmarł Władysław Stanisław 
Reymont (ur. 1867), polski 
powieściopisarz i nowelista, 
laureat Nagrody Nobla (1924) 

7 GRUDNIA
1985 zmarł Robert Graves  

(ur. 1895), angielski poeta  
i prozaik

8 GRUDNIA
1990 zmarł Tadeusz Kantor  

(ur. 1915), polski malarz,  
scenograf i reżyser teatralny 

1980 zmarł John Lennon (ur. 1940), 
brytyjski gitarzysta i wokali-
sta, członek zespołu  
„The Beatles” 

9 GRUDNIA
1985 zmarł Ireneusz Iredyński  

(ur. 1939), polski poeta, 
prozaik, dramatopisarz, 
scenarzysta, autor tekstów 
piosenek

12 GRUDNIA
1860 urodził się Jan Kasprowicz 

(zm. 1926), polski poeta, 
dramaturg

1915 urodził się Jeremi Przybora 
(zm. 2004), polski poeta, 
pisarz, aktor, współtwórca 
„Kabaretu Starszych Panów”

1915 urodził się Frank Sinatra  
(zm. 1998), amerykański 
piosenkarz i aktor filmowy

14 GRUDNIA
1990 zmarł Friedrich Dürrenmatt 

(ur. 1921), szwajcarski drama-
topisarz i prozaik

16 LUB 17 GRUDNIA 
1770 urodził się Ludwig  

van Beethoven (zm. 1827), 
niemiecki kompozytor 

19 GRUDNIA
1915 urodziła się Édith Piaf  

(właśc. Édith Giovanna Gas-
sion, zm. 1963), francuska 
pieśniarka 

25 GRUDNIA
1895 urodził się Stefan Rowecki 

„Grot” (zm. 1944), polski 
generał, komendant główny 
Armii Krajowej

WIERZENIA, ZWYCZAJE I PRAKTYKI LUDU ŚLĄSKIEGO 
Jak sie przyniesie nowe botki od szewca, 
nimo sie ich postawić na stole, że potym 

uciskajóm. 

•
Jak sie kumusi przi wieczerzi na wiesielu 
wyleje pici, to ku kómu idzie tyn potok,  

u tego bedzie gościna. 

•
Jak sie żenióm ludzie, to do gospodarki 

majóm se kupić prosie, krowe, ale ni kury 
albo kaczki, że potym gospodarka tako  

je nic wert. 

•
Jak przidzie synek ku dziousze a przyniesie 

poczęsnóm, a jak to chce podać kumu 
a wyleje sie mu to, to tesz z tego nic nie 

bedzie, tyn związek sie rozsypie. 

•
Dzieucha mo 99 synków na lodzie zagrzoć. 

•
Gdo krziwo przisiągo, do roku umrze. 

Jak kiery gasi świyczki we Wilije,  
a dym idzie pieknie do wyrchu,  

to bedzie dłógo żił, a jak idzie  
ku dwiyrzóm, to za niedługi czas umrze. 

•
Jak je kiery nimocny, a ludzie puszczom 

plotke, że uż ómrzył, taki bedzie dłógo żić. 

•
Jak zwóni w lewym uchu, sie usłyszy 

dobrom nowine (lewe śmiewe),  
a jak w prawym, to złóm (prawe łzawe). 

•
Jak kiery na sobie przisziwo knefle,  
abo co inszigo, to se zasziwo rozum. 

•
Jak żebrok dowo dziecku bómbóny, to ich 

mo wziónść, że bedzie mieć długo szczęści.

• 
Jak kiery jy w chodniku, np. chlyb,  

to dostanie babe zadudranóm. 

•
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MARIAN SIEDLACZEK

Sto lat samotności

Jakiś czas temu znajoma z Cieszyna 
przedstawiła mnie swojemu koledze, 
też z Cieszyna, który po wymianie kil-

ku zdań – wiedząc już, że mieszkam na 
drugim brzegu Olzy – zapytał uprzejmie, 
gdzie tak ładnie nauczyłem się po pol-
sku. W pierwszym odruchu pomyślałem,  
że mu przyłożę, ale na szczęście mi prze-
szło. Nieco później dowiedziałem się zresz-
tą, że jest policjantem, więc tym bardziej 
dobrze, że sobie odpuściłem. No więc wy-
tłumaczyłem nowemu znajomemu, że na 
Zaolziu też mieszkają Polacy, którzy swoje 
dzieci kształcą w polskich szkołach. Oka-
zało się, że była to dla niego nowość. Ro-
dzimy cieszynianin dowiedział się o tym 
fakcie mając około czterdziestki, i to przez 
czysty przypadek!

Z podobnymi sytuacjami, które o mało 
co nie zakończyły się karczemną awantu-
rą, spotykałem się wielokrotnie w czasie 
studiów w Krakowie. Nikt, dosłownie nikt 
z moich ówczesnych studenckich, a więc 
posiadających świadectwa dojrzałości kole-
gów, nigdy nie słyszał o Zaolziu, a jeśli już, 
to jakoś tak na marginesie, bez szczegółów.

Swoją drogą tak naprawdę „ładnie“ po 
polsku nie nauczyłem się ani w szkole 
podstawowej, ani w średniej, tylko wła-
śnie tam – w Krakowie, w Polsce. W ciągu 
całego pierwszego semestru wolałem się 
nie odzywać na zajęciach, wstydząc się,  
że wywołam śmiech na sali. A były to lata 
70. XX wieku, kiedy gwara nasza nie była 
jeszcze tak zbohemizowana, kiedy na-
szym polonistom do głowy nie przyszłoby, 
by rozmawiać z uczniami inaczej, niż po 
polsku. Nawet na przerwach.

Dlaczego o tym piszę? 
Sto lat temu bez naszego wpływu i udzia-

łu Księstwo Cieszyńskie zostało rozcięte 
na pół. Rdzenni jego mieszkańcy, a więc 
głównie Polacy – a tych była tu znakomi-
ta większość – zostali przypisani do dwóch 
nowo powstałych państw. Nie do jednego 
– odrodzonej po ponadwiekowej niewo-
li Polsce, czego pragnęli całym sercem. 
Zwyciężyły interesy strategiczne, gospo-
darcze i finansowe oraz umiejętność ichy 
wykorzystania przez czeskich dyplomatów  
w trakcie rokowań w Spa i w Paryżu. Mu-
sieliśmy nauczyć się z tym żyć. 

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić tamte 
czasy i wybory, dylematy, tragedie i dra-
maty jakie stały się udziałem naszych pra-
ojców z początku XX wieku. Ale historia to 
bezwzględna i surowa pani, która na takie 
drobnostki nie zwraca uwagi. Najpierw 
zatem zaczęły być zrywane odwieczne wię-
zi terytorialne. Skoczów, Strumień – to już 
była zagranica, a z drugiej strony patrząc, 
to samo zaczęło dotyczyć Trzyńca i Orło-
wej. Potem z biegiem lat zaczęliśmy od-
czuwać inwazję innego języka i związanej 
z nim innej kultury i mentalności. Swoje 
szpony zaczęła ostrzyć asymilacja.

Staliśmy się uciążliwym balastem dla 
obu stron: nowy gospodarz tej ziemi, cheł-
piący się na europejskich salonach rzeko-
mo najwyższym poziomem demokracji, 
nie chciał w sposób zbyt jaskrawy gnębić 
„czeskich Polaczków“, Polska zaś miała  
w swoich granicach taką masę obych et-
nicznie obywateli, że wolała na wszelki 
wypadek swojego czeskiego sąsiada zbyt-
nio nie strofować.

Wkrótce jednak po nieszczęsnym roku 
1920 nowa już, bo zaolziańska społeczność 
polska zaczęła sobie radzić, i to całkiem 
nieźle. Ileż to wtedy działało przeróżnych 
kółek, stowarzyszeń, spółdzielni! Umiło-
wanie ziemi swoich ojców wespół z wy-
ssanym z mlekiem matki patriotyzmem 
sprawiły, że przetrwanie wbrew okolicz-
nościom stało się celem nadrzędnym.

Czytelnik raczy wybaczyć, że pominę  
w swoim wywodzie rok 1938 oraz lata woj-
ny. Pozostawiam ten okres historykom,  
a ja chcę napisać nie o wichrach dziejo-
wych, lecz o przemianach, jakie powsta-
nie tworu zwanego Zaolziem spowodowa-
ło w nas, jego żywej tkance.

Już wielokrotnie wypowiadałem się  
w kwestii, kiedy to w naszej powojennej hi-
storii zaczęło w nas karleć to ongiś mocne 
przywiązanie do polskości, niekwestiono-
wana przenigdy tożsamość narodowa. Otóż 
uważam – a nawet jestem tego pewien, jako 
że byłem już wtedy dorosłym człowiekiem  
i naocznym obserwatorem opisywanego 
procesu – że zapaść nastąpiła tuż na począt-
ku lat 80. XX wieku. A więc – cóż za para-
doks! – wtedy, kiedy polska „Solidarność“ 
zaczęła przeprowadzać demontaż zniena-
widzonego systemu, kiedy cały wolny świat 
tak naprawdę po raz pierwszy w historii za-
czął patrzeć na Polaków z ogromnym podzi-
wem a określenie „polski“ stało się synoni-
mem „dumny, wolny, niezwyciężony“. 

Co natomiast zdarzyło się takiego, że ów 
triumf ducha u naszych rodaków spowo-
dował dosłownie jego stłamszenie w nas 
samych? Odpowiedź jest prosta: skutecz-
na niestety kontrofensywa propagandowa 
rozwinięta przez reżim Husaka. Zajrzyj-
cie do materiałów archiwalnych w sieci 
i poszukajcie artykułów zamieszczanych  
w tamtych czasach chociażby w dzienniku 
„Rudé právo“, ale także w naszym swoj-
skim „Głosie Ludu“. Słowo „Polak“ stało 
się największą obelgą, prezentowano nas 
jako naród obiboków, awanturników, war-

chołów, wrogów ustroju, kombinatorów  
i niebezpiecznych wichrzycieli. Propagan-
da była prowadzona według najlepszych 
goebbelsowskich wzorów i w związku z tym 
musiała osiągnąć sukces. Od tamtego czasu 
krzywa liczby ludności polskiej w spisach 
powszechnych zaczęła szybować w dół.

I tak dzieje się niestety do tej pory, choć 
od okresu owej nieszczęsnej zniesławiają-
cej kampanii upłynęło już prawie 40 lat. 
Czyżbyśmy aż do tego stopnia pomarnieli? 

Czasy współczesne, licząc od transforma-
cji ustrojowej, nie wpłynęły znacząco pozy-
tywnie ani na sytuację demograficzną, ani 
na kwestię tożsamości narodowej i kulturo-
wej. Niech za przykład posłużą liczni polscy 
uczniowie szkół średnich, którzy bez zająk-
nięcia potrafią nawijać po angielsku (nie 
mówiąc o czeskim) przez pół godziny, za 
to zbudowanie sensownego zdania w czy-
stej polszczyźnie zdaje się przekraczać ich 
możliwości. Gwara znowu wynoszona jest 
na piedestał, w sprytny sposób usprawie-
dliwiając lekceważący stosunek do mowy 
ojczystej. Ale jaka to gwara? Naszpikowa-
na bohemizmami, czeskimi kolokwiali-
zmami, szpetna, raniąca uszy. Czy owi 
zdeklarowani zwolennicy i apostołowie  
w taki sposób gwałconej gwary nie zdają so-
bie z tego sprawy? Przecież nasza gwara od 
wieków była, jest i – daj Bóg – będzie nadal 
w naszej społeczności podstawowym środ-
kiem komunikacji. W niewielu domach na 
Zaolziu używa się na co dzień języka pol-
skiego i nic w tym złego. Ale skoro mamy 
pozostać przy gwarze – nie psujmy jej.

Jestem przekonany, że warto rozważyć 
propozycję wprowadzenia już w szkołach 
podstawowych w ramach lekcji polskiego 
zajęć uzupełniających z gwary cieszyń-
skiej. O ile mi wiadomo, współczesne 
przepisy obowiązujące w systemie szkol-
nictwa umożliwiają szkołom proponowa-
nie swoim uczniom korzystanie z zajęć 
spoza oficjalnego programu nauczania. 
Skoro zależy nam na przetrwaniu mowy 
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Agnieszka Pawlitko
Absolwentka Etnologii (2013) i Instytutu Sztuki (2011) Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 

Dyplom zrealizowała w pracowni malarstwa prof. Tadeusza Rusa.
Zajmuje się malarstwem i rękodziełem artystycznym. Tworzy głównie w technice akrylowej. 

Ulubionym tematem jej prac jest folklor i sztuka ludowa. 
Należy do Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC. 

Swoje prace prezentowała na wystawach w kraju i za granicą. 
Tańczyła w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w Cieszynie.

POLSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW PRZEDSTAWIA
naszych przodków w nieskażonej posta-
ci, czemu nie spróbować nadać temu cha-
rakteru instytucjonalnego? Dysponujemy 
znakomitymi fachowcami w tej dziedzi-
nie, a ci na pewno podjęliby się takiego 
zadania z radością i zapałem. 

Idąc tym tropem optowałbym za wpro-
wadzeniem – tym razem może już dopiero  
w szkole średniej – zajęć z konwersacji  
w języku polskim. Z obserwacji wynika bo-
wiem, że o ile młodzież pasywnie rozumie 
tekst w języku ojczystym, o tyle problem 
pojawia się wtedy, kiedy trzeba tekst ten 
sformułować poprawnie samemu. Język 
polski – jak każdy inny żywy język – zmie-
nia się z upływem lat. Zmienia się zwłasz-
cza jego postać potoczna, używana w roz-
mowach w sklepie, na ulicy, wśród znajo-
mych. Ale także w literaturze, w prasie i te-
lewizji, a zwłaszcza w sieci. Kontakt naszej 
młodzieży ze współczesną polszczyzną zale-
ży w zasadzie od niej samej. Jest dzisiaj tyle 
możliwości zdobywania informacji, jakich 
nie było nigdy w historii ludzkości. Czasem 
jednak nadmiar szkodzi a przejawia się to 
na przykład w taki sposób, że po przetesto-
waniu kilkunastu, kilkudziesięciu kana-
łów informacyjnych poprzestajemy na tych 
kilku, które odpowiadają nam najbardziej. 
Bo – jak mówi klasyk – najbardziej lubi-
my to, co już znamy. Obawiam się otóż,  
że tymi źródłami informacji, z których 
młodzież korzysta najczęściej i najchęt-
niej, są źródła czeskojęzyczne. No bo ręka 
w górę, kto dzisiaj regularnie czyta polską 
prasę? W zaolziańskich kioskach nie ma jej 
już od lat 80. Jest co prawda do dyspozycji 
w kilku większych bibliotekach, ale oferta 
jest w niepojęty sposób ograniczona do kil-
ku tygodników, reprezentujących znacznie 
zawężony profil ideowy i światopoglądowy. 
Po co jeździć po nią za granicę, skoro mamy 
internet? Ale, ale… a może jednak zerknę 
na czeski portal, bo kolega mówił, że zna-
lazł tam coś tak interesującego, że koniecz-
nie muszę to przeczytać…

I dalej: czy mamy rozeznanie we współ-
czesnej kulturze polskiej? Literaturze, 
muzyce, sztuce teatralnej? Dlaczego już od 
wielu lat przyjeżdżają do nas stetryczałe 
Budki Suflera i Perfecty? Czyżby dzisiejsza 
scena polskiej muzyki młodzieżowej nie 
miała już oprócz nich nic do zaoferowa-
nia? Nasza świadomość Polski zatrzymała 
się na poziomie lat 70. i 80. Na nic zdały się 
buńczuczne hasła o przekraczaniu barier, 
łamaniu szlabanów granicznych, budo-
waniu mostów – tak głośno wykrzykiwane 
na początku lat 90. – kiedy już było wolno. 
Mamy dwujęzyczne tablice na czeskocie-
szyńskich ulicach, i co z tego? Czeski szo-
winizm odczuwalny na tych ulicach wcale 
nie zmalał, wręcz przeciwnie. O ile Polacy 
spoza Olzy są jakoś tam tolerowani, Za-
olziacy nadal spostrzegani są przez wielu 
jako piąta kolumna, albo jako spryciarze, 
którzy tylko dlatego uważają się za Pola-
ków, bo nauczyli się korzystać z dotacji na 
mniejszości narodowe. A przecież to my  
w największej mierze tworzymy kultural-
ne oblicze tej ziemi: spójrzcie na tablice  
i słupy ogłoszeniowe, zajrzyjcie do progra-
mów z imprezami kulturalnymi. 

Właśnie mija sto lat, odkąd musieliśmy 
zacząć podejmować wielkie wyzwania do-
tyczące naszego przetrwania. Warto z tej 
okazji zadawać sobie chociażby takie py-
tania: Jak zmieniła się nasza świadomość 
na przestrzeni tych lat? Jak określilibyśmy 
dzisiaj naszą mentalność? Czy sami, na 
własne życzenie wyodrębniamy się z na-
rodu cofając się do etapu plemiennego? 
Czy wiemy, dokąd zmierzamy jako spo-
łeczność? Czy mamy wspólny plan na przy-
szłość? 

Bo jedno jest pewne: tracąc duchową 
więź z Polską, tracimy prawo do nazywa-
nia tej ziemi naszą ziemią. Jesteśmy zdani 
tylko na siebie, a więc w znacznej mierze 
samotni.

Sto lat minęło, a nasza Ojczyzna jakby 
coraz dalej, za mgłą. 
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Panią Anielę Kupiec poznałam na spo-
tkaniach Sekcji Folklorystycznej Za-
rządu Głównego PZKO. Była kobietą 

niezwykle skromną, prawie niewidoczną 
wśród innych, ale dzięki swemu rzeczo-
wemu i trzeźwemu oglądowi rzeczywi-
stości wzbudzała szacunek i cieszyła się 
powszechnym autorytetem. Była otwarta 
na wszystkich, nie było w jej zwyczaju 
lekceważyć odmiennych zdań i poglądów. 
Wielokrotnie ponawiała zaproszenia do 
jej domku w Nydku, ale nigdy nie zdąży-
łam je zrealizować. A szkoda, bo miejsce 
to kochała, było zaciszem, spokojem, było 
inspiracją do jej twórczości. Mówiło wiele 
o niej samej.

Tym skarbym, co mómy już od urodzynio,
je miłość do ziymi, do swojigo kraju,
do starej pieśniczki, kiero sie nie zmiynio,
i miłość do ludzi, co tu przebywają. 

(Świat, ze zbioru: Malinowy świat)

Całe swoje życie spędziła wśród beskidz-
kiej przyrody, która urzekła ją swoim pięk-
nem. Rodzinny dom „Na Farce” w Nydku 
stał się dla niej całym światem. Jako oso-
ba niezwykle wrażliwa, już w młodym 
wieku czuła potrzebę uzewnętrznienia 
swych refleksji w formie poetyckiej. Edu-
kację szkolną rozpoczęła Aniela Kupiec, 
wtedy jeszcze Milerska, w szkole ludowej  
w Nydku, później uczęszczała do szkoły 
wydziałowej w Bystrzycy a po jej ukończe-

niu zapisała się do Szkoły Gospodyń Wiej-
skich w Trzyńcu-Końskiej. Po wyjściu za 
mąż za nauczyciela Jana Kupca zajęła się 
gospodarstwem i wychowaniem dzieci. 

Niech sie radość zadómowi
W tym małym serduszku
I niech nigdy ci nie chybi
Mamuśki przi łóżku.

Niech też bojka nejpiekniejszo
Prowdę ci zaświyci,
Niech cie wszyscy mają radzi
Przez calutki życi.

(Życzynia malutkimu,  
ze zbioru: Po naszymu pieszo i na skrzidłach)

Życie codzienne, obcowanie z przyrodą, 
kontakt z bliskimi były dla pisarki nie-
ustającą inspiracją. Skromność pani Anie-
li nie pozwoliła jej na oficjalne prezento-
wanie swej twórczości. Dopiero za sprawą 
prof. Daniela Kadłubca zdecydowała się  
w roku 1978 wziąć udział w konkursie Sekcji 
Literacko-Artystycznej i zdobyła nagrodę.  
Po tym wydarzeniu jej poezja zaczęła toro-
wać sobie drogę do odbiorców. Stało się to 
również dzięki wspólnej inicjatywie wy-
dawniczej poetek ludowych Ewy Milerskiej  
i Anny Filipek, do których dołączyła Aniela 
Kupiec, publikując swoje utwory gwaro-
we w tomiku Korzenie (1981). Również tam 
zamieszczone poezje Kupcowej osadzone 
są w realiach wsi beskidzkiej, jedynego  

i najważniejszego miejsca w świecie. Tam 
znajduje się dom rodzinny z progiem, któ-
rego nie trzeba przekraczać, bo wszystko 
to, co najważniejsze, jest w zasięgu ręki.

Od wieków w tym miejscu wiernie 
 tak stróżujesz,
z tobą – spoczynek umęczónym nogóm,
we dnie widzisz słóńce,  
 w noc gwiozdy rachujesz,
wysokości inszym nie zowiścisz progóm. 

(Próg naszego dómu, ze zbioru: Korzenie)

Pierwszy samodzielny tomik poezji pt. 
Malinowy świat wydaje Aniela Kupiec  
w roku 1988. Najtrafniej wyraził się na te-
mat zawartych w nich tekstów Daniel Ka-
dłubiec: „Ta głęboko refleksyjna poezja nie-
siona jest porami roku, które wyzwalają  
w poetce najróżniejsze uczucia i skoja-
rzenia. Daje jej to możliwość operowa-
nia paralelizmami, których członami są 
przyroda i człowiek w głębokiej i odwiecz-
nej naturalnej symbiozie.“ (O ziemi, życiu  
i poezji Anieli Kupcowej. Wstęp do zbioru poezji Ma-
linowy świat).

Gdo z nas rozumiy pieśni
co ich wiater śpiywo
kiery wysłyszy potók
co opodal szumi

Gdo z nas ni mo rod oczy
do kierych sie dziwo
i gdo serce smutniejsze
od inszych
zrozumiy

(***, ze zbioru: Malinowy świat)

Aniela Kupiec pisała nie tylko poezję.  
W roku 1997 dała się poznać jako autorka 
opowiadań osadzonych w realiach zaol-
ziańskich, pisanych, oczywiście, gwa-
rą. Zbiór opowiadań Połatane żywobyci to  
w epickiej formie wyrażone doświad-
czenia nydeckiej kobiety, jej obserwacje 

przemyślenia, pragnienia. W podobnym 
duchu niesie się ostatni tom poetycko-
-prozatorski pt. Po naszymu pieszo i na skrzi-
dłach, gdzie oprócz znanych już utworów 
z poprzednich wydań ukazały się i nowe, 
dokumentujące rozwój umiejętności pi-
sarskich artystki.

Równolegle z obowiązkami domowy-
mi i pracą literacką Aniela Kupiec anga-
żowała się w pracy społecznej – śpiewała  
w chórze nydeckim, założyła i prowadziła 
amatorski zespół teatralny, brała udział  
w spotkaniach autorskich i była aktywna 
w Sekcji Folklorystycznej ZG PZKO. Oprócz 
tego zawsze znajdywała czas na spotka-
nia z ludźmi, których szanowała i lubiła. 
Uosabiała wszystkie cechy, które składają 
się na wizerunek kobiety z Zaolzia – pra-
cowitość, serdeczność, szacunek wobec 
tradycji, rodziny i domu ojczystego. Była 
nie tylko „rówieśniczką” Zaolzia, była jego 
symbolem.

Przed downymi przed rokami,
za dziywczęcych lat,
pieknie wónioł malinami
cały boży świat.

Nosiła żech słóńce w duszy,
krótki bywoł żal,
chciałach ziymie z miejsca ruszyć,
śmioła sie mi dal.

Było w sercu ciepło lata,
malowane sny,
zebrałach ich sporo na ty,
na dzisiejsze dni.

Idę teraz przez swe życi
z marzyniami w ślad,
że na wszystkich słóńce świyci,
że każdy mi brat.

I będę tak brać gorściami
tamtych iskier rój,
i tamtymi malinami
słodzić żywot swój.

(Malinowy świat, ze zbioru: Malinowy świat)

JANA RACLAVSKÁ

Wydarzyło się tego roku 
Aniela Kupiec (* 5. 4. 1920 † 10. 9. 2019) 
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O jesiynnym kwiotku
Kwiatuszku samotny, co mosz kolor nieba,
istoś sie omylił, pomyliłżeś czasy,
schować sie przed zimą i przed mrozym trzeba,
bo ciepła już ni ma, szkoda twojij krasy.

Do mgieł zawinióne są ranki, wieczory,
w zwiędłych trowach szuści listek pokręcóny,
dnie przipóminają ludzkich serc ugory,
po kierych złość chodzi jako głodne wróny.

I myślę w tej chwili, jak by twój strach skrócić,
nie chcę, byś tu ziąbnył w pajęczej uwięzi,
minęło już lato i nieprędko wróci,
odleciało skrzidłym półdzikich łabędzi.

Okryję cie listkym piegatym z jawora,
przetrwać możesz zime, aż cie wiosna zbudzi,
jutro bedzie lepsze jako było wczora…
i spotkóm w swym życiu samych dobrych ludzi.

Śląsko ziymio
Ziymio skibiato i orno,
ziymio łez i uśmiechu,
zielóno ziymio i czorno
z nieba modrego strzechą,
gdo woło sie imiyniym
i serce twoje chróni?
Czyim żeś je sumiyniym
i gdo cie dycki brónił?

Ziymio kuminów i kwiotek,
ziymio spoczynku, trudu,
prozy ziymio i zwrotek,
i twardych zmagań ludu,
powierz nóm swoje sprawy,
my cie nie zawiedymy.
Tobie z uśmiychym lzawym
Ogiyń z wodą zgodzymy.

     wiersze pochodzą ze zbiorku   
     Malinowy świat (1988)

Sylwestrowy wieczór
Na tej szyrokij, dłógij dolinie,
kany zomięty po pas sięgają,
zima przisiadła w leśnej gęstwinie – 
z ciszą wieczorną sie domowają.

Gałązke młodą do ręki wzięła,
przez rzodki palce iskry sie sypią,
na wyrchu jedle gwiozde przipięła,
pod bosą stopą śniegi ji skrzipią.

Zaś suchy badyl – smyczek skrzipcowy,
biołe kolędy na wietrze growo,
przi nich ziymeczka w żłóbku śniegowym
zielóne swoje dzieci uspowo.

I z nieba lecą gwiozdki śniegowe,
z lechka sie kładą cichym westchniynim,
jedlowe lasy, lasy smrekowe
w strzybne jasełka gdosi przemiynił.

A Nowy Roczek w noc sylwestrową,
pod ośnieżóną jedlą sie zrodził,
wzięły sie zbywać dwa echa z sobą,
jaki też miano dać sie mu godzi.
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Był marzec roku 1950. Bystrzycki Dom 
Robotniczy, wypełniony do ostatniego 
miejsca, ogarnia nabożna cisza, pełna 

oczekiwania. Ludzie poschodzili się nawet 
z odległych górskich chałup, porozsiewa-
nych po beskidzkich stokach, w oczeki-
waniu czegoś niezwykłego. Jest półmrok. 
Nagle zaczyna się rozsuwać kurtyna, spo-
śród której światło rozlewa się po sali,  
a jego blask uwydatnia kontury dwóch 
mężczyzn, wyłaniających się jakby z za-
światów. Jeden z nich siada za fortepia-
nem, a drugi, zająwszy miejsce po prze-
ciwnej stronie sceny, rozpoczyna coś, cze-
go się nigdy nie zapomina. Ten przy for-
tepianie to jeden z najsłynniejszych wy-
konawców muzyki Chopina, Władysław 
Kędra. Ten drugi zaś to Stanisław Hadyna. 
Ludzie w świątecznym skupieniu słuchają 
słów i muzyki, gdzie słowo jest muzyką,  
a muzyka słowem. Unoszą się w powietrzu 
mazurki, polonezy, nutki wartkie i wolne, 
majestatycznie poważne i figlarne, łączo-
ne mądrym słowem z narodowymi dzie-
jami, z powstaniami, z życiem z dala od 
ojczyzny, ale też z pięknem mazowieckie-
go krajobrazu, kępami drzew rozsianych 
po równinnym piachu, karczmami roz-
sadzanymi oberkami i mazurami, które 
chłonęła wrażliwa dusza małego Frydery-
ka, by następnie wzbogacić tym wszyst-
kim muzykę świata. Tak mniej więcej, 
tylko o wiele piękniej odsłaniał tajemnicę 
muzyki wielkiego Polaka Pan Stanisław,  

a fortepian, posłuszny temu drugiemu 
wirtuozowi, wyśpiewywał muzykę dla 
Polski najważniejszą, muzykę polskich ko-
rzeni. Gdy głos zamilkł, a muzyka ustała, 
cisza zaległa beskidzki świat. W tej chwi-
li był to świat nieziemski, którego jeszcze 
w Bystrzycy nie było, a od tego pamiętne-
go dnia już nie było. A potem brawa, łzy 
wzruszenia prostych ludzi, co tak przeję-
li się narodowym pięknem. Jakże oni to 
wszystko rozumieli, choć nieraz kończyli 
tylko szkołę podstawową.

To było moje pierwsze spotkanie ze Sta-
nisławem Hadyną na jego i mojej ojczy-
stej, zaolziańskiej ziemi, choć w sąsied-
niej Karpętnej, która swoją tajemniczą 
nazwę zawdzięcza grudowatej, nierów-
nej ziemi (czyli chropowatej, karpętnej), 
gdzie stoi mój rodzinny dom, pełno było 
niezwykłych opowieści o nim oraz o jego 
najbliższych.

Zacznijmy jednak od wskazania miej-
sca, która owa Karpętna zajmuje na ma-
pie Śląska Cieszyńskiego. Otóż jadąc  
z Czeskiego Cieszyna do Jabłonkowa i dalej 
na Słowację wzdłuż Kolei Koszycko-Bogu-
mińskiej, mijamy hutniczy Trzyniec, po-
tem Wędrynię, a kiedy jesteśmy już w By-
strzycy, skręcamy w prawo i przez Kopiec-
ką Ławę na Olzie docieramy do cmentarza 
z białą kaplicą i dalej do samego centrum  
z gospodą Kotasa, powyżej której stoi mu-
rowana polska szkoła ludowa, wzniesiona 
w r. 1874. Przedtem tutejsze dzieci zdoby-

wały wiedzę w moim domu na Fojstwiu, 
nieopodał owego Kotasa, gdzie w prywat-
nej szkole uczył mój pradziadek, Jan Kale-
ta, absolwent 4-letniego ewangelickiego 
gimnazjum w Cieszynie, zajmujący się 
przede wszystkim rolą, gospodarstwem, 
ale także wójtowaniem w gminie i prezbi-
terowaniem w bystrzyckim kościele ewan-
gelickim. Dom na Fojstwiu nie mógł jed-
nak pomieścić garnących się do wiedzy, 
toteż pradziadek ofiarował parcelę i kazał 
budować nowy przybytek wiedzy. Kiedy 
stanął, postanowił wraz z radą gminną  
i prezbiterami kościoła bystrzyckiego spro-
wadzić prawdziwego nauczyciela. Dodać 
tu jeszcze należy, że Karpętna była wów-
czas prawie w stu propcentach protestanc-
ka, podobnie jak Wisła, która rozpościera 
się z drugiej strony Soszowa i Stożka. Nie 
dziwota, że stamtąd przybył Jan Pilch, 
usadowił się w nowej szkole z wieżyczką  
i zawieszonym w niej dzwonem z ewan-
gelicznym napisem: „A oto przychodzę ry-
chło, a zapłata moja jest ze mną”. Ludzie gło-
wili się, co znaczą te zagadkowe słowa. Kto 

przyjdzie i z jaką zapłatą? Kierownik Pilch, 
uczony w Piśmie, rozwiał te niejasności,  
a kształtował umysły i dusze tutejszych 
góralskich dzieci przez całych czterdzieści 
lat. Był kawalerem, toteż rozglądał się za 
żoną. Spodobała mu się córka miejsco-
wego gospodarza Kokotka, której na imię 
było Maryanna. Pobrali się, ale męskie-
go potomka nie mieli, za to aż trzy córki,  
z których najmłodszej dali na miano Emi-
lia. Dlaczego ją właśnie wyszczególniamy, 
zobaczymy później. 

Kierownika Pilcha ciągnęło jednak do 
Wisły, zwłaszcza wtedy, kiedy przyjeżdżał 
tam z Warszawy Julian Ochorowicz, filo-
zof i psycholog, wielkiej klasy uczony, fa-
scynujący Pilcha swoimi eksperytantami 
parapsychologicznymi. Wówczas wyru-
szał z Karpętnej wczesnym rankiem, kie-
rował się na Bystrzycę, Nydek, pokonywał 
przełęcz Beskidek i już był w wiślańskim 
Jaworniku, skąd niedaleko do warszaw-
skiego uczonego. Po czterech godzinach 
marszu pukał do jego drzwi. Pewnego razu 
coś niezwykłego stało się w willi Ochoro-
wicza, ten bowiem opuścił ją w pośpie-
chu, nikomu nic nie mówiąc. Nigdy już 
tu nie wrócił. Jednak jego duch tu pozostał  
i zapładniał ludzką wyobraźnię, rozbudzał 
ciekawość. Wisła stawała się ośrodkiem 
ezoteryzmu, wiedzy tajemnej, dostępnej 
tylko dla wybranych. Wspinali się na Ja-
rzębatą, miejsce wyniosłe, odludne, by tu, 
blisko nieba, prowadzić dysputy, poparte 
doświadczeniami, o których ludzie bali 
się nawet mówić. Postacią najważniejszą  
w tym kręgu był Jan Hadyna, wuj później-
szego twórcy „Śląska”, filozof i myśliciel, 
entuzjasta filozofii Wschodu, który osiadł 
w Wiśle, by później przenieść się do Krako-
wa i tam umrzeć. Jakże wiele tu analogii!

Dodajmy jeszcze, że korespondował nie 
tylko z wieloma sławami nauki, ale także 
ze współpracownikami samego Mahatmy 
Gandhiego. I wszystko się układa w zrozu-
miałą całość. 

DANIEL KADŁUBIEC

Z Karpętnej w świat
Rzecz o Stanisławie Hadynie

Dwaj wielcy Zaolziacy – Władysław Niedoba  
i Stanisław Hadyna (1989)
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Miał Stanisław Hadyna jeszcze innego 
wuja. Nazywał się Jerzy Kaleta (na Kar-
pętnej byli prawie sami Kaletowie) i był 
mężem najstarszej z Pilchówien, Anny, 
zwanej Andzią, która była jego matką 
chrzestną. Zanim wyjechał do Mozarto-
wego Salzburga, by stać się tu ważnym 
urzędnikiem bankowym, zasłynął w Kar-
pętnej jako zapalony malarz, umieszcza-
jący tematykę krajobrazową i religijną na 
płótnach, na ścianach gospody Kotasa czy 
domu teścia. Z nim spędzał też całe godzi-
ny na rozmowach o sprawach, które póź-
niej zawładnęły Jarzębatą i stały się nieja-
ko spoiwem rodziny Pilchów i Hadynów. 

Przenieśmy się teraz do tych drugich, do 
podcieszyńskich Zamarsk, gdzie Hadyno-
wie mieli spory grunt, wzorowo utrzymy-
wany przez Jana i jego żonę Ewę z Brodów. 
Ich ambicją było, by synom dać wykształ-
cenie bez względu na to, czy zostaną na 
ojcowiźnie, czy pójdą w świat. Jednego  
z nich, również Jana (imię po ojcu), już 
poznaliśmy. Był jeszcze starszy o rok Jerzy, 
z krwi i kości muzyk, zbieracz folkloru, 
ceniony działacz społeczny, nauczyciel, 
który swojemu powołaniu poświęcił całe 
życie. Jako nauczyciel społecznik znał 
doskonale ludzi, wiedział, do kogo iść  
i o co zapytać, co z kolei okazało się nie-
zmiernie ważne dla jego pasji zbierackiej. 
Wśród wielu zgromadzonych przez niego 
tańców spotykamy popularnego na Ślą-
sku „trojoka”, po raz pierwszy opisanego  
i ogłoszonego przez Jerzego Hadynę w „Za-
raniu Śląskim” z r. 1908 jako „zogrodnik”. 
Tak bowiem nazywali go w Zamarskach  
i w pobliskich wsiach. Czytał też uważnie 
poematy cieszyńskie, przykładowo „Śpią-
cych rycerzy” Jana Łyska czy „Cieszymira” 
Pawła Stalmacha, by następnie podnieść 
je przez napisanie do nich muzyki do ran-
gi oper ludowych czy śpiewogier. W swo-
jej nauczycielskiej wędrówce trafił jeszcze 
jako kawaler do zaolziańskich szkół w Ol-
drzychowicach i w wielokrotnie wspo-

minanej Bystrzycy, skąd było tylko parę 
kilometrów do karpęckiego Pilcha, który, 
jak się rzekło, miał trzy córki. Najmłodsza 
Emilia była bardzo muzykalna, grała nie-
źle na fortepianie, a wieść niesie, że nawet 
Mozart nie był dla niej za trudny. Spotkali 
się zapewne na jakimś zaolziańskim kon-
cercie. Jerzy dyrygował, ona grała. Była na 
dodatek bardzo urodziwa, toteż bez ocią-
gania się wyjawił kierownikowi Pilchowi 
swoje zamiary względem Emilki. Po ślubie 
młodzi Hadynowie zamieszkali u teściów, 
którzy za gospodą znanego nam już Kota-
sa, na łące pod lasem wybudowali dom.  
W nim przyszedł na świat 25 września 
1919 r. Stanisław Hadyna. Trzy dni później 
ochrzcił go pastor Karol Michejda w by-
strzyckim kościele ewangelickim. Rodzi-
cami chrzestnymi byli filozof Jan Hadyna, 
przewodzący wiślańskim ezoterykom, oraz 
Anna, żona równie tajemniczego Jerze-
go Kalety. Ich już spotkaliśmy. Coż zatem 
mógł otrzymać mały Stasiek w spuściźnie 
genetycznorodowej? Jest to pytanie czysto 
retoryczne. Życie odpowiedziało na nie do-
bitnie, ale jego istota tkwiła w karpęckich 
początkach. Jakże inaczej, skoro po wielu 
latach pisał: „Zwiedziłem wiele miast, 
ale gdzie są takie drzewa jak w Karpęt-
nej, takie łąki zielone, takie kwiaty, takie 
ścieżki (…)gdzie taki wyjątkowy dom jak 
ten, w którym się urodziłem, gdzie taka 
urocza szkółka z wieżyczką i dzwonkiem 
na dachu, gdzie urodziła się moja matka? 
Gdzie tak pachniały kwiaty jak tam w Kar-
pętnej?” A zatem miejsce szczególne, oaza 
spokoju, szczęśliwości, ładu, harmonii  
z naturą. A może biblijny raj, ewangelicz-
na kraina? Słuchajmy dalej Hadyny: „Nie 
wiem dlaczego, ale ilekroć potem przy-
jeżdżałem z Cieszyna (tam zamieszkali od 
połowy lat 20. przy ul. Zamkowej 18, kiedy 
Jerzy Hadyna otrzymał miejsce nauczy-
ciela muzyki w tamtejszym gimnazjum, 
później w seminarium nauczycielskim  
– D. K.) do Karpętnej, do stareczki, wyda-

wało mi się, że miejscowość ta leży w Gali-
lei. Nie wiem doprawdy, dlaczego mi się tak 
wydawało. Ale najdziwniejsze w tym jest 
to, że kiedy naprawdę znalazłem się kiedyś  
w Galilei, idąc samotnie o zachodzie słońca 
drogą do Kafarnaum, wzdłuż jeziora Gene-
zaret, miałem wrażenie, że idę właśnie do 
… Karpętnej”. Ale to nie wszystko. Samo-
rodny malarz i filozof, spotkany już Jerzy 
Kaleta, ozdobił przedpokój ojcowskiego 
domu Stanisława „Drogą do Emaus”. Przy-
padek to czy znak? Tak czy owak Karpętna 
tamtych lat musiała być czymś wyjątko-
wym dla przyszłego Twórcy „Śląska”, sta-
wała się dla niego miejscem jedynym na 
świecie, wprost sakralnym, źródłem siły 
ducha, wizji wielkich i natchnień, które 
zawładnęły małym Staśkiem i wyznaczy-
ły mu drogę przez całe życie. Inaczej już 
potem iść nie mógł. „Często wieczorami 
– ciągnie dalej – siadaliśmy wraz z paste-
rzami na pniach wokół ogniska, a ojciec 
opowiadał rozmaite opowieści i legendy  
o skarbach w Girowej, w Ochodzitej,  
o śpiących rycerzach w Czantorii, o utop-
cach i strzygach, o Czarnej Księżnie i la-
tających dzwonach, o zbójniku Ondrasz-
ku, co gnębił panów, a bronił biednych. 
Płomienie migały w oczach zasłuchanych 
chłopców i dziewcząt, a ciemny masyw Ja-
worowego i Ostrego, wznoszący się za ple-
cami, czynił krąg światła jeszcze milszym 
i przytulniejszym. Potem śpiewano na 
trzy głosy rozmaite pieśniczki – Zachodzi 
słoneczko, Pod moim okienkiem, Szumi 
dolina – a noc pochylała się coraz niżej nad 
kręgiem promieni i pieśni, zasłuchana, 
pachnąca i parna. Bawiłem się myślami, 
co by to było, gdyby tak pomnożyć te głosy, 
gdyby ustawić dziesięć, dwadzieścia, pięć-
dziesiąt, sto dziewcząt i chłopców, oświe-
tlić ich stu ogniami i w sto głosów zaśpie-
wać to samo „helo”. To by dopiero echo 
niosło od groni. I kiedyś – minęło znów 
wiele lat – przyszło mi na myśl, że można 
by podzielić się tym światem z innymi.  

I chyba wtedy właśnie wśród tych wieczo-
rów karpęckich i słonecznych dni rodziły 
się pierwsze myśli o Zespole „Śląsk”.

Myśli, które powoli napełniały się czy-
nem. Dojrzewały z latami. Hadynowie, 
jak się rzekło, osadzili się w książęcym 
Cieszynie, pod samym piastowskim zam-
kiem, skąd niedaleko było i do szkoły lu-
dowej, i do gimnazjalnej ze znakomtymi 
polonistami i twórcami zarazem, takimi 
jak Julian Przyboś czy Michał Asanka-
-Japołł. Najbliżej miał jednak Stanisław 
do szkoły muzycznej, ta bowiem mieści-
ła się w owym zamku. Unosił się w nim 
duch Liszta, który onegdaj swą grą wpra-
wił w zachwyt cały gród naodolziański, 
znający się przecież na muzyce. Przecież 
nie bez powodu zasłużył sobie na miano 
małego Wiednia. Kiedy Cieszyn dał mu 
już wszystko, co mógł, udał się, choć na 
krótko, do konserwatorium katowickie-
go. Tam urzekły go wielkie postacie życia 
muzycznego, Ludomir Różycki, Bolesław 
Szabelski, Artur Malawski. To one wraz  
z Karolem Szymanowskim wycisnęły naj-
wyraźniejsze piętno na jego karierze, na 
jego pojmowaniu muzyki, tudzież na jej 
tworzeniu. Zbierają się jednak ciemne bu-
rzowe chmury. Wojna wisi w powietrzu. 
Hadyna na nic nie zważa, jedzie do War-
szawy. Zapewne wiedział, że na tutejszym 
Uniwersytecie wykładają dwaj wielcy pro-
fesorowie światowej sławy, Władysław 
Witwicki i Jan Stanisław Bystroń, mający 
zresztą cieszyński rodowód. Zapisuje się 
na psychologię i socjologię z pewnością  
i dlatego, że budzą się ukryte w rodzin-
nych genach fascynacje parapsychologicz-
ne. Katastrofa zbliża się jednak nieubłaga-
nie. Hadyna rozpoczętego dzieła już nigdy 
nie dokończy. Tak miał zapisane w gwiaz-
dach. Gdyby było inaczej, kto wie, czy po-
wstałby „Śląsk”. Przeżył wojnę na robotach 
w Berlinie i Wiedniu. Wraca do Wisły,  
z ojcem i jeszcze paru osobami organizu-
je tu Liceum Ogólnokształcące, w którym 
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obaj zostali nauczycielami, potem kieruje 
wiślańską kulturą, stając na czele takiego 
wydziału gminnego, a kiedy w Katowi-
cach powstaje agencja artystyczna ARTOS, 
podejmuje w niej pracę, bo przecież chodzi  
o rozwijanie kultury muzycznej w szko-
łach śląskich. Próbuje też własnej twór-
czości. Najpierw pisze Concertino na for-
tepian i orkiestrę (1945), nieco później,  
w latach 1947-48, dwa koncerty fortepiano-
we, ale nie daje mu to szczęścia zapewne 
dlatego, że nosi w sobie ciągle karpęckie 
marzenia o instrumencie wielkim, stu-
głosowym, żywym i świeżym, wyrastają-
cym z głębokich źródeł, oświetlonym stu 
ogniami. 

Chopin mieścił się w tym ideale, szcze-
gólnie jeśli o owe źródła chodzi, toteż gdy 
zbliżał się rok 1949, w którym cały świat 
obchodził stulecie śmierci genialnego Po-
laka, Aleksander Ford zamierzał nakręcić 
o nim film. Potrzebny był jednak scena-
riusz, toteż ogłoszono międzynarodowy 
konkurs na dzieło literackie o Fryderyku. 
Wśród wielu stanął do niego i Stanisław 
Hadyna. Jego „Niezatarte ślady” okazały 
się bezkonkurencyjne, bowiem nikt tak 
jak on nie wyczuwał tych niewidzialnych 
ścieżek, splatających słowo z muzyką. 
Ford miał doskonały materiał do „Młodo-
ści Chopina”. Jednak tego wielkiego wy-
śnionego instrumentu ciągle nie było. 
Hadyna to jednak człowiek hyrny, nie-
ugięty i twardy. Góralski upór nakazywał 
mu iść za przeznaczeniem. Był zapewne 
tak wielki, że marzenia zaczęły się powoli 
materializować. Widzimy go w Koniako-
wie, Jaworzynce, Istebnej, jak rozgląda 
się za szczerymi młodymi ludźmi z czysty-
mi głosami, z niezmanierowaną naturą,  
z zamiłowaniem do prawdziwego śpiewa-
nia, bo tylko prawdziwa sztuka jest sztuką 
wielką. Wsłuchuje się w setki, tysiące roz-
dygotanych tremą głosów i wyławia z nich 
autentyczne perły. Jeszcze nieobrobione, 
ale jednak perły. 

Trzeba je więc oszlifować, by prosta pie-
śniczka i taniec załamywały się w nich, da-
jąc bogaty efekt tęczy. Ale gdzie znaleźć 
miejsce na taką mistrzowską pracownię? 
Przypuszczam, że z pomocą przyszedł (jak  
i wiele razy później) także wspaniały gene-
rał Jerzy Ziętek. Wspólnie szukali czegoś 
odpowiedniego, wręcz bajkowego. A jeżeli 
bajkowego, to koniecznie zamku wśród la-
sów, blisko natury, z daleka od ludzkiego 
zgiełku. Tylko w takim miejscu, prawie 
klasztornym, można żyć sztuką i tę sztukę 
zaczynać rozumieć. Takiej idei odpowiadał 
zamek w Koszęcinie. Zdobyto go i 30 czerw-
ca 1953 roku przeżywał inwazję młodych 
ludzi. Ze wszystkich stron garnęli się do 
posiadłości rodu Hohenlohe-Ingelfingen, 
a że była to młodzież dorodna, koszęcińscy 
rodacy przystawali na chodnikach i tylko 
kręcili głowami. Co to będzie? Dziewczyny 
rozlokowały się w jednym zamkowym 
skrzydle, chłopcy zawładnęli drugim. 
Wszystkim szczęście patrzyło z oczu, choć 
pokoje były wieloosobowe, toteż nazbyt 
miejsca w nich nie było, a zatem ani luksu-
su. Liczyło się jednak coś innego. Taki był 
początek dziejów nie tylko tego niezwykłe-
go Zespołu artystycznego, ale także zespołu 
młodych ludzi, nazwanego później Sło-
neczną Republiką. Bodajże redaktor An-
drzej Wróblewski z „Życia Warszawy” 
pierwszy użył tego określenia, mając na 
myśli zamkową społeczność koszęcińską, 
choć idea takiej Republiki tkwiła na dnie 
duszy Hadyny od samego zarania. Wie-
dział, że świat jest w stanie podbić tylko 
sztuka prawdziwa, niezafałszowana,  
a taka z kolei może emanować tylko z ludzi 
szczęśliwych, szczerych, tworzących spo-
łeczność zwartą, rozumiejącą się, rodzin-
ną czyli słoneczną. Te ideały ugruntowała 
w nim zapewne lektura renesansowego 
Tommaso Campanelli czy antycznego Pla-
tona, zabiegającego o takie państwo,  
w którym wszyscy by mu służyli, bowiem 
całość, nie jednostkowość jest dobrem naj-

wyższym. Ten wielki grecki myśliciel pra-
gnął też, by ten, kto państwem dowodzi, 
roztaczał opiekę nad obywatelami w okre-
sie ich młodości, a gdy czas ten minie, 
równie baczną uwagę zwracał na ich po-
trzeby i pragnienia. Jakże bliski był temu 
wszystkiemu Hadyna, gdy dążył do tego, 
aby „Śląsk” był nie tylko chórem i baletem, 
ale – jeżeli ma oddziaływać na widzów – 
również Zakonem Sztuki, jakimś jasnym, 
nowym społeczeństwem. Odsłaniał przed 
wszystkimi śpiewakami tajniki repertuaru 
światowego, robił wszystko, by rozumieli 
Mozarta, Bacha, Haendla, także Moniusz-
kę nie dlatego, żeby włączać ich twórczość 
do repertuaru, ale po to, by ci młodzi ludzie 
poradzili sobie w życiu, gdy minie ich czas 
koszęciński. I to się udawało, bowiem zasi-
lali nie tylko zespoły operowe polskie, ale  
i europejskie. I pamiętajmy, że przyszli do 
„Śląska” nie po szkołach muzycznych czy 
baletowych, ale tylko jako entuzjaści sztu-
ki. Dyrektor Hadyna wykonał tutaj olbrzy-
mią pracę. Rzecz oczywista, że wspierali 
go znakomici fachowcy, że wspomnimy 
Helenę Niewęgłowską, Eleonorę Plackow-
ską, Wandę Łozińską, Halinę Jeziorańską, 
Stanisławę Argasińską, Leopolda Janickie-
go, Ryszarda Pierchałę, Jerzego Kiełbiń-
skiego, Karola Hławiczkę czy Alinę Ilnicką 
i jej męża, Janusza Dienstla. Podobną pra-
cę dla baletu wykonała wielka artystka ru-
chu, Elwira Kamińska, dzielnie wspierana 
przez Barbarę Brandt-Veber. Dzięki nim 
zamek koszęciński stał się symbolem nie-
kończącej się pracy, zmierzającej do osią-
gnięcia maksymalnego efektu artystyczne-
go. Było to możliwe również dlatego, po-
nieważ wszyscy, z wyjątkiem orkiestry,  
w nim mieszkali, toteż rozbrzmiewał śpie-
wem i ruchem tak długo, jak długo było 
trzeba. Stąd „Śląsk” od pierwszego koncer-
tu w katowickim Teatrze Wyspiańskiego,  
a zatem od 16 października 1954 roku pod-
bijał jedno miasto za drugim, nieco póź-
niej także kontynenty. Wystarczy przeczy-

tać recenzje, by uświadomić sobie wyraź-
nie, że ten Zespół od pierwszych dni stał się 
wielkim polskim zjawiskiem artystycz-
nym, wywołującym niekłamany zachwyt. 
Pracowała na to, jak wiemy, cała grupa lu-
dzi bardzo kompetentnych, jednak ostat-
nie słowo, jeżeli o kształt całości chodzi, 
należało do Stanisława Hadyny. On pono-
sił za to odpowiedzialność, był bowiem  
i dyrektorem naczelnym, i artystycznym. 
Dodajmy też, że to właśnie on wypracował 
specyficzne brzmienie „Śląska”, oryginal-
ny styl wykonawczy, dzięki czemu jest on 
rozpoznawalny nawet z wielkiej odległo-
ści. Nic nie jest ważniejsze od prawdziwej 
artystycznej indywidualności. Jest w niej 
bowiem i niepowtarzalna wartość, i gwa-
rancja przeżycia czegoś niezwykłego, czego 
nie ma nigdzie. Słuchając setek pieśni, na-
pisanych przez Hadynę dla „Śląska”, obo-
jętnie czy na wskroś autorskich, czy wydo-
bytych z pamięci anonimowych śpiewa-
ków, a następnie przepuszczonych przez 
pryzmat Hadynowej indywidualności 
twórczej, zaczynamy pojmować, że ich 

Stanisław Hadyna z Haliną Drabek z polskiej redakcji  
rozgłośni radia ostrawskiego oraz autorem artykułu  
na 70-leciu urodzin w Mostach k. Cz. Cieszyna (1990)
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ekspresja, artystyczne piękno polega także 
na umiejętności zachowywania kolorytu 
źródeł, z których zostały wyłowione.  
W jednym z wywiadów ujął to tak: „Weź-
my „Helokanie”. Wyłowiłem je z beskidz-
kich źródeł i tak opracowałem, żeby je 
można było śpiewać w największych sa-
lach koncertowych. Ale te korzenie zostały 
i to jest ta więź z tym źródłem. Dziełuszki 
śpiewają „helo, helo”, a chór odpowiada 
echem, ale już belcantem. I dlatego to robi-
ło takie wrażenie na całym świecie. Gdy-
bym nie był „wykąpany” w tej kulturze, 
tobym tego nie napisał. Nie byłoby to 
prawdziwe, ale teoretyczne, sztuczne. Bra-
kowałoby temu duszy. Tej duszy nie da się 
nauczyć, ją po prostu trzeba mieć w sobie”. 
Dzięki tej duszy Hadyna wyczuwa bezbłęd-
nie, co ze źródła można zlekceważyć, a cze-
go nie wolno za żadne skarby świata pomi-
nąć, co można przetworzyć, a co musi 
brzmieć w postaci cytatu. Wówczas utwór 
ma moc nie tylko artystyczną, ale też i siłę 
identyfikującą. Umiejętność znalezienia 
granicy między tradycją a innowacją ce-
chuje tylko najwybitniejszych twórców  
o podwójnej kompetencji – folklorystycz-
nej i artystycznej. Hadyna należy do nich  
z całą pewnością. Jego „Helokanie”, „Kar-
lik”, „Karolinka”, że weźmiemy pierwsze  
z brzegu przykłady, należą już do klasyki 
tego gatunku muzyki. Hadynowa orygi-
nalność stylizacyjna ludowego śpiewu nie 
tylko nie zaciera jego rodowodu, ale wręcz 
przeciwnie, jeszcze go potęguje przez arty-
styczne uwydatnienie jego właściwości 
fundamentalnych dla manifestowania, 
skąd nasz ród. Ile wspaniałych pomysłów 
dramaturgicznych jest w tych opracowa-
niach. Raz każe Hadyna prowadzić dialog 
solistom i chórowi, po raz drugi głosom 
męskim i żeńskim, kolejny raz głosom bia-
łym i belcantowym. Gdy dodamy do tego 
niespodziewane zmiany tonacji, osobliwą, 
epicką harmonizację linii melodycznej 
wraz z jej ludowym zrytmizowaniem, 

otrzymujemy efekt niezwykły, jedyny. Po-
służmy się jeszcze innym przykładem, po-
wszechnie znaną polską kolędą o paster-
zach, którzy przybieżeli do Betlejem. Jest 
mnóstwo jej obróbek, ale wśród nich wer-
sja Hadyny jest szczególna przez nadanie 
jej wymiaru jednostkowości, mianowicie 
przez jej osadzenie w klimacie muzycznym 
polskiej góralszczyzny, szczególnie podha-
lańskiej. Ostre zrytmizowanie melodii, 
dwugłos śpiewany białymi głosami, wyła-
niającymi się z potężnego śpiewu chóru, 
robią wielkie wrażenie, najprawdziwsze. 
Dalibyśmy głowę za to, że to właśnie paste-
rze z Podhala pierwsi przyszli pokłonić się 
nowo narodzonemu. Nie inaczej jest ze 
„Starzykiem”, z „Ondraszkiem” i wielu in-
nymi pieśniami od początku do końca au-
torskimi, Hadynowymi. Wcześniej nie ist-
niały w żadnej postaci, a dzisiaj stały się 
już prawie ludowymi. Ci, którzy je śpiewa-
ją, zazwyczaj już nie wiedzą, że zrodziły się 
z natchnienia Profesora. Kiedyś się zwie-
rzył: „Komponowałem też inne rzeczy, na 
przykład koncerty, ale szybko to porzuci-
łem. Wolę napisać coś takiego jak Gruber 
spod Salzburga – „Cichą noc”. I śpiewa ją 
cały świat. Więc na tej zasadzie udało mi 
się napisać parę rzeczy. To wspaniałe skom-
ponować coś takiego, co jest żywe, co lu-
dzie śpiewają, co im przynosi radość. I za 
tą ideą szedłem i pójdę, jak długo będę 
mógł. Ale wszystko zaczęło się u Pilcha w 
tamtych czasach”. W tamtach czasach 
wrastał w kulturową ojcowiznę, dlatego 
to, co pisał dla „Śląska”, nabierało takiego 
rezonansu. Genialnie trafiał w to, co śpiew 
ludowy czyni ludowym. Słychać w tych 
pieśniczkach i szum beskidzkich lasów,  
i szemranie leśnych potoczków, czuć potę-
gę groni, a wśród nich rozpaczliwe wołanie 
hardego ludu: „Ondraszku, Ondraszku, 
kaj sie ty podziywosz?” Nie ma wspanial-
szej pieśni, w której tak głęboko byłyby za-
warte całe dzieje heroicznych zmagań gó-
rali ze swoim nielekkim losem. Jest w tych 

jakże krótkich kompozycjach cały Śląsk,  
i zielony, i czarny, i ten blisko nieba, i ten 
niedaleko piekła. Cała istota tej ziemi pięk-
nej i gorzkiej zarazem, bogatej i biednej, 
na której zmieniali się często panowie  
i zmieniały się panowania, zawarta jest w 
tych z pozoru niewinnych pieśniach, tań-
cach, mowie nade wszystko, w całej tej 
wielkiej tradycji kulturowej, której Ślązacy 
strzegli jak oka w głowie, bo ona była tu 
wszystkim. Domem rodzinnym i ojczyzną, 
tak długo tu nieobecną. To wszystko sły-
chać i widać w dokonaniach „Śląska”, a za-
tem i w jego Twórcy. Kształtował oblicze 
swojego życiowego dzieła przez 15 lat, do 
roku 1968. Mając 49 lat, na szczycie swych 
możliwości twórczych, które wyniosły 
„Śląsk” na wierzchołki sławy, musi opu-
ścić Koszęcin. Rzecz oczywista, że była to 
dla niego tragedia. Przecież, powtarzamy 
to do znudzenia, chodziło o coś dla niego 
najdroższego, bez czego nigdy nie chciał 
żyć. A nagle musiał. Nieraz siadywaliśmy 
w jego wiślańskiej willi na Bukowej. Pa-
trzył na otaczające go gronie, na Czyrchlę. 
Kamienną, majaczący w oddali Stożek,  
i powtarzał: „My, gorole, sie nie dómy”. 
Dumny góral Hadyna zaczął odsłaniać 
przed światem swoje renesansowe talenty. 
Tutaj, w tym czasie, kończy się w jego ży-
ciu okres dominacji dźwięku, a zaczyna 
urodzaj słowa. Wprawdzie w roku 1949 wy-
daje znane nam już „Niezatarte ślady”, 
nieco później arcyciekawe reportaże z wo-
jaży „Śląska” po Ameryce Północnej i Mek-
syku (Na podbój kontynentu, 1964), po 
Grecji (W słońcu Hellady, 1968), po Algierii 
(Pod niebem Allacha, 1969), dając popis 
swej erudycji i niepospolitych zdolności 
narracyjno-fabulacyjnych, jednak swoje 
możliwości literacko-refleksyjne, podbu-
dowane rozległą wiedzą z wielu dziedzin, 
ujawnił w tytułach późniejszych. Weźmy 
dla przykładu „Drogę do hymnu” (1976), 
będącą i reportażem, i rozprawą historycz-
no-filozoficzną, i literaturą faktu, pokazu-

jącą losy Polaków, odbijających się w nie-
codziennych dziejach jednej piosenki, 
wpierw legionowej, a potem najważniej-
szej, narodowej, współbrzmiącej i z men-
talnością wielu pokoleń tych, którzy do-
nieśli ją przez ciężkie czasy i niezliczone 
kraje nad Wisłę i Olzę, gdzie nigdy nie zgi-
nęła. Wspomnijmy też o „Dwu ogniach” 
(1988), jak nazwał Hadyna rewolucje fran-
cuską i amerykańską, książce niepospoli-
tej, w której, jak to u niego zawsze, współ-
żyje fikcja i rzeczywistość, a autor fascynu-
je czytelnika trzymającą go w ciągłym na-
pięciu narracją, opartą na znajomości wie-
lu dyscyplin humanistycznych. Opowiada 
w niej o dążeniu do świata sprawiedliwe-
go, którego źródłem byłaby mądrość, do-
broć, sumienie. Takiego świata jak nie wi-
dać, tak nie widać, choć marzenia o nim 
ciągną się od starożytności. Może Słonecz-
na Republika była jego namiastką? Mamy 
też przedziwną, nieco wcześniejszą książ-
kę „Gdzie niebo z ziemią graniczy” (1981), 
opowiadającą o miejscu nadzwyczajnym, 
bo tylko w takim niebo styka się z ziemią. 
Tutaj się przyszło na świat, tylko tu widy-
wano prawdziwych Mikołajów i aniołków 
przylatujących w noc wigilijną, tutaj sta-
wiało się pierwsze kroki, zmierzające do 
opanowania czasu i przestrzeni. Tym do-
świadczeniom małego człowieka, będą-
cym sensem książki, towarzyszy refleksja 
dorosłego człowieka nad tym, co zostało  
z tamtego czasu, refleksja przywracająca 
pamięci zagubione ścieżki, prowadzące  
w świat szczęśliwości i pokoju. W rok póź-
niej katowicka oficyna Śląsk” wypuszcza 
kolejny tytuł Hadyny – „W pogoni za wio-
sną” (1982), który powinno się czytać, 
zwłaszcza w Koszęcinie, na okrągło. Tu jest 
i prehistoria, i historia zespołu „Śląsk”, 
marzenia i rzeczywistość jego Twórcy, 
wszystko, co dotyczy tego największego fe-
nomenu kultury Śląska XX wieku, jak na-
zwali jego powstanie czytelnicy Gazety Wy-
borczej. Znajdziemy tu wszystko – beskidz-
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kie góry i doliny, chałupy rozsypane po po-
lanach i wąwozach Istebnej, i Koniakowa, 
wspaniałą artystkę Gwarkową, robiącą ko-
ronki dla samej królowej angielskiej, tutej-
sze „szkubaczki” z całą otoczką pieśni, opo-
wieści, są wędrówki Hadyny po tej ziemi, 
gdzie początek wody, a koniec chleba, 
uwieńczone odkryciem samorodnych ta-
lentów, dowiadujemy się, jak wyglądały 
pierwsze dni w Koszęcinie, naznaczone 
pracą, pracą i jeszcze raz pracą, dzięki któ-
rej Urszula Siwy z Piekar Śląskich zawojo-
wała świat „Karolinką”, Józef Ledecki „Sta-
rzykiem”, Maryla Walecka „Ondraszkiem”, 
a Urszula Porwoł zasłynęła nie tylko jako 
solistka, ale także urocza konferansjerka. 
Przez karty tego nader ciekawie napisane-
go, po części zbeletryzowanego dokumentu 
przewijają się ci, którzy budowali wielkość 
„Śląska”, są losy jego członków, sprawdza-
jących się w świecie i nierzadko robiących 
kariery artystyczne dzięki dalekowzroczno-
ści Hadyny i jego drużyny, o czym już była 
mowa. Jest jeszcze maleńka książeczka  
z 1993 r. nazwana „Przez okna czasu”, po-
święcona zjawiskom ezoterycznym, nieraz 
pojawiającym się w naszym szkicu. Hady-
na wyrastał w ich atmosferze, o czym wie-
my, toteż nie dziwota, że i w tym względzie 
rozwijał rodzinne upodobania.

Wszechstronność talentu pisarskiego 
Hadyny sprawia, że spotykają się w jego 
twórczości najróżniejsze gatunki, a suge-
stywność jego wypowiedzi jest tak potęż-
na, że fikcję nieraz zamienia w rzeczywi-
stość, toteż nieraz stoimy bezradni wobec 
dylematu – jawa to czy sen? Dla tempera-
mentu pisarskiego Hadyny twórczość pro-
zatorska to zdecydowanie za mało. Żeby 
jednak rozwinąć ten wątek, musimy się 
cofnąć do końca lat 60., kiedy Hadyna, 
nie będąc już w Koszęcinie, zaczyna pisać 
dramaty. Idąc śladem nieraz już przywo-
ływanego wujka i ojca chrzestnego, Jana 
Hadyny, postanawia zgłębić niesłychanie 
frapującą postać Mahatmy Gandhiego 

jako człowieka, myśliciela i przywódcy. 
Identyfikował się z wielu jego myślami, 
między innymi i z tą, że sztuka powin-
na wyzwalać ducha, co zresztą stało się 
jedną z fundamentalnych zasad rządzą-
cych Koszęcinem. Pisząc w r. 1969 dramat  
o Wielkim Duchem, czyli owym Mahat-
mie („Błogosławieni pokój czyniący”), 
nagrodzony przez UNESCO, nie przypusz-
czał, jak wielkie znaczenie będą miały 
te idee na początku nowego tysiąclecia. 
Trzy lata później kolejną nagrodą uhono-
rowano także w Stanach Zjednoczonych 
jego sztukę inspirowaną potężną osobo-
wością protestanckiego pastora, Martina 
Luthera Kinga, nazwaną „Zdruzgotane 
sny” (1972). Hadynę podniecali, inspiro-
wali niecodzienni ludzie, którzy zmieniali 
świat dzięki sile ducha, postacie chary-
zmatyczne (do których i on należał), ema-
nujące czymś niespotykanym. Takimi byli 
z pewnością Franklin, Jefferson, Adams 
czy Paine, główni aktorzy walki o niepod-
ległość Stanów Zjednoczonych, tudzież 
Hadynowej „Deklaracji 76” (1976), sztuce 
o sile wolności, a słabości terroru, który 
„ma swoje granice, poza którymi przesta-
je funkcjonować”. Te granice wyznacza 
odwaga i miłość. Pasjonowały go też, jak 
z powyższego widać i z całego jego życia, 
kwestie filozoficzne, związane np. z dziś 
coraz aktualniejszymi sprawami dotyczą-
cymi tożsamości, jej określenia, oceny, 
wyznaczników. Przenosi te niełatwe kwe-
stie, będące raczej domeną naukowców 
niż literatów, na scenę, toteż jego sztuka 
„Identity” (1974) nosi znamiona jakby dys-
kursu filozoficznego.

Hadyna widocznie nasycił się formą dra-
matycznej wypowiedzi, oscylującej wokół 
wydarzeń i ludzi, zmieniająch świat, wo-
kół rzeczy wielkich, epickich. Czas więc 
się wyciszyć, powrócić do początków ar-
kadyjskolirycznych, do świata najszczę-
śliwszego, o którym Mickiewicz napisał, 
że zostanie święty i czysty jak pierwsze 

kochanie. Siada więc przy fortepianie  
i w Krakowie, i w zacisznym wiślańskim 
domu na zboczu Bukowej, i pisze cudowne 
melodie do słów Kazimierza Szemiotha. 
Te kolędy, zaśpiewane przez Wiesława 
Ochmana, nieco później przez „Śląsk”, 
trafiają do serc swym niepowtarzalnym, 
subtelnym pięknem, w którym pobrzmie-
wa echo dawnej Karpętnej z gwiaździstym 
niebem, rozpościerającym się nad mroź-
ną, nieskazitelną bielą, wśród której pod 
wieczór zapalają się światełka choinek, 
słychać głos matki i skrzypienie śniegu.  
To w kożuchach z radosną nowiną idą ko-
lędnicy zdecydowanie, raźnie, młodzień-
czo. Liryka przeradza się w epikę, brzmią-
cą majestatycznie, jakby echo odbijało się 
od ścian Beskidów. Melodia nabiera rytmu 
i tempa. Nie może być inaczej, skoro Bóg 
się rodzi na hali, wśród pasterzy. Spieszno 
im bardzo, bo chcą być pierwsi.

Lata płyną, czasy się zmieniają, a lu-
dzie zaczynają coraz głośniej pytać, co 
dzieje się z Hadyną, dlaczego nie wraca  
z wygnania? Andrzej Niedoba, syn wiślań-
skiego nauczyciela, autora dziś już prawie 
hymnicznej pieśni o szumiącym jaworze 
i o tym, że nigdy nie zaginie w Beskidach 
śpiewanie, puszcza w katowickiej „Pano-
ramie” z r. 1981 artykuł „Kaj ty sie podzie-
wosz, Profesorze?” (czy nie przypomina to 
dramatycznego zawołania z pieśni o On-
draszku?). Podejmuje ten temat Krzysz-
tof Miklaszewski, nadając mu niebywały 
rezonans w „Życiu Literackim” i innych 
pismach. Dopomina się o sprawiedliwość 
dla Profesora, do którego docierają coraz 
to nowe nadzieje, związane z jego powro-
tem. Mijają kolejne miesiące, lata całe, 
zmieniają się ministrowie kultury, w któ-
rych gestii leży decyzja, a tu ciągle nic. 
Dopiero wielki profesor krakowski, Alek-
sander Krawczuk, wówczas też minister 
kultury, podpisuje dekret, przywracający 
Hadynie to, w co włożył całe swoje życie,  
a może i więcej. Dziejowej sprawiedliwo-

ści stało się zadość i po całych 22 latach nie-
obecności, w marcu 1990 roku szczęśliwy 
Profesor staje w Koszęcinie, owacyjnie wi-
tany przez młodzież, która znała go już tyl-
ko z opowiadań. Niewielu zostało z tamtej 
generacji. Ma teraz siedem dziesiątków 
lat. Niejeden na jego miejscu machnąłby 
ręką, że już nie warto zaczynać od nowa. 
Ale nie on. Nie zważa na lata, na dolegli-
wości, chce dogonić stracony czas i przy-
wrócić „Śląskowi” dawny blask i ducha tej 
ziemi. Marzenia może przerastały możli-
wości nie tyle Profesora, co nie mieściły 
się w zastanym czasie. Ten się zmienił, 
świat się zmienił i Zespół również. Wów-
czas, przed ćwierć wiekiem, chór miał po-
nad stu śpiewaków, teraz niespełna cztery 
dziesiątki. Nie było też grona ówczesnych 

Stanisław Hadyna w Wiśle na Bukowej (1998)
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pedagogów, również Elwiry Kamińskiej, 
tworzącej wizualny obraz „Śląska”. Hady-
na wracał do Słoneczej Republiki, którą 
jednak pochłonął czas. Nic to – powiedział 
sobie zapewne – i zaczął pisać, dyrygować, 
nagrywać jak za tamtych lat. Zespół zno-
wu zaczyna brzmieć autorsko. Jest owa-
cyjnie przyjmowany wszędzie, również  
w Karwinie (tu był jego pierwszy za-
graniczny występ 9 września 1955 r.),  
w Trzyńcu i Jabłonkowie. Panu Stanisła-
wowi marzą się dawne międzykontynen-
talne wojaże, jednak tamta rzeczywistość 
odeszła, kultura stała się towarem, a ry-
nek sztuki zmienił się nie do poznania. 
Marzenia, choćby te najcenniejsze, trud-
no było urzeczywistniać. Nowe czasy za-
częły stawiać nowe wymogi. Hadyna był 
jednak zbyt wielki i nieustępliwy, by się 
poddać. Idzie za swoim przeznaczeniem, 
napełniającym ponownie sens jego życia. 
W listopadzie 1998 roku, a zatem bez mała 
pół wieku od niezapomnianego Koncer-
tu Chopinowskiego, przyjeżdża do swo-
jej i ojca Bystrzycy, gdzie tamtejsza pol-
ska szkoła podstawowa zapragnęła nosić 
jego imię. Jest wzruszająca uroczystość, 
mnóstwo ludzi, szkoła tonie w śpiewie, 
w kwiatach, także tych na cieszyńskich 
żywotkach. Hadyna chodzi po klasach, 
czyta dzienniki lekcyjne z adnotacjami 
swojego ojca, rozmawia z garnącymi się 
do niego ludźmi, a kiedy słońce kryje się 
za Jaworowy, opuszcza szkołę i udaje się 
do Trzyńca, gdzie w pełnej gali czeka już 
„Śląsk”. Daje fantastyczny koncert, ludzie 
ukradkiem ocierają łzy, wstają, dziękują 
i na pożegnanie intonują z całych sił „sto 
lat”. Także ojczyste góry mu się kłaniają, 
a karpęckie smreki pozdrawiają. Z Trzyńca 
wyjeżdża do Koszęcina, a stąd na Święta 
do Krakowa, do żony i córki. Tu zastał go, 
podobnie jak wuja Jana, koniec. Był Nowy 
Rok 1999, godzina 16.45. Wszystkie wiado-
mości telewizyjne i radiowe parokrotnie 
powtarzały tę smutną wiadomość.

Odszedł niezwykły, oryginalny, wszech-
stronny twórca, który zaznaczył się wy-
raziście nie tylko w kulturze polskiej. Za-
pewne dzięki temu, że nigdy nie zrzekł 
się ziemi rodzinnej. I spoczął w niej, na 
wiślańskim Gróniczku, skąd przed stu 
laty z okładem przywędrował do Karpęt-
nej jego dziadek, Jan Pilch, znający się 
korespondencyjnie z Freudem czy noblistą 
Richetem. Tę historię już jednak znamy. 
Zauważmy jednak na koniec, że wnuk 
Stanisław szedł za swoim przeznaczeniem  
w przeciwną stronę, lecz drogi nie wybrał 
tak krótkiej. Zanim z Karpętnej dotarł na 
Gróniczek, przemierzył szmat świata, za-
dziwiając go, dzięki swojemu talentowi, 
śląską i polską ludowością podniesioną do 
ludzkości. Odwdzięczył się tak Pilchowi, 
bowiem tam były wszystkiego początki. 
Pogrzeb odbył się 8 stycznia. „Śląsk” poże-
gnał go takim śpiewem, że podobnego nikt 
nigdy nie słyszał. Zabrzmiało Requiem 
Mozarta przez łzy i ściśnięte gardła. Lecia-
ło prosto do nieba. Padał deszcz, tysiące 
ludzi, trumnę wiozą konie, towarzyszą 
jej wiślańscy górale w strojach, gdzieś  
z boku gra kapela Kazimierza Urbasia przej-
mujące melodie o zachodzącym słoneczku  
i o tym, że już mnie w tym Cieszynie nic 
nie cieszy. Kondukt dociera na Gróniczek, 
a zaolziańscy górale z Jabłonkowa śpiewa-
ją potężnymi głosami swojemu Staśkowi,  
że już odejść trzeba, ale będę ja się patrzył 
na was prosto z nieba. Czuło się, para-
frazując staropolską Biblię, że hetman, 
a bardzo wielki poległ w Izraelu. Odszedł 
ostatni, co tak poloneza wodził. Na jego 
grobowcu umieszczono napis:

Śp. Stanisław Hadyna

*25.9.1919 – † 1.1.1999
Kompozytor – Literat

Twórca Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
„a świerki będą nadal śpiewały  

Twoje helokanie”

Zdjęcia z archiwum autora.

Ewa Ćmok Matykiewicz
Urodzona w Czeskim Cieszynie. Studia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, filia Cieszyn Kierunek: Edukacja  

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Specjalność: Malarska kreacja obrazu, rysunek autonomiczny
Aktualnie tworzy i pracuje w Stonawie. Uprawia malarstwo sztalugowe, akwarelę, rysunek, oraz witraże.

Brała udział w wielu wystach indywidualnych oraz zbiorowych.
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Chociaż Jan Wantuła (1877–1953) – nie-
zwykły chłopski humanista, bibliofil, 
historyk regionu i ewangelicyzmu, pu-

blicysta, działacz narodowy i społeczny, 
pomolog, organizator ruchu czytelnicze-
go – przez całe życie mieszkał w Ustroniu, 
był wyjątkowo mocno związany z częścią 
Śląska Cieszyńskiego, która w 1920 roku zo-
stała przydzielona Czechosłowacji. Tej głę-
bokiej więzi dowodzą również listy zawarte 
w tomie Zmieszany zapach książek i jabłek. Wybór 

korespondencji Jana Wantuły z lat 1899–1953, wy-
danym przez ustrońską Galerię na Gojach 
z okazji 140-lecia urodzin owego „samouka 
zadziwiającego świat naukowy i artystycz-
ny” (jak go nazwał Leon Miękina w Prekurso-
rach). Jako redaktorka miałam przyjemność 
opowiadać o tej publikacji m. in. słucha-
czom Międzygeneracyjnego Uniwersyte-
tu Regionalnego w Polskim Gimnazjum  
im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie 
oraz podczas spotkania w tamtejszej Bi-
bliotece Miejskiej. Książka – obejmująca aż 
235 listów i kart pocztowych – pokazuje, że 
wśród korespondentów, a nieraz i przyjaciół 
chłopa-bibliofila nie brakowało wybitnych 
nazwisk, typu Władysław Orkan, Jan Sta-
nisław Bystroń, Julian Ochorowicz, Maria 
Wysłouchowa, Wilhelm Feldman, Karol 
Ludwik Koniński, Gustaw Morcinek, Zofia 
Kossak-Szczucka, Wincenty Lutosławski 
czy Rafał Urban. Literaci, naukowcy etc. 
cenili nie tylko jego unikatowy księgozbiór 
obfitujący w silesiaca, lecz przede wszystkim 
jego wiedzę i przymioty duchowe. Zainte-
resowanych osobą oraz kontaktami Wan-
tuły odsyłam bezpośrednio do omawianego 
tomu, tutaj zaś nakreślę w kilku rysach za-
powiedziany wątek zaolziański. Przewijał 
się on w listach wymienianych zarówno  
z postaciami zasłużonymi dla ziemi cie-
szyńskiej, jak i z osobistościami z całej Pol-
ski, którym bohater artykułu przedstawiał 
skomplikowaną sytuację regionu i jego 
mieszkańców.

Przyjęty już w szesnastym roku życia jako 
ślusarz maszynowy do huty w Ustroniu,  
w 1910 r. Wantuła został zmuszony do 
zmiany miejsca zatrudnienia na Trzyniec. 
Zadecydowały o tym dwa czynniki: suk-
cesywne przenoszenie zakładów metalu-
rgicznych z tej pierwszej miejscowości, 
a także konflikt młodego publicysty z au-
striackimi właścicielami fabryki na tle jego 
aktywności narodowej (większość jego ów-
czesnych tekstów dotyczyła położenia pol-
skich robotników). W trzynieckiej hucie 
pracował przez kolejnych kilkanaście lat, 
aż do przejścia na emeryturę, przyspieszo-
nego za sprawą czechosłowackich władz, 
którym również przeszkadzała jego dzia-
łalność. Wypada zaznaczyć, że Wantuła 
nie przeprowadził się na stałe, tylko prze-
mieszkiwał w kolonii robotniczej i wracał 
piechotą na swoje skromne gospodarstwo 
zazwyczaj dwa razy w tygodniu. Mimo to 
dola trzynieckich towarzyszy pracy bar-
dzo go obchodziła, co potwierdzał m.in. 
tamtejszy proboszcz ewangelicki i jeden 
z najważniejszych działaczy polskich na 
Zaolziu po 1920 roku, ks. Oskar Michejda.  
W tomie Zmieszany zapach książek i jabłek przy-
toczony został fragment wspomnienia, 
które ów pastor zamieścił w „Kalendarzu 
Ewangelickim” na 1954 rok:

Jednym z pierwszych, który mnie  
w Trzyńcu przywitał, a przywitał dziwnie 
serdecznie i życzliwie, i umiał mi dać 
wiele wiadomości o różnych członkach 
zboru […], był Jan Wantuła. Od tego czasu 
wstępował częściej na farę […], by z boga-
tego doświadczenia […] służyć mi radą  
i wyjaśnieniami w różnych sprawach ży-
cia społecznego polskich robotników. […] 
chociaż miał swój dom i ogród w Ustro-
niu, żył jednak całą duszą i sercem życiem 
trzynieckim […]. Gdy poszedł na emerytu-
rę, musiał jednak nieraz zjawiać się w 
Trzyńcu. […] nigdy nie zapomniał wstąpić 

na farę, zajmował się bowiem dalej 
wszystkim i chciał wszystkie sprawy roz-
ważać pod każdym kątem widzenia.

Opisywana tu więź łączy się bezpośrednio 
z zagadnieniem podziału Śląska Cieszyń-
skiego, Wantuła bowiem wszem i wobec 
podkreślał historyczno-kulturową spo-
istość regionu oraz pokrewieństwo men-
talne autochtonów, odmiennych w swoim 
sposobie bycia od mieszkańców wąsko ro-
zumianego Górnego Śląska. Tak ustroński 
bibliofil tłumaczył te kwestie regionali-
ście Janowi Brodzie w 1947 roku, w bodaj 
pierwszym wysłanym do niego liście:

Sprawy zaolziańskie zawsze mnie intere-
sowały – tylu tam mam krewnych i przy-
jaciół. Sam jako hutnik spędziłem  
w Trzyńcu przeszło 16 lat. Znam lepiej 
Zaolzie niż powiat bielski i niż okolice 
Zebrzydowice–Czechowice. To, co było na 
Śl[ąsku] Ciesz[yńskim] najwartościowsze-
go, to się mieściło w dolinie Olzy. I dlate-
go nie mogę przeboleć, że nas rozdarto, 
że przedzielono granicą. I jako jeden lud 

KATARZYNA SZKARADNIK

Podział Śląska Cieszyńskiego i jego konsekwencje 
w świetle korespondencji Jana Wantuły

Jan Wantuła w swoim pokoju bibliotecznym – 1932 r.
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śląskocieszyński, i jako liczną grupę 
ewangelicką. Na Śląsk dawny pruski pa-
trzałem zawsze jako na kraj pruski  
i mnie obcy. Przez przynależność 150-let-
nią pod Prusy nabrał innego wyrazu  
i ludzie stali się insi zgoła i różniący się 
psychiką od nas Cieszyniaków. Tymcza-
sem jest mi bliski, swój, i ten od Mo-
stów–Izdebnej [!], i ten od Ligotki [Kame-
ralnej], i ten od Pruchnej–Międzyrzecza. 
W Trzyńcu poznałem robotników z naj-
dalszych miejscowości Cieszyńskiego, 
zaprzyjaźniłem się z wieloma, nie znala-
złem bliskiego mi nikogo – acz poznałem 
wielu – z rodowitych Górnoślązaków.

Wzmiankę o „tym, co na Śląsku Cieszyń-
skim najwartościowsze”, w kontekście in-
nych wypowiedzi Wantuły można utożsa-

miać z opinią współczesnych historyków, 
że najbardziej uświadomieni narodowo 
Polacy żyli właśnie na terenie później-
szego Zaolzia. Wpływ na taki stan rzeczy 
miała aktywność postaci w rodzaju ks. 
Franciszka Michejdy – także koresponden-
ta bohatera artykułu, którego ten ostatni 
przyrównał w Pamiętnikach (wyd. 2003) do 
„Mojżesza, co lud śląsko-polski ewange-
licki zaprowadzić chciał do Ziemi Obie-
canej – Polski”. Ale i sam Wantuła, jak 
już powiedziano, z zapałem udzielał się 
na tym polu. Po rozpadzie Austro-Węgier 
włączył się w agitację przed niedoszłym 
plebiscytem, by usilnie optować za inkor-
poracją Śląska Cieszyńskiego do II Rzecz-
pospolitej. Nic więc dziwnego, że kiedy 
Rada Ambasadorów arbitralnym wyro-
kiem podzieliła sporny teren, przeżył to 
naprawdę boleśnie, jako wręcz osobisty 
cios. O przygnębieniu wywołanym przez 
owo postanowienie nadmieniał w Pamięt-
nikach: „[Z] powodu nieszczęsnego rozdar-
cia naszego kraju usunąłem się na okres 
blisko pięcioletni od spraw publiczno-spo-
łecznych”. 

Z perspektywy czasu swoje młodzieńcze 
zaangażowanie charakteryzował Wantuła 
w liście z 1949 roku do wrocławskiego śląs-
koznawcy i badacza literatury oświecenia, 
Tadeusza Mikulskiego:

Pracując w hucie, nie mogłem zawsze 
otwarcie występować. I tak miewałem 
nieprzyjemności z powodu narodowych 
przekonań; w urzędach wszędzie byli 
Niemcy lub renegaci. Otwarcie zacząłem 
występować pod koniec pierwszej wojny. 
Brałem wybitny udział w pracy nad przy-
łączeniem Cieszyńskiego do Polski. By-
łem zatrudniony w Trzyńcu (dziś na Zaol-
ziu) i miałem wiele zatargów z Czechami 
i czechofilami – którymi byli dawni zwo-
lennicy Niemców – „ślązakowcy”. Dziś 
„wyższe” urzędy każą nam Czechów ko-
chać. Śląscy Polacy – jak ja – kochać ich 
będziemy, gdy się z polskiego Śląska wy-

niosą za rzekę Ostrawicę… Wiele z moich 
rozpraw i wspomnień dziś w Polsce nie 
pozwoliliby drukować, bo są zanadto 
polskie i oparte na prawdzie. Dlatego też 
od trzech lat leży złożona w drukarni 
praca historyka Śląska, dyr[ektora] Po-
piołka Historia Śląska Cieszyńskiego – bo cen-
zura nie chce puścić…

Trzeba dodać, że Wantuła zawsze kładł 
nacisk na konieczność połączenia sił na 
rzecz sprawy polskiej, przekonywał za-
tem, by wznieść się ponad partyjny party-
kularyzm, a nawet był otwarty na pewne-
go rodzaju ekumenizm, o czym świadczy 
przywołane w Zmieszanym zapachu książek  
i jabłek zaproszenie do komitetu redakcyj-
nego przy Komitecie Plebiscytowym wy-
stosowane przez ks. Dominika Ściskałę 
ze Związku Śląskich Katolików. Z drugiej 
strony jednak ustroński chłop-bibliofil 
– nieco subiektywnie i w celu uzasadnie-
nia własnej postawy – prymat w organi-
zowaniu polskiego ruchu narodowego 
przyznawał współwyznawcom, akcen-
tując rolę Gimnazjum Ewangelickiego  
w Cieszynie (stowarzyszeń zakładanych 
tam przez Pawła Stalmacha, Andrzeja Cin-
ciałę i Jerzego Badurę). Stąd w liście z 1950 
roku do bibliografa Władysława Chojnac-
kiego pozwolił sobie na następujące uogól-
nienie:

Posyłam Panu Pamiętnik [starego] nauczyciela 
wybitnego działacza narodowego w Cie-
szyńskiem. Po rozdziale Śląska w r. 1920 
[Jan] Kubisz znalazł się w zaborze cze-
skim. Gnojnik znajduje się na samych 
kresach polskości – tu co Polak, to ewan-
gelik, a sąsiednie wsie na zachód to wsie 
czysto katolickie, ale zupełnie przez szko-
ły i kler czeski sczechizowane. Kubisz tak 
wziął [sobie] do serca oddzielenie Cze-
chom polskiego kraju i zrobienie granicy 
na rzece Olzie, że ani razu tej granicy nie 
przekroczył. Po wydaniu Pamiętnika żył 
Kubisz jeszcze kilka lat.

Dla Wantuły rzeczony podział także pozo-
stał do końca życia jedną z największych 
zgryzot, lecz utrzymywał on mniej lub bar-
dziej bezpośredni kontakt z polską mniej-
szością na Zaolziu i z niepokojem przyglą-
dał się jej losowi. Dowodem chociażby list 
od kalwińskiego publicysty, krytyka lite-
rackiego i religioznawcy Pawła Hulki-La-
skowskiego, Cieszyniakom znanego jako 
twórca reportażowej książki Śląsk za Olzą  
z 1938 roku. Trzy lata przed jej ogłoszeniem 
autor donosił z Żyrardowa zaprzyjaźnione-
mu bibliofilowi: 

Ogromnie zasmucił mnie jeden z wycin-
ków przysłanych mi przez Drogiego Pana. 
Istotnie, nie o jakieś barykady chodzi,  
ale o grób dla mniejszości polskiej. Ale to 
jest wina naszej na wskroś błędnej poli-
tyki wobec Czechów. Zapomnieliśmy byli 
o Śląsku i nie umieliśmy przygarnąć do 
serca tych ludzi, którzy bez naszej zasłu-
gi garnęli się do nas. A dzisiaj polityka 
jątrzenia szkodzi biednym zaolziańskim 
braciom więcej niż akcja wynaradawiają-
ca Czechów. Gdybyż to tacy mądrzy, szla-
chetni ludzie, jak Kochany Pan, docho-
dzili w takich sprawach do decydującego 
głosu! Plany polityczne snute na zbyt 
daleką metę i zmierzające do własnej 
wielkości przez interesy słabszego sąsia-
da – są niebezpieczne. […] Nie mam za-
ufania do takiej polityki i zdaje mi się,  
że przez porozumienie z Czechami moż-
na by uratować przed wynarodowieniem 
dziesiątki tysięcy ludzi. 

Powyższy cytat wymaga kilku dopowie-
dzeń (w Zmieszanym zapachu książek i ja-
błek są one zamieszczone w przypisach). 
Wzmiankowany wycinek to najprawdo-
podobniej notatka pt. Czy polsko-czeskie bary-
kady? z „Posła Ewangelickiego” – polemika  
z artykułem z krakowskiego „Czasu”, w któ-
rym wyrażono wiarę w usunięcie barykad  
w postaci szykan wobec zaolziańskich Po-
laków. Natomiast dziennikarz „Posła” ar-

Karta pocztowa wydana przez stowarzyszenie absolwentów  
szkoły rolniczej w Cieszynie, wysłana przez ks. Franciszka 

Michejdę w 1905 r.



82 83

gumentował, że mowa o zorganizowanej 
polityce wynaradawiania, której służyć 
mają m.in. masowo budowane szkoły 
(„Tam wyraźnie chodzi o grób. […] zarzą-
dzenia z konieczności do tego prowadzą 
[…]”). Z kolei „polityka jątrzenia” stano-
wi aluzję do zawarcia przez władze Rzecz-
pospolitej w 1934 roku paktu o nieagresji  
z Niemcami oraz zaostrzenia stosunków 
z Czechosłowacją przez propagandę anty-
czeską (w piętnastolecie najazdu na Śląsk 
Cieszyński) i akcje dywersyjne na Zaolziu.

W świetle wcześniejszych informacji 
i przytoczonych listów jako niezmiernie 
istotna jawi się uwaga Hulki-Laskowskie-
go o mądrej i szlachetnej postawie Wantu-
ły, który mógłby sprawiać wrażenie zapie-
kłego w pretensjach czy uprzedzeniach. 
Tymczasem według żyrardowskiego pu-
blicysty miał on w trakcie ich pierwszego 
spotkania powiedzieć: 

Wyzwiska, wymyślanie pod adresem 
Czechów… nie! Może się niejednemu 
zdawać, że o to jedynie chodzi, aby Cze-
chom jak najbardziej naurągać. A przecie 
chodzi o rzeczy ważniejsze: jak odczynić 
to zło, które się stało. […] Musimy rozwa-
żać te sprawy spokojnie, mocno, nieustę-
pliwie. Nie możemy chcieć szkody Cze-
chosłowacji, […] ale dlatego właśnie my-
ślimy o braciach swoich zza Olzy jako  
o sprawie nie tylko polskiej, lecz polsko-
-czeskiej. Ci Polacy zaolziańscy mają pra-
wo do polskiej ojczyzny.

Wypowiedź tę ujął Hulka-Laskowski w ar-
tykule Kraina dla odkrywcy, zamieszczonym 
w „Wiadomościach Literackich” w 1935 
roku, z którego trafiła ona do omawianego 
wyboru korespondencji. Listy z tomu Zmie-
szany zapach książek i jabłek pozwalają też śle-
dzić dalszy dramatyczny rozwój wydarzeń 
na Zaolziu. Sławny socjolog Jan Szczepań-
ski – którego Wantuła był wujem i ojcem 
chrzestnym – relacjonował w październi-
ku 1938 roku:

Żałuję bardzo, że w tych gorących dniach 
września nie byłem w Ustroniu.  
Tu w Warszawie widziałem tylko Ozon 
dyskontujący sprawę Zaolzia na swoją 
korzyść. Było to nieprzyjemne widowi-
sko. Bo im w gruncie rzeczy nie chodziło  
o Śląsk ani o Polaków zza Olzy, a tylko  
o wykorzystanie okazji do wielkich mani-
festacyj, które kończyły się rozbijaniem 
żydowskich sklepów i pogromami. Poza 
tym można mieć słuszne pretensje do 
Czechów, ale rozbijanie czy dobijanie ich 
na spółkę z Hitlerem było niesmaczne. 
Bo Polska, która niedawno wyszła z nie-
woli, nie miała prawa moralnego uznać 
podboju Abisynii ani przyczyniać się do 
podboju Czech, wzmacniając tylko nie-
miecki bat na swoją skórę.

Sformułowanie „słuszne pretensje” odno-
si się oczywiście do najazdu Czechów na 
Śląsk Cieszyński w 1919 roku i do bohemi-
zacji ludności polskiej na przydzielonych 
im terenach. Pozostałe aluzje odsyłają do 
paramilitarnego Obozu Zjednoczenia Na-
rodowego, do kampanii propagandowej 
władz sanacyjnych, której zwieńczeniem 
było przedłożenie Czechosłowacji w 1938 
roku ultimatum w kwestii Zaolzia, oraz do 
układu monachijskiego między III Rzeszą 
a państwami zachodnimi, sprzyjającego 
realizacji roszczeń Polski. Hulka-Laskow-
ski w artykule Bracia nasi za Olzą i bracia nasi 
Czesi przyznawał: „Żałowaliśmy szczerze, 
że niezręczna i mało przewidująca poli-
tyka Becka likwidowała spór z Czechami  
o Zaolzie w chwili, gdy Niemcy zajmo-
wali Sudety i gdy każdy z nas wiedział, że 
Czechy zostaną zajęte niedługo i że musi 
przyjść kolej na nas”. 

Jak zaś przez pryzmat owych listów pre-
zentuje się okres po II wojnie światowej? 
Co ciekawe, do korespondentów Wantuły 
należał także Mieczysław Jarosz – znany 
łódzki adwokat, a wcześniej działacz na-
rodowy związany z Polską Partią Socjal-
no-Demokratyczną. Otóż był on zaanga-

żowany w sytuację na Śląsku Cieszyńskim 
nie tylko jako redaktor i publicysta oraz 
członek Komitetu Plebiscytowego, ale też 
wiele lat potem. W 1947 roku wyjaśniał:

Przechodząc do sprawy naszego Zaolzia, 
muszę Panu powiedzieć, iż w czerwcu 
[19]45 r. Minister Spraw Zagranicznych 
[Wincenty] Rzymowski wezwał mnie do 
Warszawy w roli eksperta w sprawach 
śląskich. Siedziałem tam przez 10 dni, 
opracowałem kilka memoriałów w spra-
wie uregulowania granicy między nami  
a Czechami i muszę stwierdzić, iż na 
konferencjach w Ministerstwie moje 
poglądy na sprawę zostały przyjęte. Póź-
niej widocznie, gdy przyszło do rozmów 
w Pradze i Moskwie z Czechami, sprawa 
poszła w odstawkę i Czesi nie chcą sły-
szeć o oddaniu Polsce Zaolzia. W najbliż-
szej przyszłości nadeślę Panu odpisy 
mych memoriałów, będzie lepiej, jak one 
będą u Pana i pomnożą Pańskie zbiory 
dotyczące spraw Śląska.

Istotnie, ministrowi Rzymowskiemu losy 
Polaków na Zaolziu nie były obojętne, 
stąd m.in. delegował on do Wisły jako 
eksperta dawnego znajomego, Hulkę-La-
skowskiego. Jednak zabiegi te okazały się 
bezcelowe, gdyż faktyczni decydenci pod-
porządkowali się woli Rosjan. Tymczasem 
Wantuła, pomimo coraz słabszego zdro-
wia, bacznie obserwował, co dzieje się na 
ukochanym przez niego skrawku ziemi 
cieszyńskiej. W listach dokonywał bystrej 
i wnikliwej oceny powojennego stanu rze-
czy w obu krajach pozostających w orbicie 
wpływów ZSRR. Tak naświetlał owe realia 
Tadeuszowi Mikulskiemu w 1950 roku:

My Cieszyniacy byliśmy przez dość długi 
okres czasu beniaminkiem wśród grona 
plemion czy gałęzi ludu polskiego. Inte-
resowała się nami cała kulturalna Pol-
ska. Mieliśmy od 1848 pisma polskie, 
ruch narodowy rozwijał się, świadomość 
narodowa rosła, pomnażał się zastęp 

piszących, wydaliśmy Morcinka, [Jana] 
Kubisza, Bystroniów, [Jana] Kuglina-edy-
tora, od r. 1939 – wszystko śpi, zamarło, 
jedyne polskie pismo – wychodzi na Zaol-
ziu. Czesi zalali polskie ziemie nad Olzą 
po Ostrawicę powodzią czeskich wydaw-
nictw, a nam odebrano głos – w imię bra-
terstwa czy pobratymstwa komunistycz-
nego, z których [!] uśmierca się od wie-
ków tu osiadłego polskiego Ślązaka. By-
łem w tym roku parę razy na Zaolziu  
i wiem, jak to tam w imię komunizmu 
wynaradawiają polski lud roboczy…

Rzeczywistość panującą na tym terenie 
tłumaczył również wybitnemu historyko-
wi literatury polskiej i edytorowi Stanisła-
wowi Pigoniowi w 1948 roku: „Na kome-
dię bratania [się] z Czechami uprawianą 
przez polskie rządy patrzę pod kątem – czy 
im [Zaolzianom] to może przynieść ulgę 
od ucisku narod[owego]. Na Zaolziu nie 
wolno wywiesić polskiego napisu. […] wy 
tam nic nie wiecie, co tu się dzieje, bo ga-
zety kłamią – albo milczą, bo nie wolno 
[wydrukować] słówka nieprzyjaznego Cze-
chom”. W innym liście do Pigonia Wan-
tuła wprost nazwał wspomniane w po-
przednim cytacie „jedyne polskie pismo”, 
podkreślając, że tuż za granicą „wychodzi 
»Głos Ludu« […] i to jedyny śląskociesz[yń-
ski] organ. […] Polscy hutnicy i górnicy na 
Zaolziu wraz z całą ludnością polską bro-
nią swej polskości przez współpracę z cze-
skimi komunistami i tylko w ten sposób 
jest możliwość wydawania tam polskiego 
pisma – które przede wszystkim broni swo-
ich praw narodowych przed szowinistami 
czesk[imi]”. 

W „Kalendarzu »Głosu Ludu«” na 1948  rok 
ustroński historyk samouk opublikował 
szkic o odkrytym przez siebie Pawle Oszel-
dzie, lekarzu i bojowniku Wiosny Ludów, 
organizatorze gwardii ludowej m.in. w ro-
dzinnych Nieborach, czyli na późniejszym 
Zaolziu. W samym „Głosie Ludu” ogłosił  
w 1947 roku cykl Obrazki z Huty Trzynieckiej. 
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(Napisał w latach 1916–1917 Jan Gojański-Wantuła  
w Dolnej Lesznej na Folwarku). Ta wizja robot-
niczej niedoli i krytyka kapitalizmu – nie-
dopuszczona wcześniej do druku przez cen-
zurę – stanowi jego jedyną obszerniejszą 
próbę nowelistyki. Ale na łamy wymienio-
nej gazety trafiło też w 1948 roku Marzenie 
starego hutnika (przywołane w Zmieszanym za-
pachu książek i jabłek ze względu na wzmiankę  
w liście). Tekst ten jest całkiem nietypo-
wym dla Wantuły – autora głównie roz-
praw historycznych i publicystyki – przy-
kładem opowiadania utrzymanego w kon-
wencji snu. Warto na koniec streścić jego 
fabułę, gdyż wymownie obrazuje odczu-
cia bohatera artykułu związane zarówno  
z niegdysiejszym zatrudnieniem w trzy-
nieckiej hucie, jak i ze skutkami podziału 
Śląska Cieszyńskiego. 

Oto narrator otrzymuje ze swego dawne-
go zakładu wezwanie dla emerytowanych 
pracowników, by stawili się do wykonania 

pilnych zadań z powodu braków w zało-
dze. Za sprawą tej wiadomości staruszek 
natychmiast czuje przypływ zapału i sił 
witalnych. Uprawnienie do przekroczenia 
granicy, gwarantowane przez ów urzędo-
wy list, okazuje się niepotrzebne: „Na gra-
nicy – żywego ducha: Nikt nie zatrzymuje, 
nie pyta o przepustkę”. Niestety, w fabry-
ce czeka dawny „kat robotników”, który  
w dodatku zamierza podwoić produkcję 
i nie słucha argumentów, że maszyny są 
zdewastowane, a jego pomysły niewyko-
nalne, zwłaszcza bez planów technicz-
nych. Narrator nie daje się zastraszyć groź-
bą wysłania na front wojenny (!) i odcho-
dzi, jednak traci orientację w labiryncie 
rur i kół zębatych. Ostatecznie budzi się 
z ulgą: „[O]twieram oczy, by po chwilce 
stwierdzić, że to był sen… Ach jaka szko-
da, że uczucie krzepkości i czerstwości cia-
ła zniknęły. I że »na granicy« – [jest tak,] 
jak było…”.

Pocztówka z widokiem Huty Trzynieckiej z 1915 r.

Barbara Kowalczyk
Urodziła się w Hawierzowie.

Studia: Średnia Szkoła Artystyczno-Przemysłowa w Uherském Hradišti (1985-1989), Uniwersytet Śląski  
w Katowicach, filia Cieszyn – kierunek: wychowanie plastyczne, specjalizacja: grafika i rysunek u prof. E. Delekty 

(1989-1994). Obecnie zajmuje się grafiką użytkową, twórczością wolną i ilustracją (dla dzieci).

POLSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW PRZEDSTAWIA
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28 lipca 1920 r., kiedy to Rada Amba-
sadorów zwycięskich mocarstw 
Wielkiej Wojny ogłosiła w Pary-

żu swój werdykt w kwestii cieszyńskiej, 
po dwuletnim konflikcie granicznym 
między Polską a Czechosłowacją byłe 
Księstwo Cieszyńskie zostało podzielone 
mniej więcej po równej części między te 
dwa państwa wzdłuż rzeki Olzy. Polacy 
na Zaolziu – jak od końca lat dwudziestych  
z perspektywy Warszawy zaczęto nazy-
wać tę utraconą część dawnej ziemi pia-
stowskiej zamieszkałej przez Polaków – 
musieli teraz rozpocząć zupełnie od nowa,  
w nowych warunkach z pozycji mniej-
szości pracę na niwie narodowej na swej 
ojcowskiej ziemi, która znalazła się w ob-
cym państwie. Przystosowano działalność 
byłych polskich związków z czasów au-
striackich do nowego czechosłowackiego 
prawodawstwa, utworzono nowe organi-
zacje, starano się utrzymać sieć szkolnic-
twa polskiego. 

Wśród organizacji polskich czoło-
wą pozycję zajmowała Macierz Szkolna  
w Czechosłowacji, która stanowiła osło-
nę prawną, polityczną i finansową dla 
całej społeczności polskiej, szczególnie 
zaś dla szkolnictwa polskiego na Zaolziu.  
W szeregach Macierzy podejmowano naj-
ważniejsze decyzje dotyczące przyszłości 
Polaków na Zaolziu. Szczególną troską 

otaczano młodzież, która należała do 
różnych klubów sportowych, chórów czy 
innych organizacji. Jednak tradycyjne 
formy działania z czasów austriackich,  
z wyjątkiem harcerstwa, nie dawały 
stuprocentowego bezpieczeństwa ochro-
ny polskiej młodzieży przed agresywną  
i przymusową asymilacją czeską. Bez ak-
tywnej opieki i żywych wpływów kultury 
polskiej młodzież Zaolzia skazana była na 
roztopienie się w „czeskim morzu”.

Większym problemem była młodzież, 
która nie uczestniczyła w życiu polskich 
organizacji, zwłaszcza ta na tzw. Dołach 
Zaolzia, czyli w zagłębiu ostrawsko-kar-
wińskim. Sfrustrowani młodzi Polacy  
z rodzin robotniczych i górniczych nie-
jednokrotnie pokazywali „siłę narodu”  
w niewłaściwy sposób poprzez rozpętywa-
nie bójek w gospodach, walk ulicznych czy 
też uczestnicząc w innych formach chuli-
gaństwa. Postanowiono temu zapobiec  
i będącą „samopas” młodzież polską wcią-
gnąć w szeregi organizacji działających 
dla odnowienia życia narodowego.

W kręgach młodzieży należącej i nie 
należącej do polskich stowarzyszeń sta-
rano się stworzyć mechanizmy aktywnej 
obrony przeciw asymilacji, a przy zastoso-
waniu odpowiednich metod wychowaw-
czych, znaleźć nowych liderów, których 
chciano pozyskać do pracy narodowej.

Struktury istniejących polskich orga-
nizacji nie we wszystkich przypadkach 
mogły służyć jako wylęgarnia liderów pol-
skich. Dlatego postanowiono założyć coś 
zupełnie innego, coś do tej pory niespoty-
kanego. Nową koncepcję pracy z młodzie-
żą opracował Rudolf Zdzisław Kobiela,  
a znaczącą rolę w tej koncepcji miała ode-
grać idea Morza Polskiego.

R.Z.Kobiela nie był zwykłym człowie-
kiem. Żył i działał w Karwinie, a pracował 
w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej  
w Morawskiej Ostrawie. Karwina była  
w tym czasie największym polskim sku-
piskiem na Zaolziu liczącym 25 tysięcy Po-
laków, a w dodatku burmistrzem miasta 
był również Polak – dr Wacław Olszak. 

Pierwsze koncepcje na temat, w jaki 
sposób ochronić młodzież przed asymila-
cją i pozyskać z jej szeregów aktywnych 
orędowników sprawy polskiej powstawa-
ły już od 1924 roku. Członkowie z różnych 
karwińskich kół Macierzy Szkolnej spoty-
kali się na zebraniach roboczych i w luź-
nych rozmowach wytwarzali nowe kon-
cepcje pracy. W celu wzajemnego zbliże-
nia organizowali od 1925 roku wycieczki. 
W 1927 r. zorganizowano dzięki pomocy 
koła Ligi Morskiej i Rzecznej w Cieszynie 
wyjazd do Gdyni, który – jak to się miało 
okazać w przyszłości – wywarł ogromny 
wpływ na działalność młodzieży karwiń-
skiej. Efekt przeszło dwuletnich doświad-
czeń zachęcił zapaleńców do założenia 
stałego Kołka Samokształcenia Macierzy 
Szkolnej. Ze względu na to, że urzędy cze-
skie nie zgodziłyby się na samodzielne 
istnienie organizacji, której celem było 
kształcenie młodzieży o profilu wyraźnie 
narodowym, Kółko Samokształcenia figu-
rowało oficjalnie jako sekcja V Koła Macie-
rzy Szkolnej w Karwinie-Nowym Jorku. 
Również jego działalność mieściła się for-
malnie w ramach akcji oświatowej Ma-
cierzy Szkolnej i nie trzeba było tworzyć 
i zatwierdzać nowego statutu. W rzeczy-

wistości jednak agenda Kółka przerasta-
ła normalną działalność skupionej jedy-
nie na kwestiach oświatowych Macierzy  
i szła w rozlicznych innych kierunkach. 

Decyzja o założeniu Kółka Samokształ-
cenia połączonych kół Macierzy Szkolnej 
w Karwinie zapadła 27 listopada 1927 r. 
Założycielom przyświecała myśl stworze-
nia centralnej organizacji, która skupia-
łaby młodzież polską należącą do różnych 
związków, a także i tą niezrzeszoną z Kar-
winy i okolicy. Pod nazwą „Kółko Samo-
kształcenia” ukrywał się w zasadzie swe-
go rodzaju „uniwersytet ludowy”, kształ-
cący za pośrednictwem regularnych, 
odbywających się cotygodniowo spotkań 
polskiej młodzieży. Praca Kółka szła nie 
tylko w kierunku szerzenia oświaty po-
przez wygłaszanie regularnych referatów, 
lecz również w kierunku wychowania 
pracowników oświatowych, uświada-

JÓZEF SZYMECZEK

Zaolzie od morza do morza
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miania młodzieży w duchu narodowym  
i obrony polskości w najrozmaitszych dzie-
dzinach. W tym celu służyły odczyty, refe-
raty, pogadanki, lekcje, kursy, wycieczki 
krajoznawcze, turystyczne i gospodarcze, 
zajazdy, inicjowanie imprez kulturalno-
-oświatowych, akcji przedwyborczych, 
akcji przed spisami ludności itp. 

Wielką uwagę poświęcano doborowi te-
matów, które miały być interesujące, ak-
tualne, praktyczne i „wprost z życia wzię-
te”. Rudolf Zdzisław Kobiela podkreślał  
w swej instrukcji:

Referat nie jest celem dla siebie, ma pobudzić do 
myślenia i samodzielności sądów. Samokształcenie 
polega na wzajemnym kształceniu w dobranym 
kółku. Dlatego też referat powinien wywołać dys-
kusję, która ujawni różne punkty widzenia i umożli-
wi orientację. Prelegent nie powinien popisywać się 
swoją uczonością, lecz ma ze swoich własnych wia-
domości i zainteresowań, podawać jedynie te, które 
trafiają do przekonań słuchaczy. Referat podaje się 
w formie atrakcyjnej, ożywionej, nie suchej mono-
tonnej. Kółko spełniłoby tylko część swojego zada-
nia, gdyby uczestnicy wysłuchali jedynie referatu 
i rozeszli się do domów bez postawienia zapytań i 
rozpatrzenia uwag, które im się w czasie referatu 
nasunęły.

Na podstawie dyskusji kierownicy Kółek 
wyszukiwali najbardziej błyskotliwych 
dyskutantów, których zachęcano do bliż-
szej współpracy na kierowniczych miej-
scach w organizacji.

Dalej Kobiela zaleca, by:
w kołach, gdzie grasuje przeciwna wada - zbytnia 

gadatliwość jednej lub kilku jednostek, które wiecz-
nie ględzą na każdy temat, przewodniczący zebra-
nia powinien ograniczyć czas przemówień dyskusji.

Rady głoszone w instrukcji Kobieli wy-
dawały się być skuteczne, gdyż odnoto-
wane są spotkania z udziałem ośmiuset 
osób. Widać, że odpowiednia forma prze-
kazu robiła swoje.

W swojej pracy kulturalno-oświatowej 
i uświadamiającej Kółko Samokształce-
nia baczną uwagę poświęcało promocji 

Idei Morza Polskiego. W cyklu odczy-
tów i referatów, urządzanych regularnie  
co tydzień, uwzględniano tematy zwią-
zane z polskim morzem: „Gdynia” (ilu-
strowany przeźroczami z wytwórni „Or-
nak” w Warszawie), „Wybrzeże polskie”  
(50 przeźroczy), „Polskie i niemieckie 
prawa do Pomorza”, „Problem polskie-
go dostępu do morza”. W lipcu 1929 roku 
urządzono wycieczkę do Poznania i nad 
polskie morze. Udział w niej wzięło trzy-
nastu uczestników – byli to młodzi ludzie 
w wieku od 20 do 25 lat. Wycieczka ta była 
nagrodą dla najbardziej zdolnych słucha-
czy Kółka Samokształceniowego i zrobi-
ła kolosalne wrażenie na uczestnikach. 
Od tej pory temat morza był ciągle żywy 
i widoczny w działalności Kółka. Stał się 
wręcz tematem wiodącym. Szybko też 
zrozumiano, że dla młodzieży górniczej, 
która w swoim życiu nie widziała dotąd 
nawet szerokiej rzeki czy głębokiego jezio-
ra, morze jest czymś, co przekracza wszel-
kie możliwości pojmowania i posuwa wy-
obraźnię młodego człowieka do szczytów 
fantazji i najwyższych wyżyn zachwytu.

Zafascynowanie młodzieży z Zaolzia 
polskim morzem skłaniało miejscowych 
liderów do jeszcze głębszego i szerszego 
wykorzystania tego tematu w procesie 
budowania tożsamości narodowej. Posta-
nowiono wytworzyć strukturalną komór-
kę, która byłaby w stanie ogarnąć kipiący 
zapał młodzieży do Idei Morza Polskiego 
i promować ją po całej Republice, nawet 
w środowiskach czeskich. Było to w cza-
sie, kiedy zapał młodzieży mógł posłużyć 
również sprawie polityczno-gospodarczej 
Polski.

Rudolf Zdzisław Kobiela, jako pracow-
nik Konsulatu Rzeczypospolitej w Moraw-
skiej Ostrawie, czynił starania mające na 
celu zmianę środowiska opiniotwórczego 
w Czechosłowacji w sferze gospodarczej 
i politycznej na kwestię wykorzystania 
portów polskich do celów czechosłowac-

kiej gospodarki. Czechosłowacja używała 
głównie portów w Hamburgu, Szczecinie, 
Bremie, Trieście i Gdańsku. Kobiela chciał 
zmienić to na korzyć nowego portu w Gdy-
ni. Ówczesne relacje geopolityczne obu 
krajów raczej nie sprzyjały takiej opcji, 
w grę do obsługi przez Gdynię wchodzi-
łaby raczej tylko słowacka część Republi-
ki. Na Uniwersytecie w Brnie, gdzie Ko-
biela dostał się dzięki staraniom Klubu 
Czesko-Polskiego, przekonywał czeskich 
naukowców i fachowców gospodarczych 
tymi słowy:

Czechosłowacki handel zagraniczny w stosunku 
z tymi państwami [państwami bałtyckimi – 
J.Sz.] w wybitnej mierze korzysta z usług portów 
niemieckich, co przypisać należy nie tylko ich do-
bremu wyposażeniu technicznemu i handlowemu, 
lecz również zakorzenionym tradycjom. Jest rzeczą 
bezsprzeczną, że nie tylko czechosłowackie obroty 
ogólne z państwami północnymi, które dotychczas 
są niepokaźne, lecz w szczególności stosunki Cze-
chosłowacji z portami polskimi ulec mogą przy od-
powiednich wysiłkach znacznemu spotężeniu.

Argumentował, że porównanie stawek 
taryfowych w portach niemieckich i pol-
skich wychodzi znacznie na korzyść pol-
ską. 

Działania na rzecz budowy organizacji 
promującą polskie morze w Czechosłowa-
cji rozpoczęto najprawdopodobniej na po-
czątku 1931 roku poprzez skontaktowanie 
się z Ligą Morską i Kolonialną (oficjalna 
nazwa Ligi Morskiej i Rzecznej w latach 
1930-1944) w Warszawie. Najpierw próbo-
wano założyć bezpośrednią filię zagra-
niczną Ligi w Karwinie. Dnia 21 marca 
1931 Zarząd Główny LMiK poinformował 
Konsulat Rzeczypospolitej w Moraw-
skiej Ostrawie, że inicjatywie założenia 
koła Ligi w Karwinie jest gotowy udzielić 
jak najdalej idącego poparcia i poprosił  
o przesłanie bliższych danych o orga-
nizacji i działaczach chcących założyć  
w Karwinie Koło, gdyż – jak czytamy w ko-
respondencji: 

leży w naszych zamiarach wciągnięci Polaków 
na obczyźnie do pracy nad realizacją zadań Ligi”.

Przewidywano jednak słusznie, że może 
być z tym kłopot, ponieważ członkowie 
takiego Koła, którzy byliby obywatelami 
czechosłowackimi, mieliby podlegać cen-
trali związkowej na terenie obcego pań-
stwa, czyli w Polsce. Taka opcja nie była 
do przyjęcia dla państwa czechosłowac-
kiego. Zarząd LMiK zaproponował więc 
utworzenie na wzór Francji Stowarzysze-
nia Przyjaciół Ligi Morskiej i Kolonialnej 
w Polsce albo w najgorszym razie Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Morza Polskiego, 
której to samodzielnej organizacji Zarząd 
Ligi byłby władny nadać prawa oddziału, 
względnie okręgu Ligi.

W końcu wybrano wersję ostatnią  
i postanowiono założyć Ligę Przyja-
ciół Morza Polskiego w Czechosłowacji.  
W środowisku polskim na Zaolziu zor-
ganizowano kampanię werbunkową, 
tak że do końca maja 1931 roku Kółko 
Samokształceniowe zebrało dwieście 
podpisów osób, które oświadczyły swoją 
gotowość przystąpienia do nowej orga-
nizacji. Grupa fascynatów morza miała 
teraz już legitymację do powołania Ko-
mitetu Organizacyjnego w celu założe-
nia związku. Komitet taki powołano do 
życia w porozumieniu z Konsulatem RP  
w Morawskiej Ostrawie. W jego skład we-
szli przedstawiciele wszystkich warstw 
miejscowego społeczeństwa polskiego  
w Czechosłowacji, m.in. jako prezes 
Piotr Feliks – dyrektor Gimnazjum Pol-
skiego im. Juliusza Słowackiego w Orło-
wej, dalej dr Jan Buzek z Dąbrowej – poseł 
na sejm czechosłowacki, Paweł Rakus  
z Karwiny – powiatowy inspektor szkol-
ny, dr Wacław Olszak – burmistrz Kar-
winy, Jarosław Waleczko – redaktor po-
pularnego tygodnika „Prawo Ludu”, Jan 
Böhm – prezes Komitetu Połączonych Kół 
Macierzy w Karwinie, Adolf Szurman  
– sekretarz Kółka Samokształcenia i inni.
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Komitet Organizacyjny poprosił dr. Jana 
Buzka, któremu przekazano całą dotych-
czasową korespondencje i statuty, by po-
mógł przyśpieszyć zatwierdzenie statu-
tu, gdyż „młodzież karwińska chciałaby  
w jak najszybszym czasie rozpocząć dzia-
łalność w kole lokalnym Ligi”. Zarząd 
Główny Ligi Morskiej i Kolonialnej wysłał 
w czerwcu 1931 roku do Komitetu Organi-
zacyjnego list z materiałami propagan-
dowymi, regulaminami i wytycznymi 
prac okręgów Ligi, jej statut, instrukcje 
do zakładania oddziałów, kilka numerów 
oficjalnego czasopisma Ligi i trzy egzem-
plarze statutów Przyjaciół Ligi Morskiej 
i Kolonialnej we Francji. Zarząd Głów-
ny poprosił Komitet Organizacyjny, by 
w swych pracach starał się wzorować na 
działalności Ligi w Polsce, o ile miejscowe 
przepisy na to pozwolą. Oznajmiono rów-
nież, że w najbliższym czasie przybędzie 
też do Czechosłowacji sekretarz generalny 
Ligi kapitan Teodor Cybulski, który „nie 
omieszka wejść w bezpośredni kontakt  
z Komitetem, by omówić szczegóły dalszej 
współpracy”. Do Komitetu Organizacyj-
nego zwrócił się też Komitet Floty Narodo-
wej i przesłał różne materiały propagan-
dowe. W odpowiedzi działacze karwińscy 
zapewnili organizację w kraju, że Komi-
tet Organizacyjny zapewni, że:

przyszła Liga Przyjaciół Morza Polskiego w Kar-
winie będzie dążyła do utrzymywania jak najści-
ślejszych stosunków z Komitetem Floty Narodowej 
i będzie wdzięczna za nadsyłanie materiałów pro-
pagandowych i zaopiekowanie się jej losem.

Do Zarządu Głównego Ligi Morskiej  
i Kolonialnej zwrócono się później z prośbą  
o bezpłatną prenumeratę organu praso-
wego Ligi, miesięcznika „Morze”, argu-
mentując, że Kółko nie posiada funduszy, 
gdyż od członków należących do różnych 
organizacji polskich nie pobiera składek.

Od roku 1932 roku Liga Przyjaciół Morza 
Polskiego w Czechosłowacji rozpoczęła 
swoją oficjalną działalność. W 1935 roku 

liczyła 350 członków, w 1935 – 302. Dzia-
łalność sprowadzała się do organizacji 
Święta Morza, wieczorów morskich, wy-
stawianie sztuk teatralnych z tematyką 
polskiego morza i wycieczek nad Bałtyk. 
W 1935 roku wycieczka LPMP z Karwi-
ny zwiedziła Toruń, Bydgoszcz, Gdynię 
(urządzenia portowe i nowy dworzec mor-
ski), Hel, Kartuzy i Szwajcarię Kaszubską, 
a w drodze powrotnej zawitała w Pozna-
niu. W podobnym schemacie odbywały 
się też wycieczki innych kół. LPMP miała 
swoje koła w Karwinie, Orłowej, Moraw-
skiej Ostrawie, Jabłonkowie i Łazach. Jej 
członkami mogły być również osoby na-
rodowości czeskiej popierające idee LPMP.  
W ogóle w zaolziańskim dyskursie mor-
skim często pojawia się Bałtyk jako morze 
słowiańskie. Związane to było ze wspo-
minaną już polityką państwa polskiego 
zmierzającą do zachęcenia Czechosło-
wacji do korzystania z portów polskich, 
szczególnie Gdyni. Na pierwszej Akade-
mii Morskiej w 1933 roku, kiedy Niemcy 
wystąpili z koncepcją eksterytorialnego 
korytarza, uchwalono rezolucję, w której 
Bałtyk nazwano „morzem słowiańskim”:

Podkreślamy konieczność współpracy czesko-
-polskiej na terenie Gdyni. Stwierdzamy gotowość 
czynnej obrony nieprzedawnionych praw Polski do 
posiadania własnego dostępu do morza, które jest 
rękojmią mocarstwowości Polski, a równocześnie 
zabezpieczeniem niepodległości państw słowiań-
skich. Protestujemy stanowczo przeciwko wszelkim 
wrogim zakusom zmierzającym do wyparcia Polski 
od Bałtyku, rozumiejąc doskonale, że klucz wielko-
ści Słowiańszczyzny leży na wybrzeżach polskiego 
Bałtyku. 

Tematy morskie popularne były rów-
nież wśród harcerzy. W 1934 roku zastęp 
żeglarski 1. Drużyny Harcerskiej im. Ta-
deusza Kościuszki w Morawskiej Ostrawie 
(założonej w 1921 r.) w liczbie jedenastu 
harcerzy pod dowództwem dh. Bolesława 
Lechowicza wyruszył po Wiśle kajakami 
do Gdyni. W tym czasie miała w Polsce 

miejsce ogromna powódź, a harcerze z Za-
olzia zasłynęli w jednej akcji ratowniczej 
ratując po drodze powodzian. Informacje 
o wyczynie ostrawskich harcerzy pojawiły 
się na stronach tytułowych polskiej prasy. 

W 1936 roku obchodzono „Święto Morza” 
w dniach 27-29 czerwca. Dwutygodnik 
młodzieży polskiej na Zaolziu „Ogniwo” 
tak tłumaczył jego sens:

O morze! Jak ty nam uprzyjemniasz życie swym 
widokiem, jak ty nas zachwycasz swą pięknością, 
ileż da się powiedzieć o tobie i nieskończonym bo-
gactwie twych zjawisk! Raz jesteś sennym, pu-
stym, osowiałym, to znowu ożywiasz się, błękitnie-
jesz, jak marzenie i budzisz w nas kolejno wszystkie 
uczucia. Któż z nas może odmalować słowem twój 
blask, twoją piękność, twą wzniosłość? My potrafi-
my cię tylko uwielbiać i czcić. Toteż z niecierpliwo-
ścią oczekujemy dnia twego święta. Przyrzekamy 
ci, że obchodzić je będziemy uroczyście. Ale niejeden 
zapytałby: Dlaczego z taką niecierpliwością ocze-
kujemy tego dnia, dlaczegóż tak czcimy to morze? 
Czy dlatego, że ono jest tak pięknym? O nie dlatego 

że jest pięknym, lecz dlatego, że jest pożytecznym, 
że nas wzbogaca, dlatego że Polska na morzu to 
symbol nawiązania teraźniejszości do najświęt-
szych kart naszych dziejów, to podstawa teraźniej-
szej potęgi państwa polskiego i podstawa potęgi na 
przyszłość. 

W czasie celebrowania morskiego świę-
ta drużyny harcerskie i grupy młodzieży 
skupione w innych organizacjach roz-
palały watry na polanach beskidzkich, 
przy których schodzili się młodzi ludzie  
z bliższej i dalszej okolicy. W miastach or-
ganizowano uroczyste akademie. Składa-
no przysięgi wierności Morzu Polskiemu, 
śpiewano patriotyczne piosenki związane 
z tematyką morską.

Liga Przyjaciół Morza Polskiego  
w Czechosłowacji podzieliła wspólny los 
wszystkich polskich organizacji na Zaol-
ziu. Na czas jedenastu miesięcy w latach 
1938-1939 Zaolzie wróciło do Macierzy  
a potem jako terytorium Polski było pod 
okupacją hitlerowskich Niemiec włączo-

Uczniowie ze szkół polskich na Zaolziu na Zielonej Szkole
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ne bezpośrednio do III Rzeszy. W tym 
czasie zlikwidowane zostały wszystkie 
organizacje polskie a ich działacze byli  
w brutalny sposób prześladowani. W cza-
sie wojny Niemcy nazistowscy wymordo-
wali niemal całą ówczesną polską zaol-
ziańską inteligencję. I nie tylko naziści. 
W Katyniu zginęło 547 osób z Zaolzia. 

Po wojnie lud polski bez przywódców był 
bardziej podatny na manipulacje komu-
nistów. Działalność Ligi Przyjaciół Morza 
Polskiego nie została wznowiona. Jej idee 
jednak nie zanikły. Młodzież polska z Za-
olzia nawet w czasach komunistycznych 
wyjeżdżała (nieregularnie) nad Bałtyk. 
Zależne było to od odwagi i zdolności po-
szczególnych dyrektorów polskich szkół. 
Po 1989 roku powrócono do tradycji mor-
skich. Jeden z pierwszych obozów dla har-

cerzy z Zaolzia organizowany przy współ-
pracy ZHR z instruktorami legendarnej 
warszawskiej drużyny Czarna Trzynast-
ka miał w programie zwiedzanie portu 
w Gdyni, a następny odbył się wprost na 
Helu. Wielu uczestników tych obozów do 
dnia dzisiejszego działa w harcerstwie. 

Kongres Polaków w RC jako organizacja 
parasolowa mniejszości polskiej w RC za-
czął organizować od 2008 r. raz w roku dla 
wszystkich uczniów siódmych klas szkół 
polskich w RC dwutygodniowy pobyt nad 
polskim morzem w dwu turnusach, któ-
ry nazywany jest Zielona Szkoła nad Bał-
tykiem. Projekt otrzymał akceptację cze-
skiego ministerstwa szkolnictwa i stał się 
trwałym elementem w systemie edukacji 
dzieci w szkołach z polskim językiem na-
uczania w Republice Czeskiej. Od dwu-
nastu lat każdy absolwent polskiej szko-
ły w Republice Czeskiej może być dumny  
z tego, że spędził – na ogół po raz pierwszy 
w życiu – dwa tygodnie nad polskim mo-
rzem.

Duchowym patronem Zielonej Szkoły 
jest urodzony na Zaolziu Józef Kiedroń 
(1879-1932), od grudnia 1923 roku minister 
przemysłu i handlu w rządzie Władysła-
wa Grabskiego, który angażował się przy 
budowie portu w Gdyni. Kongres Polaków 
wystąpił do władz miasta Gdynia z prośbą 
o nadanie jednej z ulic miasta imienia Jó-
zefa Kiedronia. Przed kilku laty inicjaty-
wa ta została uwieńczona sukcesem i tak 
mamy dziś w gdańskiej dzielnicy Orłowo 
jego ulicę.

Zielona Szkoła nad Bałtykiem stała się 
cennym argumentem marketingowym 
budującym dobrą opinie szkolnictwa pol-
skiego w Republice Czeskiej. Być może 
ten powrót do pięknej idei rozkochiwania 
młodzieży zaolziańskiej w polskim morzu 
spowodował, że od kilku lat liczba dzie-
ci w polskich szkołach na Zaolziu wzra-
sta. Stara tradycja przysłużyła się dziełu 
współczesności.

Józef Kiedroń

Darina Krygiel
Urodziła się mieszka i pracuje w Hawierzowie.

Studia: Średnia Szkoła Artystyczno-przemysłowa w Brnie (1980-1984), Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie  
– wychowanie plastyczne (1987-1992). Obecnie zajmuje się wolną twórczością (rysumek, akwarela, pastel,  

malarstwo) i ilustracją dla dzieci.

POLSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW PRZEDSTAWIA
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Na Zaolziu przez wiele lat obecna była 
pamięć o kolejarzach jako tej grupie 
zawodowej, która w okresie międzywo-

jennym była szczególnie narażona na cze-
chizację. Powszechne było przekonanie, 
że kolejarze, którzy posyłali swoje dzieci 
do polskiej szkoły, byli przenoszeni służ-
bowo do innej części państwa. Kto posłał 
dzieci do czeskiej szkoły, mógł pozostać. 
Nacisk na kolejarzy wywierać mieli czescy 
nauczyciele i działacze stowarzyszenia Sle-
zská Matice osvěty lidové. Problem służbowego 
przenoszenia polskich kolejarzy pojawiał 
się w pracach naukowych dotyczących hi-
storii regionu, ale był ograniczony do krót-
kich wzmianek. Nie podejmowano nato-
miast szczegółowych badań nad tym, jak 
wielka była skala omawianego zjawiska, 
na jakim szczeblu podejmowano decyzje  
i czym były one motywowane?

Od dawna żywiłem przekonanie, że jeże-
li ten problem był powszechny, to powin-
ny zachować się liczne ślady w postaci do-
kumentów archiwalnych sporządzonych 
przez odpowiednie instytucje. Rzeczywi-
ście w zespole archiwalnym Ministerstwa 
Kolei w Archiwum Narodowym w Pradze, 
w spuściźnie Matice w Archiwum Krajo-
wym w Opawie oraz w aktach Archiwum 
Czeskich Kolei w Července koło Ołomuńca 
odnalazłem sporo materiałów.

Jak wiadomo, najważniejszą pod wzglę-
dem strategicznym linią kolejową na 
Śląsku Cieszyńskim był odcinek Kolei Ko-

szycko-Bogumińskiej. W czasach Austro-
-Węgier zarządzała nią prywatna spółka  
z siedzibą w Budapeszcie. Na początku 
1921 r. zarząd nad śląskim odcinkiem prze-
jęła dyrekcja Czechosłowackich Kolei Pań-
stwowych w Ołomuńcu, której podlegała 
już większość pozostałych szlaków kolejo-
wych w regionie. Formalnie Kolej Koszyc-
ko-Bogumińska pozostała własnością no-
wej prywatnej spółki z siedzibą w Czecho-
słowacji, ale zatrudnieni na niej kolejarze 
mieli status pracowników państwowych.

Na początku lat 20. XX w. większość 
pracowników śląskiego odcinka Kolei Ko-
szycko-Bogumińskiej nie znała języka 
czeskiego, a wyższe stanowiska zajmo-
wali Niemcy. Sytuacja ta była uważana 
za niekorzystną przez czeskich urzędni-
ków i administrację kolejową. Czechizacji 
personelu kolejowego domagali się także 
działacze Matice, którzy zakładali czeskie 
szkoły w miejscowościach regionu.

Już w lipcu 1920 r., jeszcze przed ogłosze-
niem oficjalnej decyzji Rady Ambasadorów 
w Paryżu o podziale Śląska Cieszyńskiego, 
Rudolf Matouš, czechosłowacki delegat 
przy międzynarodowej komisji plebiscyto-
wej w Cieszynie, przedstawił rządowi cze-
chosłowackiemu pomysł utworzenia wiel-
kiej dyrekcji kolei w Czeskim Cieszynie 
zatrudniającej 600 urzędników, oraz wy-
mianę kadr na Kolei Koszycko-Bogumiń-
skiej i zatrudnienie na miejscu wyłącznie 
Czechów. Do realizacji tego projektu nie 

doszło, natomiast w ciągu kolejnych kil-
kunastu miesięcy w Polsce pojawiały się 
informacje o masowym wyrzucaniu pol-
skich kolejarzy z Czechosłowacji. Według 
„Dziennika Cieszyńskiego” ze stycznia 
1922 r. taki los spotkać miał nawet 200 ko-
lejarzy.

W połowie maja 1921 r. w Ministerstwie 
Kolei w Pradze odbyła się narada, pod-
czas której dyrektor kolei państwowych 
w Ołomuńcu Josef Koláček proponował 
przeniesienie kolejarzy Kolei Koszycko-Bo-
gumińskiej ze Śląska do innych regionów 
i zastąpienie ich kolejarzami znającymi 
język czeski. Bardziej realistyczne roz-
wiązanie podsunął Josef Šeda, pierwszy 
czeski zarządca ruchu Kolei Koszycko-Bo-
gumińskiej w Czeskim Cieszynie, który 
proponował na razie wymianę niektórych 
zawiadowców stacji i przydzielenie kilku 
czeskich urzędników kolejowych. To wła-
śnie jego wniosek został zaakceptowany 
przez ministerstwo.

Na początku lat 20. konkursy na stano-
wiska w administracji kolejowej na ślą-
skim odcinku Kolei Koszycko-Bogumiń-
skiej starano się przygotować w taki spo-
sób, aby mogli je wygrać Czesi. Poważnym 
problemem był brak czeskich kadr o odpo-
wiedniej randze służbowej. Do konkursów 
zgłaszali się głównie Niemcy. W takich 
sytuacjach, w których czeski kandydat 
nie miał szans pokonać konkurentów, ad-
ministracja kolejowa nie roztrzygała kon-
kursu, ale mianowała czeskiego urzędnika  
ex offo, czyli z mocy urzędu poza konkursem.

Dochodziło do groteskowych sytuacji, 
gdy niektórym niemieckim urzędnikom 
kolejowym ze Śląska Cieszyńskiego pro-
ponowano posady w innych częściach kra-
ju, żeby się ich pozbyć. Gustav Sturz, za-
wiadowca stacji Mosty koło Jabłonkowa, 
zgodził się stanąć do konkursu na podob-
ne stanowisko w środkowych Czechach. 
Otrzymał bardzo dobre rekomendacje od 
swoich przełożonych, którzy zapewniali, 

GRZEGORZ GĄSIOR

Kolejarze pod specjalnym nadzorem

Kolejarze z Huty Trzynieckiej (1918)



96 97

że w jego rodzinie panuje „czeski duch“. 
Wszystko skomplikowała interwencja mo-
steckich działaczy Matice, którzy przyje-
chali do dyrektora kolei w Pradze i przeko-
nywali, jak bardzo potrzebują pozbyć się 
Sturza, który jest Niemcem. Nowy czeski 
zarządca ruchu Kolei Koszycko-Bogumiń-
skiej w Czeskim Cieszynie inż. Bohumil 
Reynek próbował jeszcze ratować sytu-
ację. Napisał do dyrektora z Pragi, że Sturz 
posłał „bez nacisku“ swoje dziecko do cze-
skiej szkoły, ale niestety w czasie zapisów 
szkolnych nie spełnił pokładanych w nim 
oczekiwań, a jego obecność w Mostach źle 
wpływa na personel. Dlatego potrzebny 
jest tam czeski zawiadowca, świadomy 
swoich narodowych obowiązków. Dyrek-
tor z Pragi nie dał się przekonać i Sturzowi 
musiano znaleźć posadę w obwodzie dy-
rekcji ołomunieckiej.

Czescy kolejarze również opierali się 
przed przenoszeniem do obcego środowi-
ska, jakim był dla nich Śląsk Cieszyński.  
O jednym z  urzędników zanotowano,  
że pogodził się z  koniecznością przepro-
wadzki, ale jego żona się sprzeciwia. 
Z  braku odpowiednich kandydatów nie 
było wyjścia i opinia żony musiała ustąpić 
potrzebom państwa.

Przełożeni oczekiwali od pracowników 
kolei zaangażowania na rzecz czeskich 
szkół w czasie zapisów. Szczególnie duże 
nadzieje wiązano z  przybyszami z  Czech 
i Moraw. Urzędnik kolejowy w Czeskim 
Cieszynie Viktorin Kutáč chwalił koleja-
rzy z Nawsia, w tym miejscowego zawia-
dowcę stacji, którzy poza godzinami pra-
cy „wzięli udział w zapisach do czeskich 
szkół w Jabłonkowie i w Nawsiu, i poucza-
li nieuświadomionych obywateli, wśród 
nich także kolejarzy, o tym, że z  nauki  
w czeskich szkołach ich dzieci będą mieć 
w przyszłości korzyści, ale nie czynili przy 
tym żadnych nacisków, lecz wykonywa-
li tylko swój obywatelski obowiązek.“  
W tym samym dokumencie Kutáč kryty-

kował tych kolejarzy, którzy angażowali 
się na rzecz zapisów do polskich lub nie-
mieckich szkół.

Administracja kolejowa zaczęła w 1921 r. 
sporządzać wykazy kolejarzy uznanych na 
niegodnych zaufania, których należałoby 
przenieść w głąb państwa. Własne rejestry 
spisywali też działacze Matice, dla których 
wystarczającym powodem do uznania ko-
goś za antypaństwowego było posyłanie 
dzieci do polskiej lub niemieckiej szkoły 
i członkostwo w legalnych stowarzysze-
niach mniejszości narodowych.

W 1922 r. poza Śląsk Cieszyński prze-
niesiono co najmniej 40 kolejarzy. Ofi-
cjalnym uzasadnieniem czeskiej admini-
stracji kolejowej były potrzeby służbowe 
i nadmiar pracowników na tym terenie. 
Pomimo tego na zwolnione posady na 
Śląsku Cieszyńskim przychodzili Czesi  
z innych części państwa. W wewnętrznej 
dokumentacji wskazuje się na powody na-
rodowościowe tych działań, wobec przeno-
szonych kolejarzy pojawiały się też zarzuty 
o komunistyczną działalność. Inż. Reynek 
tłumaczył w liście do starosty powiato-
wego w Czeskim Cieszynie, że nigdy nie 
sprawdzano narodowości kolejarzy. Jedno-
cześnie przecząc sobie dodawał, że właśnie 
Polacy najbardziej angażują się w ruch ko-
munistyczny i „ich usunięcie ze Śląska jest 
jak najbardziej uzasadnione a często w in-
teresie państwowym także konieczne”.

W grudniu 1922 r. i styczniu 1923 r. przy-
gotowano wielką operację przeniesienia 
kolejarzy ze Śląska Cieszyńskiego. Dyrek-
cje kolei z innych części kraju nie były chęt-
ne do ich przyjęcia, tym bardziej, że u sie-
bie realizowały takie same działania prze-
nosząc Niemców z pogranicza. Na skutek 
tego niektóre stacje kolejowe w miejscach 
etnicznie czeskich miały wyłącznie nie-
miecki personel. Dla rozwiązania sytuacji 
Ministerstwo Kolei zwołało naradę, pod-
czas której przydzieliło 129 kolejarzy ze Ślą-
ska Cieszyńskiego do poszczególnych ob-

wodów. Lista kolejarzy wyznaczonych do 
przeniesienia przechodziła jeszcze drobne 
korekty. Operacja rozpoczęła się w lutym 
1923 r. i przeciągnęła do następnego roku.

Przeciw przenoszeniu kolejarzy ze Ślą-
ska Cieszyńskiego protestowali przedsta-
wiciele polskiej i niemieckiej mniejszości 
(w tym niemieccy posłowie w parlamen-
cie), polscy dyplomaci, a nawet niektó-
rzy czescy socjaldemokraci (ci ostatni nie 
poruszali kwestii narodowościowych, ale 
bronili niektórych kolejarzy jako człon-
ków związku zawodowego Unie železničních 
zaměstnanců). Minister spraw zagranicz-
nych Czechosłowacji Edvard Beneš obie-
cał Karolowi Baderowi, chargé d'affaires 
polskiego poselstwa w Pradze, „poprzeć 
najusilniej” jego starania o przywrócenie 
polskich kolejarzy na Śląsk Cieszyński, 
chociaż zaznaczał, że jest to wewnętrzna 
sprawa Czechosłowacji. Wydaje się, że in-
terwencja polskich dyplomatów nie przy-
niosła zamierzonych efektów.

W reakcji na liczne skargi w maju 1923 r. 
Ministerstwo Kolei nakazało zweryfikowa-
nie informacji na temat kolejarzy wyzna-
czonych do przeniesienia. Nowe opinie na 
ich temat urzędnicy administracji kolejo-
wej sporządzali przy współpracy z czeskimi 
działaczami z regionu, m.in. aktywistami 
Matice. Zdecydowana większość zarzutów 
wobec kolejarzy dotyczyła kwestii narodo-
wościowych, przede wszystkim posyłania 
dzieci do polskich lub niemieckich szkół 
i działalności w legalnych polskich lub 
niemieckich organizacjach. Rzadko poja-
wiają się konkretne zarzuty o działalność 
antypaństwową, choć stosowano epitety 
w rodzaju „polski terrorysta”. Zdarzały się 
zarzuty o działalność komunistyczną.

W lipcu 1923 r. ministerstwo zaleciło, 
aby do przeniesienia kolejarzy nielojal-
nych wobec państwa przystępować tylko, 
gdy zawiodą inne środki, jak przekonywa-
nie lub groźby. Na podstawie sporządzo-
nych opinii można zauważyć, że te „inne 

środki” mogły równie dobrze prowadzić 
do oczekiwanych efektów. Nie był wyjąt-
kiem przypadek konduktora Pawła Cieśla-
ra, który „po swoim przeniesieniu zgłosił 
bez nacisku i zupełnie dobrowolnie trójkę 
swoich dzieci do czeskiej szkoły w Sibicy  
a nawet oświadczył, że będzie pracować 
także wśród niekolejarskich (!) mieszkań-
ców (mezi neželezničními občany) w Sibicy, 
aby je pozyskać dla czeskiej szkoły”. Jego 
przeniesienie postanowiono odwołać. 
Liczba dzieci zapisanych do czeskiej szkoły  
w Sibicy wzrosła z 18 do 170 (w dużej czę-
ści chodziło o dzieci kolejarzy). Zasługę 
przypisywano nie tylko Cieślarowi, ale 
także temu, że z Sibicy przeniesiony został 
konduktor Gabriel Ruśniok. Jako członek 
Śląskiej Partii Ludowej, która w konflikcie 
o Śląsk Cieszyński stanęła po stronie Cze-
chosłowacji, objął wcześniej stanowisko 
komisarza rządowego Sibicy, ale jak wielu 
ślązakowców, stawiał przeszkody rozwojo-
wi czeskiej szkoły.

Celem przenoszenia kolejarzy ze Śląska 
Cieszyńskiego było nie tylko skłonienie 
mieszkańców do posyłania dzieci do cze-
skich szkół, ale także doprowadzenie do 
zmiany sytuacji narodowościowej regio-
nu. Urzędnik kolejowy w Czeskim Cieszy-
nie Josef Laštovica wskazywał, że czeskie 
partie będą mogły uzyskać przewagę we 
władzach miasta tylko jeżeli uzyskają po-
parcie miejscowych kolejarzy. Uważał, 
że należałoby wymienić co najmniej 70% 
z nich.

W kolejnych miesiącach wielu kolejarzy 
ratowało się przed przeniesieniem oddając 
swoje dzieci do czeskich szkół i wstępując 
do czeskich organizacji. Dzięki temu do-
stawali pozytywne rekomendacje od Mati-
ce, której działacze zabiegali teraz u admi-
nistracji kolejowej, aby pozostawić okre-
ślonych kolejarzy na miejscu. Interwencje 
takie komplikowały wcześniejsze dyspo-
zycje służbowe, a także budziły zdziwie-
nie w dyrekcji kolei w Ołomuńcu, gdzie 
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nie rozumiano, dlaczego osoby nazywane 
wcześniej „polskimi terrorystami” teraz 
są określane jako lojalne wobec państwa. 
Działaczom Matice chodziło jednak nie tyl-
ko o przeniesienie kolejarzy należących do 
mniejszości narodowych i sprowadzenie 
Czechów, ale przede wszystkim o zmianę 
postaw miejscowej ludności i wykazanie 
się przed nią swoimi wpływami.

Ogólną liczbę kolejarzy przeniesionych 
ze Śląska Cieszyńskiego w ramach akcji  
z lat 1923-1924 nie jest łatwo jednoznacznie 
ustalić. Według informacji dyrekcji kolei  
w Ołomuńcu tylko w okresie od maja do 
lipca 1923 r. przeniesiono 90 kolejarzy.  
W dokumencie z lat 30. wspomniano, że 
w całym 1923 r. przeniesiono około 150 ko-
lejarzy, ale część z nich wróciła później na 
Śląsk.

W 1925 r. przeniesiono kolejną grupę 40 
kolejarzy. Na oficjalne protesty poselstwa 
polskiego w Pradze administracja kolejo-
wa tłumaczyła, że 16 Polaków zostało prze-
suniętych do Morawskiej Ostrawy, a więc 
niedaleko domu i nie musieli zmieniać 
miejsca zamieszkania. Resztę przeniesio-
nych stanowić mieli głównie Czesi. Inne 
dane miał polski konsulat w Morawskiej 
Ostrawie, według którego przeniesiono 
23 Polaków, z tego do Morawskiej Ostrawy 
trafiło 15 z nich, do Opawy jeden, inny do 
Bludova, a o pozostałych nie posiadano in-
formacji.

W drugiej połowie lat 20. i na początku 
lat 30. stwierdzono jednostkowe przypadki 
przenoszenia polskich kolejarzy ze Śląska 
Cieszyńskiego, ale wydaje się, że nie prze-
prowadzono większej operacji. Działacze 
Matice sporządzali własne wykazy kole-
jarzy, których uznawali za nielojalnych  
i apelowali do władz o podjęcie działań. 
Według doniesień Matice z końca lat 20. 
wielu kolejarzy w poczuciu bezkarności 
„prowokacyjnie” przeniosło z powrotem 
swoje dzieci do polskich szkół, a na ostrze-
żenia ze strony „lojalnych pracowników” 

odpowiadali śmiechem, że przecież nic im 
się nie może stać. Wyśmiewali się ze swo-
ich kolegów, którzy dalej trzymali swo-
je dzieci w czeskich szkołach. Działacze 
Matice zwracali uwagę, że kolejarze, któ-
rzy przechodzili na emeryturę, przenosili 
swoje dzieci do polskich szkół, ponieważ 
nie mogła spotkać ich już żadna służbo-
wa kara. Ludność traciła wiarę w znacze-
nie czeskiej szkoły, widząc, że w Gródku  
38 dzieci kolejarzy chodziło do polskiej 
szkoły. Pomimo dramatycznego tonu 
przyjmowanego przez działaczy Matice, 
jest widoczne, że zdawali sobie sprawę  
z powierzchownego i wymuszonego cha-
rakteru czechizacji.

Sytuacja zmieniła się po 1934 r., gdy po 
zawarciu przez Polskę i Niemcy deklara-
cji o niestosowaniu przemocy w Polsce 
rozpoczęła się kampania propagandowa, 
wskazująca m.in. na ucisk polskiej mniej-
szości w Czechosłowacji. W 1935 r. Od-
dział II Sztabu Głównego rozpoczął akcję 
dywersyjną na terenie Zaolzia, polegającą 
na małym sabotażu, niszczeniu czechosło-
wackich symboli państwowych, aktach 
wandalizmu w budynkach czeskich szkół  
i zastraszaniu czeskich aktywistów. Roz-
powszechniano pogłoski, że polskie woj-
sko wkrótce wkroczy na Zaolzie. Miało to 
podnieść na duchu prześladowanych Po-
laków, ale przyniosło odwrotny skutek. 
Starosta Matice Alois Holeš oceniał, że cała 
polska kampania przeciw Czechosłowacji 
okazała się korzystna dla Czechów i po-
zwoliła zrealizować wiele działań przeciw 
Polakom, których Matice domagała się od 
dawna.

Jesienią 1935 r. rozpoczęła się kolejna 
wielka operacja przenoszenia kolejarzy. 
W grudniu 1935 r. prezydent dyrekcji ko-
lei państwowych w Ołomuńcu Viktor 
Polívka, zaprezentował Ministerstwu 
Kolei materiał na temat kilkunastu naj-
poważniejszych przypadków nielojalności 
Polaków pracujących na kolei. Zastrzegał, 

że właściwie tylko w trzech wypadkach za-
rzuty nadają się do publicznego zaprezen-
towania (chociaż dodawał: „naturalnie 
tylko w granicach wewnętrznych czynno-
ści urzędowych”). Źródłem opinii o koleja-
rzach były urzędy powiatowe, policja, za-
wiadowcy stacji i „osoby godne zaufania” 
– czyli przedstawiciele Matice i stowarzy-
szenia Národní rada československá.

Przyjrzyjmy się tym trzem przypadkom. 
Najpoważniejszym z nich była sprawa 
stróża na kolei Pawła Szlauera. Podczas 
jego służby nieznani sprawcy wymalowali 
na stacji w Łąkach polskie napisy i rozle-
pili polskie symbole państwowe. Innym 
razem Szlauer śpiewał w jednej z czesko-
cieszyńskich gospód polski hymn pań-
stwowy. Drugi kolejarz, zwrotniczy Paweł 
Michalik, miał pogardliwie wypowiedzieć 
się na temat medali pamiątkowych na 
cześć prezydenta Masaryka. On sam bronił 
się, że miał na myśli stare austriackie me-
dale. Został uniewinniony przed sądem 
pierwszej instancji, ale prokuratura od-
wołała się od wyroku i sprawa wciąż była  
w toku. Trzeci przypadek dotyczył Józe-
fa Sikory z Nawsia, który po otrzymaniu 
ulotki urzędowej wzywającej ludność do 
spokoju w związku z zakazem uroczystości 
upamiętniającej polskich lotników Fran-
ciszka Żwirkę i Stanisława Wigurę powie-
dział, że będzie miał kawałek papieru, aby 
sobie „oko wytrzić”, czym okazał lekcewa-
żenie wobec urzędów państwowych.

Operacja przenoszenia kolejarzy ze Ślą-
ska Cieszyńskiego kontynuowana była  
w 1936 r. Oprócz Polaków objęła ona Niem-
ców związanych z rozwiązanymi przez 
władze w 1933 r. niemieckimi nacjona-
listycznymi partiami DNP i DNSAP oraz 
oskarżanych o kontakty z Gestapo i inny-
mi instytucjami III Rzeszy.

Polscy przedstawiciele, jak poseł Zgro-
madzenia Narodowego Leon Wolf i poseł 
Sejmu Krajowego w Brnie Karol Junga 
domagali się przywrócenia polskich kole-

jarzy na Śląsk Cieszyński. W oficjalnych 
wyjaśnieniach urzędy państwowe tłuma-
czyły, że przenoszenie wynikało z potrzeb 
służbowych, odbywało się niezależnie od 
narodowości a Polacy nie powinni doma-
gać się nadzwyczajnego traktowania.

Wkrótce w związku z narastającymi 
żądaniami politycznymi mniejszości 
niemieckiej i wzrostem potęgi III Rzeszy 
sytuacja międzynarodowa Czechosłowa-
cji zaczęła się pogarszać. W lutym 1937 
r. premier Milan Hodža ogłosił potrze-
bę zmiany polityki wobec mniejszości 
narodowych i uznał, że wcześniej po-
pełniono błędy w tej dziedzinie. W paź-
dzierniku 1937 r. po spotkaniu premiera 
z posłem Jungą odbyła się narada mię-
dzyministerialna w sprawie powrotu 
polskich kolejarzy na Śląsk Cieszyński. 
W jej wyniku Urząd Krajowy w Brnie 
przy współpracy z dyrekcją policji w Mo-
rawskiej Ostrawie podzielił polskich ko-
lejarzy przeniesionych w latach 1935-1936 
na trzy kategorie: 1) tych, których moż-
na było przenieść na Śląsk Cieszyński od 
razu, 2) tych, których należało przenieść 
w następnym etapie, 3) takich, których 
powrót nie był pożądany.

W kategorii drugiej znalazł się na przy-
kład Rudolf Cienciała, który został prze-
niesiony, bo „w Bystrzycy utrzymywał sto-
sunki wyłącznie z polskimi przywódcami, 
nastawionymi antypaństwowo i słusznie 
podejrzanymi o działalność antypaństwo-
wą, nigdy nie wziął udziału w obchodach 
święta państwowego i urodzin prezydenta 
republiki, wspierał wszystko tylko pol-
skie, chociaż na oko przyznawał się do na-
rodowości czeskiej”. W kategorii trzeciej 
znalazł się między innymi konduktor Józef 
Jakus z Mostów koło Jabłonkowa, który  
w kwietniu 1932 r. napotkanemu ucznio-
wi czeskiej szkoły powiedział w obecności 
kilku osób: „No, Lojzo, już ci prezydent 
kupił tornister, kupi ci jeszcze auto i bę-
dziesz tam u niego służyć za pachołka.” 



100 101

W październiku 1935 r. wygłaszał, że Czesi 
mu nic nie zrobią. W gospodzie wyśmie-
wał się z obaw przed przeniesieniem i sta-
wiał młodym ludziom alkohol, zachęcając 
do śpiewania polskiego hymnu państwo-
wego. „Takie zachowanie było w miejscu 
zamieszkania Jakusa powszechnie znane 
i jego przeniesienie z powrotem zaszkodzi-
łoby prestiżowi państwa.”

Najsurowiej potraktowano Józefa Janicz-
ka z Wędryni, którego powrót uznano za 
wykluczony „na zawsze”. W 1935 r. zmarła 
jego ośmioletnia córka Maria, która zosta-
ła wcześniej przeniesiona z polskiej do cze-
skiej szkoły. W polskiej prasie łączono jej 
chorobę z tym faktem a źródłem tej infor-
macji miał być właśnie jej ojciec. Czeskie 
czynniki argumentowały, że dziewczynka 
zmarła na zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych i przeniesienie do czeskiej szkoły 
nie miało z tym nic wspólnego. Janiczek 
mógł powrócić w rodzinne strony dopiero 
po przyłączeniu Zaolzia do Polski w paź-
dzierniku 1938 r.

Lista kolejarzy przeniesionych w ope-
racji z lat 1935-1936 obejmuje 66 Polaków 
i 43 Niemców. Większość z nich wróciła 
na Śląsk Cieszyński przed październikiem 
1938 r. Nie jest to pełna liczba kolejarzy 
przeniesionych ze Śląska Cieszyńskiego  
w latach 30. Już po przyłączeniu Zaolzia do 
Polski chęć powrotu na ten teren zadekla-
rowało dalszych 46 kolejarzy narodowości 
polskiej, 44 kolejarzy narodowości czeskiej 
i 9 Niemców. Co do tego, czy wszyscy ko-
lejarze określeni jako Czesi i Niemcy rze-
czywiście się za nich uważali, można mieć 
wątpliwości, gdyż w tym właśnie czasie 
Czesi byli zmuszani do wyjazdu z Polski. 
Wiadomo też, że jeden z kolejarzy figuru-
jący na liście Niemców, Stefan Kolarczyk, 
według wcześniejszego szczegółowego ra-
portu policji był Polakiem, który udawał 
Czecha. W czasie II wojny światowej zgi-
nął jako Polak w obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu.

Według oficjalnych danych dyrekcji ko-
lei w Ołomuńcu na terenie przyłączonym 
w październiku 1938 r. do Polski pracowa-
ło 877 kolejarzy narodowości polskiej, 847 
czeskiej, 160 niemieckiej i 1 ukraińskiej. 
Świadczyłoby to, że przeniesienie służbo-
we dotknęło jedynie niewielką część pol-
skich kolejarzy. Statystyka ta nie podaje 
jednak ilu z tych, których uznano za Po-
laków, posyłało swoje dzieci do czeskich 
szkół ani ilu kolejarzy zaliczanych do Cze-
chów lub ewentualnie Niemców podawało 
taką narodowość z obawy przed represja-
mi.

Działania zastosowane wobec kolejarzy 
były tylko jedną z metod, które przyczy-
niły się do czechizacji na Śląsku Cieszyń-
skim. Ofiarami represji nie byli tylko ko-
lejarze, których przeniesiono, lecz także 
ci, którzy pozostali na miejscu i w obawie 
o swoje posady przenieśli swoje dzieci do 
czeskich szkół oraz wstępowali do cze-
skich organizacji. Zdaniem działaczy Ma-
tice na początku lat 20. właśnie dzieci tej 
grupy zawodowej stanowiły główną część 
uczniów czeskich szkół w niektórych miej-
scowościach. Ich przykład oddziaływał na 
pozostałych członków społeczności. Wielu 
kolejarzy pogodziło się ze swoim losem. 
Jeszcze inni przyjmowali czeską orienta-
cję dla osiągnięcia korzyści, niektórzy być 
może także z przekonania. To jednak dzia-
łania władz były główną przyczyną podzia-
łów w lokalnej społeczności, skutkujących 
konfliktami wewnątrz rodzin oraz między 
sąsiadami. I to one rozpoczęły proces po-
wolnej przemiany oblicza narodowościo-
wego i kulturowego regionu. Działania te 
były sprzeczne z czechosłowackim ustawo-
dawstwem i konstytucją, która gwaran-
towała wszystkim obywatelom równość 
wobec prawa i zabraniała ich ucisku z po-
wodu narodowości.

Przenoszenie kolejarzy należących do 
mniejszości narodowych nie było fenome-
nem typowym tylko dla Czechosłowacji. 

W Jugosławii przenoszeni byli kolejarze 
narodowości niemieckiej z terenów Słowe-
nii. Z polskiej części Śląska Cieszyńskiego 
również przenoszono Niemców. W 1922 r. 
„Dziennik Cieszyński” proponował zwol-
nić z PKP 300 kolejarzy narodowości nie-
mieckiej i czeskiej pracujących po polskiej 
stronie Śląska Cieszyńskiego. W sierpniu 
1921 r. wydalono stamtąd 54 pracowników 
kolei, którzy nie zgodzili się na przeniesie-
nie służbowe w inne rejony Polski i woleli 
odejść do Czechosłowacji. We wrześniu do 
liczby tej dołączyło kolejnych ponad trzy-
dziestu kolejarzy. W tej liczbie Czechów 
było tylko sześciu: przewieziono ich do 
rodzinnych miejscowości, gdzie mieli zo-

stać otoczeni opieką władz gminnych, po-
nieważ nie było dla nich wolnych posad. 
Pozostałych władze czechosłowackie nie 
chciały przyjąć, ponieważ byli Niemcami  
i ostatecznie znaleźli pracę w Austrii.

Więcej informacji odnaleźć można w artyku-
łach Grzegorz Gąsiora: Ostře sledovaní železničáři. 
Železniční úřady a národnostní otázka v československé 
části Těšínského Slezska počátkem 20. let 20. století, „Slo-
vanský přehled” 104 (2018), nr 1, s. 35-71 i Želez-
ničáři pod zvláštním dohledem. Akce přeložení polských 
železničářů z Těšínska v letech 1935-1936 a otázka jejich 
pozdějšího návratu, „Slovanský přehled” 104 (2018), 
nr 2, s. 353-400.

Kolejarze z Huty Trzynieckiej (1920)
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Śląsk Cieszyński od lat zamieszkiwany 
przez autochtoniczną ludność polską 
odznaczał się bogactwem kulturowym 

i wielością języków występujących na tym 
terenie. Było to związane, jak wiadomo, 
z licznymi zmianami panujących i granic 
państwowych. Zjawiskiem, które trwa od 
lat i do pewnego stopnia zachowało się 
po dziś dzień, jest używanie przez miesz-
kańców gwary cieszyńskiej w różnych sy-
tuacjach komunikacyjnych. Oprócz niej  
w Cieszyńskiem ukształtował się specy-
ficzny terytorialny wariant polszczyzny 
ogólnej. Od XVIII w. spotykamy się z nim  
w tekstach o charakterze oficjalnym, np. 
kościelnych, szkolnych, politycznych, póź-
niej również naukowych. Jak rozumiemy 
ów „terytorialny wariant polszczyzny”? 
Wyjaśnienie podajemy za Kwiryną Hand-
ke: Polszczyzna regionalna to terytorialno-środo-
wiskowy wariant ogólnej (kulturalnej) literackiej 
odmiany języka narodowego, który ma wszystkie 
istotne cechy tej odmiany, a ponadto pewien zasób 
cech odmiennych1. Badając zabytki polszczy-
zny cieszyńskiej od początku XVIII wieku 
zauważamy różnicę między tekstami ofi-
cjalnymi, których autorami byli duchow-
ni cieszyńscy, a nieoficjalnymi, jakimi 
były na przykład wypracowania uczniów 
tamtejszego gimnazjum. Od drugiej poło-
wy XIX wieku stopniowo język codzienny 

1 Handke, Kwiryna: Polszczyzna regionalna – problematyka i stan badań. In: Polszczyzna regionalna Pomorza 1, 
Wejherowo 1986, s. 12

ludu cieszyńskiego zachowujący dawne 
polskie elementy oddala się od polszczyzny 
kościelnej, szkolnej, później też dzienni-
karskiej i urzędowej, która dzięki nasila-
jącym się kontaktom z językiem ogólnym 
wyzbywała się elementów archaicznych  
i obcych naleciałości. Nastał czas, by pol-
szczyzna cieszyńska stała się również na-
rzędziem twórczości artystycznej.

Na pierwsze miejsce wśród pisarzy cie-
szyńskich drugiej połowy XIX i pierwszej po-
łowy wieku XX wysuwa się Jan Kubisz. Jego 
polszczyzna wykształcona na lekturze dzieł 
pisarzy okresu romantyzmu stała się wzor-
cową dla pozostałych twórców cieszyńskich 
tego okresu. Kubisz był poetą i prozaikiem. 
Pieśni jego autorstwa Płyniesz Olzo i Ojcowski 
dom ze względu na tematykę, ale też i piękny 
język zachowują swoją popularność do dziś. 
Niemniej ważną pozycją w twórczości Kubi-
sza jest prozatorskie dzieło Pamiętnik starego 
nauczyciela. Naczelnym motywem Pamiętnika 
są wydarzenia Wiosny Ludów i następują-
cego po nim rozmachu polskiego życia na-
rodowego. Swoje dzieło napisał Kubisz po 
polsku, lecz fragmenty gwarowe zdradzają,  
że chciał podkreślić odmienność polszczy-
zny literackiej i języka domowego – gwary 
cieszyńskiej. Widzimy to na przykładzie 
fragmentu opisującego łowienie ryb:

–„Bych tam gwoli głupiej ryby dziwy robił!“ – rzekł 
mu Pszczółka. „Nie chyciłeś ji dzisio, chycisz ją jutro, 
abo chyci ją gdo jiny, to bedzie lepi, bo czy jeny pano-
wie mają szczuki jadać? Idź jutro pod Łabudę i tam 
ją nojdziesz. – Bier sak a pódźmy dali, a nie stójmy 
tu po darmu.“2 

Mistrzowskie opanowanie polskiego ję-
zyka literackiego przez Kubisza dokumen-
tuje chociażby następujący opis pierwsze-
go dnia jego pracy nauczycielskiej:

2 Kubisz, Jan: Pamętnik starego nauczyciela. Cieszyn 1928, s. 71
3 jw., s. 168
4 Kurzelowski, Jan: Jan Śliwka /1823-1874/. Kalendarz śląski 1975, s. 95

Byłem tem wszystkiem do głębi wzruszony, ale też 
lęk wielki ogarnął mię na słowa mowcy i na widok 
tej licznej drobnej dziatwy i poważnego grona rodzi-
ców. I zrozumiałem, że nie dla siebie tu jestem powo-
łany, ale dla tych dzieci, dla pracy, dla ciężkiej pracy 
około nich i dla usługi całej tej wielkiej szkolnej gmi-
ny. I jasno odczułem wielkie znaczenie tej uroczysto-
ści i odczułem, jak wielkiej powagi jest stanowisko,  
na które wstępuję w tej chwili.3

Należy uwzględnić fakt, że Jan Kubisz 
nie był jedynym pisarzem tego okresu 
na Śląsku Cieszyńskim. W tym samym 
okresie tworzyli: Andrzej Kotula – autor 
„Szkoły polszczyzny”, Jan Łysek znany jako 
twórca dramatu „Śpiący rycerze“, Robert 
Zanibal, Paweł Stalmach, Emanuel Grim 
i inni. 

Dalszym z impulsów wywołujących dzia-
łania na rzecz języka polskiego było wpro-
wadzenie języka polskiego jako wykłado-
wego w szkołach Śląska Cieszyńskiego na 
podstawie państwowej ustawy szkolnej  
z roku 1867. Szkoły należało więc zaopa-
trzyć w polskie podręczniki. Ich opracowa-
niem jako pierwszy zajął się Jan Śliwka, 
nauczyciel w Końskiej. W 1852 roku ukazał 
się jego pierwszy podręcznik Początki czyta-
nia, zawierający elementarz oraz czytankę 
dla najmłodszych uczniów. W latach na-
stępnych ukazały się dalsze podręczniki 
Śliwki: Piosnki dla dziatek z melodiami (1857), 
Krótka historia reformacji (1858), Słowniczek pol-
sko-niemiecki (1860), Geografia (1863), Historia 
naturalna (1865), Książka do czytania dla wyż-
szych oddziałów szkół ludowych (1870). Podręcz-
niki Śliwki zyskały wielką popularność, bo 
też posiadały na swój czas znaczne warto-
ści wychowawcze, dawały się użyć do na-
uki dokształcającej i szerzyły znajomość 
poprawnej polszczyzny.4 

Do kultywowania słowa polskiego i roz-
szerzenia zakresu jego funkcjonowania 
na Śląsku Cieszyńskim przyczynił się fakt 
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O języku mieszkańców Śląska Cieszyńskiego  
na przełomie XIX i XX wieku
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założenia polskiego gimnazjum w Cieszy-
nie w 1895 r. Chodziło o niezwykle ważny 
akt dla polskiej ludności Cieszyńskiego, 
albowiem wychowanie własnej inteli-
gencji było warunkiem godnej rywalizacji  
z żywiołem obcym. Wróćmy jeszcze raz do 
Pamiętnika starego nauczyciela Kubisza, który 
opisuje atmosferę tamtego wydarzenia:

W dzień otwarcia jedna radość targnęła całym 
ludem polskim na Śląsku, całym wszerz i wzdłuż. 
Kto mógł, śpieszył na otwarcie. Ludzie padali sobie 
na ulicy w objęcia; łzami jak niebieską rosą, skrapiał 
jeden drugiego ku życiu lepszego jutra, ku życiu w ja-
śniejszą dal.5 

Niezbędnymi pomocami w nowo otwar-
tym gimnazjum były podręczniki i polskie 
książki o charakterze naukowym. Profeso-
rowie gimnazjalni wzięli się do ich opra-

5 Kubisz, Jan: Pamętnik starego nauczyciela. Cieszyn 1928, s. 269
6 Michejda, Karol, Michejda Oskar, Broda Jan: Z historii kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim. Katowice 1992, 

s. 13

cowywania i niebawem zaczęły pojawiać 
się drukiem prace dotyczące historii Ślą-
ska Cieszyńskiego Franciszka Popiołka: 
Dzieje Śląska austryackiego z ilustracyami (1915), 
Dzieje Cieszyna od założenia miasta do czasów naj-
nowszych (1904), Dzieje Cieszyna z ilustracjami 
(1916), Orłowa i Ostrawa Polska. Zarys ich dzie-
jów (1915), Popularne dzieje Śląska z ilustracjami 
(1910), Przedwojenny stan polskiego szkolnictwa 
ludowego w Księstwie Cieszyńskim (1917), Szkice  
z dziejów kultury Śląska (1905) i inne. Ważny-
mi pozycjami z zakresu piśmiennictwa 
polskiego na Śląsku Cieszyńskim były 
prace ks. Józefa Londzina, zwłaszcza jego 
bibliografie śląskie. Oprócz tego znany 
jest jako autor rozpraw: Stan szkół ludowych 
w Księstwie Cieszyńskim na początku XIX stulecia 
(1902), Zaprowadzenie języka polskiego w szkołach 
ludowych w Księstwie Cieszyńskim (1901) oraz 
książki pt. Polskość Śląska Cieszyńskiego (1919). 
W swoich pracach Londzin zajmował się 
problematyką języka polskiego w Cieszyń-
skiem oraz obroną praw tego języka na za-
sadzie argumentacji historycznej. 

Zasługującym na uwagę autorem roz-
praw historycznych był również ks. Karol 
Michejda, autor Dziejów kościoła ewangelickie-
go w Księstwie Cieszyńskim (1909). Z Przedmo-
wy do jego pierwszego wydania cytujemy:

Towarzystwo Ewangelickie, istniejące od 26 lat, 
położyło sobie jako najprzedniejsze swoje zadanie, 
zaopatrzenie polskiego ludu ewangelickiego w dobre 
książki ewangelickie, w dostateczny pokarm ducho-
wy, aby lud ten nie cierpiał duchowego niedostatku, 
nie karlał duchowo, ale owszem rozwijał się i rósł. (…)

Przeszłość jest podstawą przyszłości. Przeszłość 
nasza, polskiego ludu ewangelickiego na Śląsku, jest 
założona nie na piasku, ale na skale, na onym ka-
mieniu węgielnym, oprócz którego inny nie może być 
położony, a którym jest Chrystus.6

Język polski był, jak wspomniano wyżej, 
językiem liturgicznym w kościele prote-
stanckim od początku XVIII w. Jego pozy-

cja w tej sferze trwała nadal i objęła rów-
nież konfesję katolicką. Księża cieszyńscy 
starali się głównie zaopatrzyć ludność  
w polskie kancjonały i modlitewniki. 
Ważną pozycją, która miała znaczący 
wpływ na polskość w kościele katolickim 
Cieszyńskiego, był modlitewnik ze śpiew-
nikiem pt. Praca codzienna, coroczna i całoży-
wotna każdego Chrześcianina katolickiego, albo 
Książka modlitewna i Kancyonał dla katolików, 
z różnych ksiąg nabożnych i śpiewników zebrana 
wydana w Cieszynie w roku 1857 autor-
stwa ks. Antoniego Janusza, proboszcza  
w Zebrzydowicach. Jaki wpływ wywarła ta 
książka na ludność Śląska Cieszyńskiego 
dokumentuje Gwiazdka Cieszyńska z dnia 
20 lipca 1861:

Ten ruch, który za ogłoszeniem go powstał między 
ludem naszym, nie jest do opisania. Starzy nawet lu-
dzie uczyli się od dzieci do szkoły chodzących po pol-

7 Londzin, Józef: Polskość Śląska Cieszyńskiego. Cieszyn 1924, s. 50
8 jw., s. 50

sku czytać, aby się mogli z księgi tej modlić, znaleźli 
bowiem wszyscy w niej mowę serca swego. Widzisz 
ją teraz w wszystkich zgoła chatach parafij byłego 
obwodu cieszyńskiego, wyjąwszy archipresbyteriaty 
frydecki, w którym się mowa już do morawszczyzny 
skłania i karwiński, w którym tak dobrze, jako gdzie-
indziej w polskim narzeczu mówią, z pewnej strony 
najniegodziwszych środków użyto, aby jej drogę 
zagrodzić. Oto zasługa o ojczyznę nie mała: 
wzbudził lud nasz katolicki, od dawna nieprzyjaźnią 
czasów na duchu uśpiony.7 

Kancjonał Janusza, twierdzi Józef Lon-
dzin, usunął za jednym zamachem cze-
skie książki modlitewne i śpiewniki  
z kościołów katolickich i domów, spowo-
dował wielką zmianę na korzyść języka 
polskiego.8 Podobne znaczenie jak kan-
cjonał Janusza miał dla ewangelików kan-
cjonał Jerzego Bogusława Heczki, pastora  
z Ligotki Kameralnej autora pozycji Kan-



106 107

cyonał czyli Śpiewnik dla Chrześcian ewangelickich 
/1865/, który zaczął wypierać czeski kan-
cjonał Trzanowskiego. Wydanie kancjona-
łu Heczki poprzedzone było wydaniem Pie-
śni pogrzebowych i szkolnych Karola Kotschego 
w roku 1853. Książka ta zawierała przede 
wszystkim tłumaczenia z niemieckie-
go, ale i oryginalne pieśni. Teksty pisane  
w języku polskim miały służyć ludowi do 
nabożeństw zamiast dotychczas używa-
nych czeskich. 

Coraz liczniej pojawiające się druki  
w języku polskim nie ograniczyły innych 
przejawów rodzimej działalności pisar-
skiej. Szczególną uwagę zwrócić należy 

9 Jan Broda nazwał ten typ notatek zapiśnikami, które, jak twierdzi, powstawały właśnie przez notowanie 
ciekawych opowiadań, pieśni, wydarzeń, przepisywanie interesujących fragmentów książek czy kazań. 

10 Broda, Jan: Zapiśniki chłopów śląskich, Regiony, kwartalnik społeczno-kulturalny nr 1, 1978, s. 82
11 jw., s. 83
12 jw., s. 84

na notatki chłopów cieszyńskich, których 
istnienie odnotowujemy już w XVIII w. 
Tego typu teksty powstają w dalszym cią-
gu, a niektóre z nich dokumentują wysoki 
poziom opanowania języka. Z końca XIX 
wieku pochodzi pamiętnik lub, jak okre-
ślał ten typ notatek Jan Broda, zapiśnik9 
Jana Trombika, gdzie znajdujemy obok 
siebie notatki polskie i morawskie. Tema-
tyka tych zapisów była różna: od proroctw, 
przez historie z motywami religijnymi, po 
wyliczenie feralnych dni w roku, którymi 
wg zapiśnika Trombika są:

3 marca, 18 apryla, 6 juli, 19 septembra. Przy tym 
są jeszcze dni szkodliwe trzy, w których se człowiek 
dał żyły siekać, ten rad umrze – to jest 19 Apryla 
(Judasz Iszkaryjot sie narodził), 1 Augusta (Lucyper 
z nieba spod); który człowiek sie w tych dniach na-
rodzi, ten złą śmiercią ze świata zejdzie, świeckiej 
gańby nie ujdzie, rzadko się zestarzy.10

Problematykę lecznictwa ludowego po-
dejmuje zapiśnik Jerzego Górnioka z Gro-
dziszcza. W nim znajdujemy na przykład 
radę, co pomaga:

na wszy: Bywają tesz takie wszy po ciele w skorze, 
zowią ie zaskorne Tych tak zbydź możesz: Weźmi 
białego kadzidła, sadła wieprzowego, każdego ile 
chcesz, smasz to pospołu w naczeniu posklenionem 
aż będzie maścią, tę pomazay a spędzisz wszy.11

Autora innego zapiśnika Pawła Czyloka 
z Bielowiecka koło Grodźca interesowały 
przede wszystkim informacje dotyczące 
pogody, jej przepowiedni i prognostyków. 
Notował je w taki sposób:

Jeżeli Dzień Bożego Narodzenia przypadnie na po-
niedziałek – zima będzie mieszana – ani zbyt zimno 
ani zbyt ciepło, wiosna ciepła, lato wietrzne i wi-
chrowate

(…)
Jeżeli przypadnie na piątek – zima stateczna. 

Wina, zboża, siana dostatek, owce i pszczoły rady 
zdychają.12

Adam Cienciała (1850-1933), brat Jerzego 
Cienciały wójta mistrzowickiego, dzia-
łacza narodowego i posła do parlamentu 
wiedeńskiego, był rolnikiem, lecz do hi-
storii piśmiennictwa Śląska Cieszyńskie-
go wszedł jako autor znakomitego pa-
miętnika pisanego po polsku. Zadziwia 
jednak nie to, że pisał po polsku, bo wów-
czas był to jedyny język używany przez 
autochtonów, ale poziom na jakim się 
nim posługiwał. To bardzo dobra polsz-
czyzna, choć upatrzona dialektyzmami.13 
Oto fragment pamiętnika odnoszący się 
do roku 1871.

12. Lipca uchwyciłem szpaka na pasterniku przy 
składaniu siana pod czapkę.

30. Lipca odbyło się pierwsze Zgromadzenie Lu-
dowe w Ropicy. Były dwie Banderje jedna znaszej 
okolicy a druga z Jabłonkowa było nas w każdej po 
dziewiętnastu byli także spiewacy z Mistka i rożni 
goście a mianowicie z Krakowa. 

31. Lipca zaczęły się u nas żniwa.
4go Września wybierano posłow do Opawy obra-

no z Cieszyńsko-jabłonkowskiego.
26. Września. Mieliśmy skoro półtora (1 1/2) mie-

siąca posuchę, że wszystka wegetacja stanęła aże 
dzisiaj przecie deszcz objął swoje panowanie. Sie-
wy już cokolwiek spoźnione – muszę też zanotować  
że na wiosnę też więcej jak miesiąc ustawicznie 
deszcz dokuczał. 

12go i 13go zjawił się snieg po raz pierwszy. 
30 a 31go Października drużbowałem Folwarcz-

nymu Andrzejowi za drużkę była Zuzanna Mamica  
z Cisownicy, bawiliśmy się dość dobrze, na to wesele 
sprawił mi ojciec spencer, kamizelke, spodnie, kape-
lusz i buty.14

Cienciała zaczął pisać swój dziennik 
mając 18 lat. Pierwsze notatki dotyczyły 
roku 1868, ostatnie natomiast roku 1931. 
Dotyczą najróżniejszych sfer życia: osobi-
stego, gospodarskiego, społecznego i in. 
Pamiętnik Cienciały jest nie tylko zabyt-

13 Kadłubiec, Karol Daniel: Mistrzowski dziennik z XIX wieku. Kalendarz śląski 1978, s. 106 
14 jw., s. 112
15 Raclavská, Jana: Rozpad monarchii Habsburgów na łamach Gwiazki Cieszyńskiej. In: W drodze do niepodle-

głej… Dylematy, działania, programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918. Toruń 2019, s. 214
16 Autorem dialogów Jura i Jónek był Edward Świerkiewicz, polski malarz, dziennikarz, działacz społeczny.

kiem piśmiennictwa, lecz również świa-
dectwem bogactwa duchowego chłopa 
cieszyńskiego.

Na język Cieszynian przełomu XIX i XX 
wieku wpłynął znacząco rozwój czasopi-
śmiennictwa polskiego. Szczególną rolę 
odegrała Gwiazdka Cieszyńska. Pismo to zało-
żone w roku 1848 na fali ruchów narodo-
wych okresu Wiosny Ludów jako Tygodnik 
Cieszyński miało głównie charakter politycz-
ny, informujące o wydarzeniach regional-
nych i ogólnopaństwowych. Pierwszy nu-
mer pisma pod tytułem Tygodnik Cieszyński 
pojawił się 6 maja roku 1848. Nowe pismo 
miało na celu oprócz powyższych, dostar-
czać też informacji o polskiej literaturze  
i kulturze ogólnie. Ponieważ podtytuł gło-
sił, że chodzi o pismo dla ludu wiejskie-
go, znalazły się w nim również rady dla 
gospodarzy wiejskich w rozdziale nazwa-
nym Środki domowe, następnie informacje 
o charakterze praktycznym, o wydarze-
niach w regionie i ogłoszenia. Najwięcej 
jednak miejsca poświęcono sprawom po-
litycznym, które starano się przedstawiać 
w sposób przystępny dla szerokiej rzeszy 
odbiorców i nierzadko humorystyczny.15 
Przykładem takiego tekstu może być jeden 
z cyklu dialogów prowadzonych gwarą 
przez fikcyjnych przedstawicieli Ślązaków 
cieszyńskich – Jurę i Jónka16.

Jura: Ani nie wiesz, wielach ci mioł ostudy z tym 
pismem do naszego miłego Jantka. Przidym na 
poczte, a tu mi jeden znómy mówi, że móm marek 
mało nalepiónych.

Jónek: Tak to, Juro, dyć w tych ostatnich czasach 
jedyn nie wiedzioł, kiela mo na jaki pismo marek 
przilepić (…).

Jura: Joch tam spotkoł jedną babe, to tam strasz-
nie fluchciła na te porządki.

Jónek: Ale dyć je na co. To je tak jakbych se chcioł 
postawić nową chałupe a powiedzioł bych se: na-
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pytóm se dwóch mulorzy, a ci mi wszystko zrobią. 
Pieknie to pujdzie: mury zaczną z ziymi wyrostać, 
ale gdo zrobi okna, dwierze, więżbę, gdo zaszkli, gdo 
wymaluje.

Jura: Cóż ty tak kołujesz?
Jónek: No bo ci chcę powiedzieć, że ci nasi sław-

ni ministrzi w Warszawie, też se tak powiedzieli. 
Teraz sie buduje Polska, ale ją muszą wybudować 
sami mulorze. A to sie cisną i inni rzemieślnicy, też-
by chcieli swoi ręki dołożyć, wszycki partye i mądrzy 
ludzie chcieliby pumódz, aby ta nasza Polska jak 
nejpiekni wyglądała. A ci panowie mulorze z wyrchu 
na nich: nie trzeba was tu, my se sami dómy rady. 
Do rządu żoden nie śmie stąpić, co nima 
czerwiony jak nasz krawatel.17 

Oprócz Gwiazdki Cieszyńskiej zaczynają wy-
chodzić pod koniec XIX w. dalsze polskie 
pisma o różnorodnej tematyce. Należą tu: 
Przyjaciel Ludu, Przegląd Polityczny i Rolnik Ślą-
ski, wydawane przez Franciszka Michej-
dę, pastora ewangelickiego w Nawsiu. 

W roku 1892 nauczyciele Jerzy Kubisz i Je-
rzy Michejda przystąpili do wydawania 
Miesięcznika Pedagogicznego, który staje się 
wkrótce organem Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego założonego w roku 1896. 
Natomiast rok 1897 jest rokiem narodzin 
Głosu Ludu Śląskiego, organu Polskiego Stron-
nictwa Radykalno-Narodowego z siedzibą 
w Frysztacie, które broniło interesów pol-

17 Gwiazdka Cieszyńska 10. 1. 1919
18 Widera, Aleksander: Humor i satyra w dawnej prasie polskiej. Kalendarz śląski 1966. s. 150
19 Ondrusz, Józef: Z dziejów folklorystyki cieszyńskiej. Kalendarz śląski 1981. s. 122

skiego drobnomieszczaństwa. W związku 
z Głosem Ludu Śląskiego warto przypomnieć 
jego dodatek wychodzący w roku 1905 pod 
tytułem Osa. Na łamach tego pisma w for-
mie karykatury przedstawiano ówczesne 
stosunki społeczno-polityczne regionu. 
Osa nr 7 z 25 marca przynosi następujące 
Gadki prawdziwe:

– Czemu wy się żalicie na naszego posła Jaśnie 
Wielmożnego Pana Hrabiego Larysza - mówił pe-
wien dozorca kopalniany w Karwinej do górników 
Unii - przecież on pragnie tylko waszego dobra? -

– No, tak - odrzekł jeden z górników – i właśnie 
tego naszego dobra nie chcemy mu dać.18

Kultywowanie śląskości to cel kwartal-
nika literackiego Zaranie Śląskie powoła-
nego do życia w roku 1907 przez Ernesta 
Farnika. Celem Zarania Śląskiego – jak po-
wiedziano w Słowie od wydawcy zamiesz-
czonym w zeszycie pierwszym rocznika 
I – było: 

ogłaszanie udanych utworów młodej Muzy ślą-
skiej, szczególnie takich, których tematy zaczerp-
nięte są z życia ludu śląskiego, jak opowiadań, ba-
jek, fraszek, pieśni wraz z melodiami, opisywanie 
i utrwalanie starych zwyczajów, tańców, strojów 
śląskich, wreszcie ogłaszanie najodpowiedniejszych 
sztuk dla teatrów amatorskich oraz recenzji niektó-
rych dzieł literackich, wchodzących w zakres progra-
mu Zarania.19 

Pismo to stworzyło możliwości publi-
kacyjne dla twórców cieszyńskich, zgro-
madziło bogaty materiał folklorystyczny,  
z którego czerpie się informacje do dziś. 

W roku 1911 warto odnotować również 
ukazanie się pierwszego czasopisma dzie-
cięcego na Śląsku Cieszyńskim, którym 
była Jutrzenka – pisemko obrazkowe dla 
młodzieży. Klemens Matusiak był zarów-
no wydawcą i redaktorem tego pisma.  
Na łamach szesnastostronicowych nume-
rów ukazywały się zgodnie z zapowiedzią 
redakcji:

piękne wiersze i różne opisy, powiastki, bajki, waż-
ne zdarzenia w świecie, rozmaite gry i zabawy, dla 
chłopców wzory do robót z drzewa, tektury i papieru, 
dla dziewcząt kobiece roboty ręczne, zagadki i inne 
materiały. 20

20 Ondrusz, Józef: Pierwsze czasopisma dziecięce na Śląsku Cieszyńskim. Kalendarz śląski 1975. s. 52
21 Kadłubiec Karol, Daniel: Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna. Katowice 1994, s. 37

Podział Śląska Cieszyńskiego w roku 1920 
i włączenie Zaolzia do Republiki Czecho-
słowackiej spowodowało usuwanie języka 
polskiego ze sfery oficjalnej na terenach le-
wobrzeżnej Olzy. Fakt ten nie oznaczał by-
najmniej zastoju życia kulturalnego ludno-
ści polskiej. Jak dawniej, posługuje się ona 
gwarą polską, powstają utwory artystyczne 
pisane gwarą i językiem literackim. Języ-
kiem autochtonicznej ludności zaolziań-
skiej pozostaje gwara cieszyńska, która, 
jak pisze Daniel Kadłubiec: stała się znamien-
nym składnikiem etniczności, a później i świadomo-
ści narodowej.21 To, że mowa polska pomimo 
licznych zawirowań historycznych prze-
trwała w czeskiej części Śląska Cieszyńskie-
go, świadczyło, że jej kondycja przed po-
działem w r. 1920 była silna, a użytkownicy 
uświadomieni narodowo obywatele.
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W lipcu minie setna rocznica podzia-
łu Śląska Cieszyńskiego między 
Polskę i Czechosłowację, podziału, 

który trwa do dziś dnia, i do którego już 
przyzwyczailiśmy się na tyle, że nie po-
trafimy sobie wyobrazić, że mogłoby być 
inaczej. Spróbujmy jednak ponieść się 
fantazji i zastanowić się, jak wyglądałaby 
sytuacja, gdyby wtedy było inaczej.

Przenieśmy się zatem do historii nieco 
zmienionej. Jest gorący lipiec 1920 roku. 
Delegacje dyplomatyczne wielu krajów 
europejskich spotykają się w belgijskim 
Spa, by przedyskutować równie gorące 
sprawy dotyczące niemieckich opóźnień w 
wykonywaniu postanowień traktatu wer-
salskiego. Sprawa Śląska Cieszyńskiego 
niezbyt interesuje przedstawicieli krajów 
zachodnich, czego nie można powiedzieć  
o delegatach Czechosłowacji i Polski. Wła-
dysław Grabski zrozumie, że nie warto ubie-
gać się o pomoc państw Ententy w walce z 
bolszewickim najazdem i walczy zaciekle 
o sprawę polską, przekonując resztę obec-
nych, że jedynym sprawiedliwym rozwią-
zaniem z punktu widzenia zasad samosta-
nowienia, to podział Śląska Cieszyńskiego 
według kryteriów narodowościowych. Po 
męczących obradach Rada Ambasadorów 
ulega charyzmatowi polskiego męża stanu 
i dzieli Śląsk Cieszyński wzdłuż tzw. grani-
cy etnicznej, ignorując czeskie argumenty 
historyczno-gospodarcze.

Cały teren nam znanego Zaolzia znajdu-
je się w obrębach Rzeczypospolitej. Nie ma 
granicy na Olzie, nie powstaje też same 
pojęcie Zaolzia, bo ono po prostu nie ist-
nieje. Zaraz po podziale Śląska Cieszyń-
skiego dochodzi do transferu populacyj-
nego. Znacząca część Czechów przenosi się 
mniej więcej dobrowolnie na drugą stronę 
granicy, do zachodniego skrawku byłego 
Księstwa, który znajduje się w Czecho-
słowacji, czy też na Morawy. Pozostająca  
w Polsce mniejszość czeska ulega stopnio-
wo asymilacji. Wyjeżdża też radykalniej-
sza część Ślązakowców, którzy nie wyobra-
żają sobie życia pod polską administracją. 
Kolej Koszycko-Bogumińska, tak ważna 
dla nowego państwa czechosłowackiego, 
dzięki podziałowi de facto przestaje ist-
nieć. Państwo polskie pozwala Czecho-
słowacji na przejazd pociągów dopiero po 
kilku latach, i tylko na podstawie wyjąt-
kowych pozwoleń, na dodatek za sporą 
opłatą. Także Zagłębie Karwińskie i Huta 
Trzyniecka pojawiają się po polskiej stro-
nie granicy. Ich znaczenie dla przemysłu 
odrodzonej Polski będzie niemałe i będzie 
stopniowo rosnąć.

Polacy na terenie Śląska Cieszyńskiego 
w granicach Polski stanowią zdecydowa-
ną większość. Zanika więc dramatyczna 
potrzeba walki o przetrwanie narodowe, 
jaka zaszłaby w wypadku podziału regionu 
wzdłuż Olzy. Drugą co do liczebności gru-

pę narodową stanowią Niemcy. Malejąca 
mniejszość czeska asymiluje się przez cały 
okres II RP pod presją administracji polskiej, 
która zasilana jest przybyciem nowych kadr 
administracji państwowej z głębi kraju. 
Polscy działacze narodowi z lewobrzeżnej 
części regionu wchodzą w struktury ogól-
nopolskich partii politycznych, z wyjąt-
kiem komunistów. Komunistyczna Partia 
Polski nigdy nie zostaje zalegalizowana, 
toteż śląskocieszyńscy komuniści prowadzą 
dalej swoje działania w konspiracji. Władza 
jednak szybko się orientuje i Karol Śliwka 
wraz ze swoimi „towarzyszami walki” tra-
fia za kratki. Podział Śląska Cieszyńskiego 
przekreślił też nadzieje Ślązakowców na 
przyłączenie regionu do Niemiec albo przy-
najmniej Czechosłowacji.

Lata 30. są pod znakiem wzrastającej fali 
nacjonalizmu i skrajnych ruchów w całej 
Europie. Nie inaczej jest także na Śląsku 
Cieszyńskim. Przejęcie władzy przez naro-
dowych socjalistów w Niemczech odbiera-
ne jest entuzjastycznie przez znaczącą część 
mniejszości niemieckiej, która upatruje 
szansę na przyłączenie Śląska Cieszyńskie-
go do Rzeszy. Atmosferę rosnących w siłę 
Niemiec wykorzystują także niektórzy dzia-
łacze ruchu ślązakowskiego. W wrześniu 
1938 roku Walter Harbich wysyła list do Hi-
tlera prosząc go o interwencję i ratowanie 
Ślązaków spod „polskiej opresji”. Führer 
nie odpowiada, lecz rok później i tak wybu-
cha II wojna światowa i Śląsk Cieszyński zo-
staje włączony w skład III Rzeszy. Kilka lat 
później Hitler funduje swoim niemieckim 
i ślązakowskim fanom jednokierunkowe 
bilety na front wschodni. Rok 1938 jest też 
specyficzny z innego powodu. Skoro zdecy-
dowana większość lewobrzeżnego Śląska 
Cieszyńskiego należy od 1920 roku do Pol-
ski, toteż nie dochodzi do splamienia repu-
tacji polskiej interwencją wojskową w 1938 
roku. To zaś przekłada się na sytuację powo-
jenną. Nie ma dylematu co do kształtu gra-
nic, które powracają do stanu sprzed wojny.

Druga wojna światowa odbiła swoje 
piętno na twarzy całego regionu. Tysiące 
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego nie 
powraca z łagrów, obozów czy linii fron-
towych. Zmienia się struktura ludności. 
Niemal całość ludności żydowskiej zo-
staje zamordowana w obozach koncen-
tracyjnych przez hitlerowców. Ludność 
niemiecka natomiast już pod koniec woj-
ny ucieka na zachód przed nadchodzącą 
armią radziecką. Ci, którzy pozostają, 
są wkrótce wysiedleni. Ślązakowcy ock-
nęli się w szarej strefie. Ci przebieglejsi 
szybko orientują się, z której strony wieje 
wiatr historii, pozbywają się niemieckich 
dokumentów i błyskawicznie stają się en-
tuzjastami władzy ludowej oraz Polaka-
mi – według słów Pawła Kubisza – „Imię 
Walter na Włodzimierz przekabacę, a ty 
przymierz”.

Okres powojenny szybko gnębi nadzie-
je na wolność i demokrację. Polska staje 
się satelitem Związku Radzieckiego. Cały 
kraj włącznie ze Śląskiem Cieszyńskim 
popada w duszącą szarość PRL-u. Nie po-
wstaje PZKO, ani Głos Ludu – nie ma ta-
kiej potrzeby. Działacze śląskocieszyńscy 
mogą udzielać się tylko w ramach ideolo-
gicznie zatwierdzonych organizacji, ide-
alnie tych narzuconych odgórnie. Polska 
Rzeczpospolita Ludowa wykorzystuje po-
tencjał przemysłowy Zagłębia Karwińskie-
go i Huty Trzynieckiej. Praca w zakładach 
wre, a na Śląsk Cieszyński przybywają ty-
siące robotników z głębi kraju. Zagłębie 
Ostrawskie znajduje się jednak w grani-
cach Czechosłowacji, toteż na dołach nie 
powstaje miasto Hawierzów. Błędowice 
Dolne leżące na granicy z Czechosłowacją 
rozrastają się i już od wielu lat są wioską  
o dużym znaczeniu.

Polacy na Śląsku Cieszyńskim ze zanie-
pokojeniem śledzą inwazję wojsk Układu 
Warszawskiego do Czechosłowacji w 1968 
roku. Głośno nie wolno tego mówić, ale 
ludność tutejsza solidaryzuje się z Czecha-

ADAM KRUMNIKL

Świat bez Zaolzia
(Po drugiej stronie granicy)
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mi. W latach 80. nasila się wolnościowy 
apel Solidarności. Topnienie czerwonego 
lodu dociera także powoli na Śląsk Cie-
szyński. Kilka lat później wali się żelazna 
kurtyna. Czechosłowacja i Polska po dłu-
gich dekadach odzyskują wolność i rządy 
demokratyczne. Sprawa granic na Śląsku 
Cieszyńskim nie należy do tematów poli-
tycznych. Oba kraje pielęgnują dobre wza-
jemne stosunki. Podział regionu z 1920 
roku interesuje już niewielu.

Czy tak potoczyłyby się nasze losy, gdyby 
tereny Zaolzia znalazły się po polskiej stro-
nie granicy w 1920 roku? Może tak, może 
nie, tego już się nigdy nie dowiemy. Nie-
które rzeczy byłyby i tak nie uniknione  
– druga wojna światowa, 40 lat rządów ko-
munistycznych. Pytanie, jak wyglądałby 
nasz los, gdyby Czechosłowacja i Polska 
znalazły się po drugiej stronie kurtyny że-
laznej, to już kompletnie inna kwestia.

Sądzę, że gdyby tereny Zaolzia weszły 
w 1920 roku w skład Rzeczypospolitej, to 
na pewno doszłoby też do wielu zmian 
naszej mentalności. Pielęgnowalibyśmy 
nasz folklor regionalny i lokalny, choć  
w mniejszym stopniu, bo nie byłby on 
już synonimem utrzymania polskiej racji 

bytu. Znaczenie gwary cieszyńskiej też by 
stopniowo malało. Stałaby się ona nieco 
egzotyczną ciekawostką z opowiadań bab-
ci i wspomnieniem na czasy, których już 
dawno nie ma. Z drugiej strony, nie mie-
libyśmy takiego problemu z opanowaniem 
polszczyzny jak teraz. Język polski w więk-
szości gmin wyparłby gwarę, jako język 
komunikacji domowej. Nie byłoby takie-
go podziału na nas, specjalnych Polaków  
z Zaolzia, i tych obcych „Poloków z Polski”. 
Śląsk Cieszyński byłby wspólnotą – to, co 
dzieje się w Skoczowie czy Wiśle, inte-
resowałoby mieszkańców Bogumina czy 
Trzyńca. Zniknęłyby też wątpliwości na 
ile właściwie jesteśmy Polakami. Nie trze-
ba by tłumaczyć rodakom z Polski, że nie 
jesteśmy Czechami śmiesznie gadającymi 
po polsku. Wierzę, że nie powstałby też ów 
mit zaolziański, według którego to niby 
cała polska działalność społeczna na Zaol-
ziu rozpoczęła się po wojnie, mianowicie 
w 1947 roku. Świadomość o dokonaniach 
naszych przodków ciągnęłaby się niczym 
nić do czasów przedwojennych.

No, ale to wszystko tylko gdybanie na 
skrzydłach fantazji autora. Póki co, jest 
jak jest, żyjemy na Zaolziu w Republice 
Czeskiej i musimy walczyć o utrzymanie 
polskości, o nasze przetrwanie. Byliśmy, 
jesteśmy, będziemy.

POLSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW PRZEDSTAWIA

Monika Milerska
Urodziła się w Stonawie. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Wrocławiu w roku 1983. 

Pracuje w szkolnictwie. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i w Republice Czeskiej,  
prezentowała prace na wystawach indywidualnych m.in. w Ostrawie, Karwinie, Katowicach, Jastrzębiu,  

Czeskim Cieszynie, Orłowej, Zlinie. Brała udział w plenerach w RC i w Polsce.
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Obie Polki. Jedna Hanka, druga Hania. 
Piyrszo z Czech, druga z Polski. Z per-
spektywy Hani Hanka jest typową Cze-

szką, dla Hanki Hania je typicko Polyna. 
Różnią się, choć ich mieszkania, czyli 
kwartyry, dzieli kilkadziesiąt czy najwy-
żej kilkaset metrów. Obie są mniej więcej 
w tym samym wieku, czyli stejnie stare, 
obie sóm na pyndzyji, ich przodkowie uro-
dzili się jeszcze w Austrii, choć na Śląsku 
Cieszyńskim. Hanka chodzi nakupować 
do Polski na torg, kaj se niedowno kupiła 
nowe szaty, Hania chodzi po zakupy do Bil-
li, gdzie dla wnuków kupuje Studencką,  
a dla męża – piwo. Obie wiecznie ni ma-
jóm czas, bo krómie tego, że warzóm, pie-
róm i ukludzajóm, to jeszcze wachujóm 
wnuków i chodzóm po dochtorach.

Potkały się, pofulały, podrzistały, o po-
godzie, jaki je teraz straszny hyc i że nej-
lepi je wziónść swaczyne i iść kaj na bazyn 
albo ku Olzie sie opalować. Na pożegna-
nie Hanka powiedziała do Hani – „Miyjcie 
sie!”, a Hania do Hanki – „Miłego dnia!”  
I tyle.

Znamy takie sytuacje. Wsłuchujemy się 
na co dzień w mowę z jednej lub drugiej 
strony Olzy, jak mówią Zaolzianie w Pol-
sce – do Polaków, do siebie nawzajem. Jak 
wyrażają się po polsku – z większym lub 
mniejszym trudem, z lepszym lub gor-
szym wynikiem. Przechodzą lub przejeż-

dżają przez most, by… znaleźć się w innym 
(?) świecie kulturowym.

Hania niekoniecznie używa polszczyzny 
„poprawnej”. Nawet może o sobie twier-
dzić, że mówi gwarą. Przecież wymawia 
miyszkani, za Austryje, sukiynka, ni 
móm czasu, nad łOlze, opolić się itd. Ale 
nie powie: do Bili, czyli tak, jak wyraża 
się Hanka, ale do Billi, nie powie przez 
wikend, ale w łikend, nie wymówi bazyn, 
lecz basyn, jej wnuk nie zamówi picy, tak 
jak wnuk Hanki, ale piccę, do szkoły nie 
zabiera swaczyny, ale kanapki, a po zaję-
ciach nie jeździ na kole, tylko na rowerze. 

Hania i Hanka rozwiązują podobne pro-
blemy, otacza je podobna rzeczywistość, 
ale nie oglądają jej w identyczny sposób. 
Hania nie mówi o sobie, że jest z czegoś 
jeleń lub że ma czegoś pełne zęby. Nawet 
przepisu na ciasto, czyli kołocz, nie poda 
Hance w gwarze, którą rzekomo biegle 
włada (bądź co bądź je stela!). A co dopie-
ro w chwili, gdy będzie zdawała relację  
z tego, jak i gdzie załatwiała emeryturę, co 
powiedział jej lekarz w przychodni, jakie 
badania robili jej w szpitalu, na jakie stu-
dia wybrał się wnuk, jak urządza mieszka-
nie jej córka. 

A Hanka? Czy jej mowa jest nadal gwa-
rowa? Czy może taką być? Z wymowy pew-
nie może, w odmianie wyrazów chyba też, 
ale skąd wziąć te wszystkie wyrazy dla 

nazywania nowych rzeczy i zjawisk? Jak 
w gwarze wyrazić, że się bierze prysznic, 
że załatwia się powinne ruczeni, że kupiło 
się praczke dokupy ze susziczkóm? Czasa-
mi ucieka się do tzw. hiperdialektyzacji 
tekstu i mówi, że ni może nónść sznupty-
chle albo geltaszke, albo że je pozwano na 
hałdamasz i że się na to kónto musi od-
powiednio wysztrychcić, co brzmi nawet 
ciekawie i komicznie. Zresztą wiadomo, 
że dialektyzacja banalnych tekstów czy-
ni je atrakcyjnymi. Ale pomysłów na ta-
kie sztuczki i igraszki w końcu zabraknie 
i trzeba sięgnąć po wyraz niegwarowy.  
I tu, za przeproszeniem, kóńczy się sran-
da. Hanka kontynuuje wypowiedź, mó-
wiąc niby gwarą, ale nie do końca gwarą. 
Używa wyrazów: spyrcha, rziďiczak, poj-
iszťowna, financzni urzad, mobil, eseme-
ska, platebni karta, przijmowy doklad… 
Zresztą Hania też używa niegwarowych 
leksemów: prysznic, prawo jazdy, ZUS, 
urząd skarbowy, komórka, esemes… 

A jeśli Hanka nie mówi gwarą, to jak? 
Można powiedzieć, że mówi „po naszymu”, 
czyli używa mieszanki elementów języko-
wych: głosek po części gwarowych, po czę-
ści czeskich, korzysta z gwarowych reguł 
odmiany, a z kolei z czeskich słów i nazw 
wielowyrazowych. Czy robi coś złego? Czy 
kaleczy gwarę, którą tak naprawdę lubi 
i uważa za cenne dziedzictwo przodków?  
A czy Hania popełnia jakiś błąd, używając 
nazw ogólnopolskich? A kto rozstrzygnie, 
jak jest „poprawnie” – ni móm sebemen-
szigo tuszynio czy zielonego pojyncio?  
A może ni móm szajn(u)? Czyż nie wyra-
żamy się (my, nasze dzieci, wnuki) w co-
dziennej komunikacji ustnej lub w sieciach 
społecznościowych w następujący sposób?

Jeżech czerstwym dyrżitelym rzidiczski-
go prukazu, zwiym wszystkich o wiken-
du na parzbe, gdo się nie dostawi, tego 
mażym z przatel!

albo:

ni mogym se zbawić pocitu…

to mnie nie niechowo klidnym

gdo dorazi na sraz nieskoro, nie ścignie 
przipitek

jo potym ani moc nie prahnym

ździerżym sie tam tak dwie trzi hoďki

óna ni ma schopno pochopić, że je ganc 
mimo

porzidzili se fenke kniracza

mo utkwielóm przedstawe,  
że je uspieszny podnikatel

przez weszkery odpor wypił żech  
tyn sajrajt

ni ma dziwu, że mo wyczitki swiedomi

sory za kwalite, ale foťak mi wypowie-
dzioł słóżbe

z tym na mnie nie chodź, to ni ma moja 
parketa!

jo se przipadoł jak mimozemszťan 

to mie dycki może wytoczyć, jak robi 
mortwego brouka…

opak je prawdóm!

Czy ładnie tak? Czy powinno nas to de-
nerwować? I kogo bardziej – użytkowni-
ków gwary „z dziada pradziada”, czy może 
tych, dla których język czeski jest językiem 
ojczystym? Czy taki sposób wyrażania 
można określić jeszcze jako gwarowy? Czy 
świadczy on o zachwaszczaniu, zaśmie-
caniu, plugawieniu itp. gwary? A może  
o kaleczeniu języka czeskiego (kultural-
nego lub potocznego), z którego pochodzą 
wszystkie te wyrazy? Ale jak tu wyrazić to, 
co się ma na myśli, i to w sposób dosadny, 
emocjonalny, na odpowiednim poziomie 
intelektualnym? Bo jeżeli rzeczywistość, 
o której mówimy, nie mieści się w grani-
cach gwary, to gwara nie może zaspokoić 
naszych potrzeb komunikacyjnych, dla-
tego potok naszych myśli drąży sobie po-
przez język inne koryto. A czy to, co w nim 
płynie, to czysta woda, czy ściek?

IRENA BOGOCZ

Potkały sie dwie cieszynioczki…
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Z tego impasu można wybrnąć w dwo-
jaki sposób: 1) używając języka ogólnego, 
zniwelowanego – w zależności od sytuacji 
komunikacyjnej – kulturalnego lub po-
tocznego, 2) albo godząc się na przytoczone 
powyżej twory-hybrydy, mieszanki języ-
kowe, odmiany systemowo zmodyfikowa-
ne, „języki” trzeciej, czwartej lub kolejnej 
kategorii, mieszane neogwary niemające 
– w odróżnieniu od tradycyjnej gwary (lu-
dowej) – normy, otwarte na wszelkie inne 
kody językowe, literackie i nieliterackie 
itp., czyli na „gwary online”, nazywane 
mowami „po naszymu”, „swojskimi”, 
„prostymi”, występującymi gdziekolwiek 
w środowiskach wielojęzycznych i wielo-
narodowościowych.

Decydując się na pierwsze rozwiązanie, 
stajemy przed kolejnym wyborem: czy ję-
zykiem ogólnym ma być język czeski czy 
polski. A to zależy od naszych indywidu-
alnych kompetencji językowych, bo pra-
wo do używania języka mniejszościowego  
to jedna rzecz, a jego znajomość – druga. 
Do tego dochodzą kolejne aspekty, np. 
fakt, czy sensowne byłoby tłumaczenie 
pojęć odnoszących się do czeskiej rzeczy-
wistości społecznej i politycznej (czyli 
słownictwa cywilizacyjnego, jak określa-
ją je językoznawcy) na język polski, skoro 
rozmawiamy z kimś, kto podobnie jak my 
tkwi w czeskiej rzeczywistości pozajęzy-
kowej i na co dzień używa czeskiego słow-
nictwa, szczególnie czeskiej terminologii 
potocznej lub fachowej. 

Czy powinniśmy mówić jak nasze bab-
cie, które co prawda nie używały tylu 
czechizmów, ale ich język też nie był tyl-
ko stela? Bo co robić, gdy gwarowy wyraz 
okaże się akurat wyrazem niemieckim? 
Nawet typologicznie innym, który nie jest 
tworzony według rodzimych, słowiań-
skich zasad dodawania do podstawy sło-
wotwórczej odpowiednich przyrostków,  
a powstaje poprzez łączenie rdzeni w całość 
(por. przywołany przykład – gel(d)taszka). 

No już dobrze, dosyć krytyki, jakoś  
w końcu musimy mówić, bo po angielsku 
jeszcze nie każdy chwyta. Mówmy, pisz-
my, komunikujmy się zatem po naszymu, 
ale bądźmy ostrożni z nazywaniem tej 
mowy gwarą. A przy tym nie uważajmy, 
że gwara jest taka sama po czeskiej i po 
polskiej stronie granicy. Nie jest jednoli-
ta nawet w tekstach gwarowych popula-
ryzowanych ku zadowoleniu czytelników 
w prasie regionalnej. Przyjrzyjmy się im 
uważniej.

Po czeskiej stronie znajdziemy wyrazy  
i sformułowania (Hutnik Trzyniecki):

móm rada czystote; ni żebych do wanny 
nie wlyzła, ale…; dzisio by z tego mieli 
wielki łoplataczki; jeżech zwiedawo baba; 
pujdym se przecióngnyć ciało; nowości 
zastawić nie idzie (pokrok nelze zastavit); 
dziwajóm się na telefóny, jesi kómu jako-
si sprawa nie prziszła; po porym dniach 
rozmyślanio żech przikiwła na ja; jedynie 
mie mogóm z aule wypiskać; niewierzón-
co kryncić głowami; Wy, starsi pamiynt-
nicy (pamětníci), pamiyntocie se…;  
ci za nami szmejdzili i była biyda się kany 
schować …

Natomiast po polskiej stronie rodowita, 
czyli echt cieszynioczka (w Głosie Ziemi, 
Cieszyńskiej) stwierdza:

mómy szumny czas wakacyjnej laby; 
ludziska obganiajóm, roz nad morze,  
roz do gór; … bez żyrki na żołóndku  
i inkszych rewelacyji; robić sie nad gar-
cym parówke z zielin; w hyrtuniu się 
płukało solóm; spómniało mi sie;  
na nastympny dziyń; jednego razu;  
bo skuli takigo świynta wszystko musi 
być zapiynte na ostatni knefel; my dziec-
ka zawsze czakali; mamulka klepała ko-
tlety; mamulka robiła to [babski drzist] 
yny od wielkigo świynta; gorzołczane 
nalywki; paniczki robióm rewie mody; 

gazdowie z balotów słómy witajóm 
wszystkich; we kszeftach uzaś same pro-
mocyje; kup swojimu bajtlowi markowe 
bóty; ponikiere dziecka nie wiedzom 
nawet…; ni mioł opowogi otworzyć pysz-
czyska; taki zakupy sóm jako by nie było 
aji fajne… 

Obie panie piszą, jak piszą, i w porządku, 
bo gdyby pisały inaczej, to byłoby niecie-
kawie. Ale choć obie robią to samo, to jed-
nak to nie to samo, prawda?

Ktoś mógłby zarzucić, że to przypadek, 
że niemiarodajne, że gwara cieszyńska 
lokalnie się różni, że niewłaściwi infor-
matorzy itp., ale czy 
jeszcze można dotrzeć do 
lepszych? Najwyżej – do 
dialektologów, którzy po-
siadają odpowiednią wie-
dzę teoretyczną, co też 
jednak nie gwarantuje 
sukcesu w komunikacji. 
Język ponadgwarowy, 
polszczyzna oraz czesz-
czyzna ogólna wpychają 
się w gwarę nieubłaganie 
i w Czechach, i w Polsce. 
Niegwarowe elementy 
pojawiają się nie tylko  
w płaszczyźnie leksy-
kalnej (por. rewia mody, 
nalywka, kotlety, zawsze, 
nawet itd., albo: wlazła do 
biura, kaj robił Ancik, a nie: 
…do kancnaryje), we fra-
zeologii (por. zapiynte na 
ostatni knefel), w konstruk-
cjach przyimkowych 
(por. nad morze, w góry, 
czyli ku morzu, na góry, 
do gór; na nastympny dziyń, 
czyli drugigo dnia, na 
drugi dziyń), ale wkra-
da się w bardziej stabil-
ne warstwy języka, czyli  

w wymowę lub odmianę (por. płukało solóm, 
a nie płókało, czyli gurglowało; czternostego 
/ szternostego; przyrychtować / przirychto-
wać; gałónzke z jabkiym / jabkym; podobnie: 
kołocze z makiym / makym; w jejim pukiecie /  
w jeji pukiecie, pukecie; suche liście / suche 
liści itd.).

Na zakończenie przytoczę jeszcze jeden 
przykład. W pierwszy dzień roku na obu 
brzegach Olzy odpalane są równocześnie 
ognie sztuczne. Ludzie po obu stronach 
stoją i patrzą w niebo z zachwytem i woła-
ją: jedni „Jeee!”, a drudzy „Oooo!”. Proszę 
zgadnąć, którzy są z Cieszyna Czeskiego,  
a którzy – z polskiego…

„Przyjechała ciotka z Trzyńca“  Fot. Kazimierz Suchanek



118 119

Tablica
Była od zawsze. Do podnoszenia, przesu-
wania, umocowana na stałe czy przeno-
śna, czarna, zielona, nawet pomalowana 
wprost na ścianie… Niemy świadek cie-
kawych wykładów, który pokornie odda-
wał się we władanie kredy, nauczyciela 
i ucznia. Na przełomie wieków pojawiła 
się nowość – białe coś do przesuwania, na 
czym można pisać tylko specjalnym ma-
zakiem. Często okazuje się, że to, co napi-
szesz, zostawia ślady na długo. Komuni-
kat widniejący na białym tle jest po prostu 
nie do zdarcia, bez względu na głębokość 
przedstawionego przekazu. Niektórzy bar-
dziej doświadczeni nauczyciele zmierza-
li po pewnym czasie do dyrekcji z prośbą  
o przywrócenie tradycji, kredę i tak lubia-
ne przez uczniów gąbki. Staruszki tablice 
ze skrzydłami do zamykania wybroniły się 
i obecnie zdobią czoło klas jak dawniej, 
a białe wynalazki towarzyszą im skrom-
nie, najczęściej przemieszczane to tu,  
to tam. Ich olbrzymią konkurencję stano-
wią jednak tablice multimedialne. Mądre 
to, oprogramowane, podłączone do pro-
jektora. Dla nielubiących nowości – stra-
szydło, dla postępowców edukacyjne wy-
zwanie i pomoc z prawdziwego zdarzenia, 
dla młodzieży – absolutna atrakcja. 

Pióro 
Podłużny przyrząd do ręcznego pisania, 
zaopatrzony w atramentowy wkład. Kie-
dyś w każdym piórniku. Jaka duma rozpie-

rała pierwszoklasistę (tego z podstawówki) 
w chwili przejścia z ołówka na pióro atra-
mentowe. Kto pierwszy, ten najlepszy, 
przecież umiem już pisać! A potem dru-
gie pióro, bardziej wytrzymałe, niechęt-
nie pożyczane, czasami gubione. Potem 
długopis, najczęściej chiński, później 
żelopis, cienkopis, pióro kulkowe i… nie 
zawsze czytelny zapis. Bezpowrotnie mi-
nęły romantyczne czasy ławek z ukośny-
mi blatami wyposażonych w kałamarze  
– zgadnij, młody czytelniku, co to takiego? 
Są jeszcze na niektórych szkolnych stry-
chach, bo może muzeum się zainteresuje 
albo w przedstawieniu wykorzystamy? Był 
i jest również piórnik. Ktoś ma czerwony, 
u konkurencji z ławki widzi niebieski.  
A dziś? Magia kolorów, wzorków nierzad-
ko disneyowsko-awatarowskich, piórniki 
pluszowe o wyglądzie przeróżnych zwie-
rzątek futerkowych. I to nie tylko w naj-
młodszych klasach podstawówek, w gim-
plu też! Nie u wszystkich. 

Plecak
Następca tornistra. Nie wiem, czy to daw-
ne słowo pochodzące z niemieckiego do-
ciera jeszcze do naszych podopiecznych. 
Miejsce środka transportu pomocy edu-
kacyjnych do szkoły i z powrotem zajął 
plecak. Albo worek, a w przypadku nasto-
letnich dziewcząt również torba. Nieprak-
tyczne, bo przepastne wnętrze uniemożli-
wia odnalezienie w krótkim czasie czego-
kolwiek, ale jakie to eleganckie! Wracając 

do plecaka – ciekawie wygląda na ramio-
nach wyelegantowanych maturzystów 
płci męskiej, którzy do garniturów założyli 
na ramiona właśnie plecaki, bo trudno się 
z nimi rozstać w tym wyjątkowym dniu. 
Na dodatek po wprowadzeniu kontrower-
syjnych do dziś dnia matur państwowych 
plecaki uczniowskie w czasie pisania te-
stów zajmują obowiązkowo honorowe 
miejsce pod tablicą i nieświadomie przy-
pominają o urokach wycieczek szkolnych. 
I ukrywają w sobie, jakżeby inaczej – ko-
mórki.

Komórka
Wyraz wieloznaczny. Wszyscy wiedzą,  
a biologowie najlepiej. Przed, powiedz-
my, trzydziestoma laty kojarzyliśmy ją 
najczęściej z „jednostką strukturalną 
organizmów”. Dziś nie do pomyślenia, 
pierwsze miejsce zdobywa bezapelacyjnie 
komórka jako „telefon bezprzewodowy 
pozwalający na nieprzerwane prowadze-
nie rozmowy osobie przemieszczającej się 
z miejsca na miejsce” (fragment definicji 
słownikowej). I tu nowy, do znudzenia 
powtarzający się problem z ustalenia-
mi regulaminu szkolnego, na przykład 
w gimnazjum… Zezwolić na używanie  
w czasie przerw czy zdecydowanie od-
mawiać telefonom racji bytu? Na razie 
zwycięża przyzwolenie. Niech mają, a na 
lekcjach damy sobie radę. Na przerwie po-
winna zapanować niczym nieograniczona 
wolność. Rzeczywiście, jakoś sobie radzi-
my, o ile nauczyciel przyjmie postawę zde-
cydowaną i bezkompromisową. Schowaj, 
bo komórka powędruje do dyrekcji. Rozłącz 
się wreszcie, bo się uzależnisz. W pewnym 
momencie na świat przychodzi smartfon, 
czyli „przenośne, multimedialne urządze-
nie telefoniczne, którego funkcjonalność 
zmienia się wraz z instalowaniem w nim 
różnego rodzaju aplikacji” (prostszą de-
finicją niech się zajmą informatycy). Co-
raz więcej uczniowskich główek pochyla 

się nad ekranem. Z rekordową szybkością 
młodzi produkują wypowiedzi – odpowie-
dzi – komunikaty – ogłoszenia – zaprosze-
nia – zwierzenia – intymności w tej wol-
ności. Do tego zdjęcia. Co jesz? Zobacz, 
mój obiadek. A tu – takie ciacho zjadłam 
w wesołej cukierence. Usiądź na ławce, 
zrobię ci zdjęcie i cały świat zobaczy, jak 
pięknie wyglądasz. Byłeś na Zlocie w Ba-
sią czy Kasią, bo na zdjęciu przytulasz się 
do Zuzki… Nie powiedziałaś, że jedziesz do 
Krakowa, a Paweł wstawił zdjęcie, na któ-
rym siedzisz na pomniku Mickiewicza… 
Co z tym zrobić? Młodzi nie umkną przed 
pułapkami cyberświata. Na szczęście nie 
można uogólniać i stosować powyższych 
przykładów do wszystkich, zdrowy rozsą-
dek nierzadko wygrywa. 

Zeszyt
W pewnym momencie niezapomnianego 
XX wieku wyparł definitywnie tabliczki 
łupkowe z rysikami. (Kto nie wie, co to 
takiego, niech sprawdzi w słowniku). Pa-
pier, ołówek, a po osiągnięciu pewnego 
poziomu kaligraficznego wieczne pióro 
i zapisy w papierowym zeszycie. Linij-
ki, kratki, czysta strona w zależności od 
przedmiotu lekcyjnego. O dziwo, zeszyt 
przetrwał. Służą nam do dziś te zszyte 
kartki oprawione w okładki. Zmienił się 
natomiast styl pisma dzieci i młodych 
ludzi, czytelność zapisu, który często po-
prawiającego prace stylistyczne pedagoga 
może doprowadzić do znaczącego pogor-
szenia wzroku. Jednak również w tym 
wypadku niewskazane jest jakiekolwiek 
uogólnienie! Bazgroły istniały przecież 
od zawsze, a charakter pisma niektórych 
studentek i studentów obecnie zasiada-
jących w gimnazjalnych ławach godny 
jest pozazdroszczenia. Panuje system, ład  
i porządek. Akapity, podkreślenia, różne 
kolory w zależności od notowanych treści. 
Dziwną atrakcją stały się przesadnie kolo-
rowe okładki, podobne do tych piórniko-

LIDIA KOSIEC

Tu zaszła zmiana, czyli szkoła wczoraj i dziś
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wych, które raczej nie wyrabiają zmysłu 
plastycznego. Kończymy wkrótce drugą 
dekadę XX wieku. Może to ostatnie zeszy-
towe tchnienia? Niektórym uczniom, nie 
tylko z przypadłością dysgrafii, służą do 
notatek laptopy i tablety. Zapisy, które no-
tabene obecnie na wielu lekcjach zrobiły 
się lakoniczne, w notebooku można upo-
rządkować, coś błyskawiczne podkreślić, 
stworzyć osobny plik… A jednak zeszyt to 
zeszyt. Niezapomniane kwiatki, samo-
chodziki, ludziki rysowane w chwilach 
nudy czy zadumy w pustych miejscach. 
Jeszcze dziś można wyłapać dzięki temu 
prawdziwe talenty plastyczne. Powstają 
nawet próby komiksowe! Do tego zabawa 
w kółko i krzyżyk albo pomoc okazana ko-
ledze, który nieustannie zapomina o ze-
szycie, krótkie szarpnięcie… i pusta kart-
ka, na której można notować. 

Dziennik
Chodzi o dziennik lekcyjny, czyli oficjalny 
dokument szkolny w różnego koloru skó-
ropodobnych okładkach. Jeszcze przed kil-
koma laty leżący dostojnie na stole nauczy-
ciela, z numerem oznaczającym rocznik  
i klasę. Niezapomniane chwile łączą się 
ze wspomnieniem „wędrówki z dzienni-
kiem”. Każdy chciał załapać się na tę oko-
liczność. Kiedy zajęcia odbywały się w gru-
pach, należało przenieść dokumentację  
z lokalu do lokalu i przy okazji spędzić kil-
ka minut poza izbą cierpień. Jak przyjem-
ne są puste korytarze, kiedy nie ma niko-
go, a z klas dobiegają odgłosy procesu na-
uczania. Ooo, gdyby uczniowie wiedzieli,  
że nauczyciele myślą tak samo. Nieraz 
sami chętnie powędrowaliby z dzienni-
kiem… A potem ociężały powrót do rze-
czywistości i retoryczne pytanie o powód 
przedłużającej się absencji. À propos, 
właśnie w dzienniku do odpowiednich ko-
lumn wpisywano nazwiska nieobecnych, 
a na końcu półrocza podliczano szkolne 
niebycie albo spóźnienia. I wychowaw-

ca klasy sumował, przerzucał nerwowo 
strony dziennika, sprawdzał, wpisywał 
przeciętną absencji ucznia i całej kla-
sy, podliczał raz jeszcze… Uff, kiedyś  
w głowie, potem z kalkulatorem, a teraz?  
Tu zaszła radykalna zmiana. Wprowa-
dzono dziennik elektroniczny połączony 
z systemem szkolnym umożliwiającym… 
niemalże wszystko. Pod warunkiem,  
że system działa i prąd dopisuje. Na sto-
le nauczycielskim w każdej klasie note-
book, obok mysz albo działający gładzik, 
logowanie na początku lekcji. Wszystko,  
co potrzebne, widać na ekranie, tylko 
klikać. Kolory towarzyszące systemowi 
szkolnemu nawet przyjemne, usprawie-
dliwiona absencja podświetlona na zie-
lono. Automatycznie podliczana nieobec-
ność i przeciętna ocen. Do tego możliwość 
wpisywania stopni z domu i komfortowa 
sytuacja nauczycieli i podopiecznych – ja 
zapisuję, a ty w sytuacji nieustannie ści-
skającego komórkę w ręku od razu wiesz, 
co się święci. I te wybuchy euforii albo 
smutku na przerwach po sprawdzeniu 
wyników ostatniej klasówki. 

Odchodzący do lamusa dziennik papie-
rowy można było ukryć, choćby za szafka-
mi w szatni, zgubić na niby albo całkiem 
realnie, zdarzyło się nawet rytualne spa-
lenie magicznej księgi pod koniec roku 
szkolnego. Dziś młodzież pozbawiona 
jest podobnych wrażeń, bo co począć z ka-
wałkiem zimnego metalu ukrywającego 
szkolną bazę danych? 

Świadectwa
Dawniej postrach wychowawców klas, 
szczególnie tych, którzy od dzieciństwa 
zmagali się z kaligrafią. Natomiast tam, 
gdzie pismo było bliskie doskonałości  
– cóż za gratka dla konesera sztuki ręczne-
go pisania. Pod koniec stycznia i czerwca 
opiekunowie klas zabierali się do ręcznego 
wypisywania państwowych, oficjalnych 
blankietów. Bali się kleksów, bo trzeba 

było pisać atramentem, pomyłek w datach 
urodzenia i innych danych. Nie zapomina 
się historii o sumiennej wychowawczyni, 
która zabrała do sprawdzenia ponad trzy-
dzieści żmudnie wypisanych blankietów 
do domu. Wysiadła z samochodu, teczkę 
ze świadectwami kładąc na dachu pojaz-
du, i… wjechała do garażu. Pogoda była 
wietrzna i jeszcze długo po tym wydarze-
niu na adres szkoły drogą pocztową docie-
rały cenne dokumenty. A nauczycielka? 
Cóż, czas naglił, trzeba było powtórzyć 
zabawę. Kiedyś zupełny standard, dziś 
sytuacja do błyskawicznego naprawienia. 
Wszystko w szkolnej bazie danych, świa-
dectwa drukowane, cały proces trwa kil-
kanaście minut. Owszem, zdarzają się po-
przestawiane numery, przesunięte wpisy 
w kolumnach, cóż, komputer też ma pra-
wo do pomyłek. Ale to pestka… Natomiast 
wartość artystyczno-historyczna obecnych 
dokumentów pozostawia wiele do życze-
nia.

Dojazd, czyli transport
Przez lata nie zmienił się wesoły pociąg 
zmierzający z „góraliji” do gimpla w Cze-
skim Cieszynie. W pewnym momencie 
zaczął mu towarzyszyć ten „odbogumiń-
ski” dowożący młodzież z zaolziańskich 
dołów. To po przeniesieniu klas karwiń-
skich do czeskocieszyńskiej centrali edu-
kacyjnej. Wesoło w przedziałach, plot-
karsko też, pełne emocji wpatrywanie się 
w błyszczący ekran komórki z komuni-
katem wiadomości przychodzącej. Mło-
dzież dociera też do szkoły autobusami 
i rodzicielskimi samochodami, a nawet 
własnymi pojazdami. Stąd trudności  
z parkowaniem, okołoszkolne wojaże  
i kolejny powód romantycznych spóźnień  
na pierwszą jednostkę lekcyjną. Przejście 
do teatru spod szkoły na piechotę trwa 
góra 20 minut, nawet tempem ślimaczym. 
A ci, którzy mają prawko, tak bardzo chcą 
dotrzeć na miejsce samochodzikiem.  

Ze znalezieniem swojego auta i zaparko-
waniem na miejscu trwa to 15 minut, ale  
i to dobre, kto dziś chodzi pieszo?

Język
Temat – rzeka. Język jako narzędzie komu-
nikacji. Język, a może raczej słownictwo, 
mowa? Inny na korytarzach, odmienny 
w czasie odpowiedzi na lekcji, rozmaity 
w formie pisemnej w wypracowaniach, 
inny w domu, u dziadków, inny w cza-
sie zagranicznych podróży albo prac se-
zonowych… Wreszcie nowość ostatnich 
ośmiu, dziesięciu lat, czyli język portali 
społecznościowych, szczególnie Facebo-
oka, popularnie zwanego fejsem. Tu fre-
kwencja wymiany elektronicznych tre-
ści jest niesamowita, choć komunikaty 
są najczęściej lakoniczne. Facebookowa 
zaolziańska nowomowa młodych ludzi 
warta byłaby osobnego opracowania, któ-
rą poprzedzałyby rzetelne badania środo-
wiska. A gwara? Dla większości młodych 
Zaolziaków język potoczny, czyli najbar-
dziej spontaniczny, emocjonalny, co do 
popularności i frekwencji stosowania od 
pewnego czasu absolutnie bijący na gło-
wę wszystkie pozostałe. To gdzieś w oko-
licach lat 90-tych minionego wieku coś 
radykalnie się zmieniło. Dzieci i młodzież 
postanawiają postawić na swoim. Wie-
le młodych osób nie odróżnia (nie chce?) 
kontaktu oficjalnego od codziennego  
i zaczyna stosować gwarę w kontaktach 
lekcyjnych oraz innych sytuacjach oficjal-
nych. Od pedagoga zależy, czy po kilku,  
a częściej kilkunastu zdecydowanych pró-
bach uświadomienia językowego uda się 
przekonać podopiecznego, że jednak war-
to po polsku. I coś jeszcze – chwała rodzi-
nom, w których konsekwentnie uświada-
mia się młodym, że warto i należy podej-
mować nieustający wysiłek intelektualny 
i płynnie przechodzić pomiędzy odmiana-
mi językowymi. 
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Naszok
Neologizm. Na razie niezdefiniowany słow-
nikowo, ale… cóż tam dostrzegamy? „Nasz 
człowiek” albo „tyn, co mówi po naszy-
mu”, albo odpowiednik „stusteloka”, czyli 
po prostu ktoś z Zaolzia. Kolega spotkany  
w Brnie, Pradze, Ołomuńcu, Krakowie, 
Wrocławiu, rozpoznany po zaolziańskiej 
mowie i miejscu stałego zameldowania. 

Koleżeńskie pozdrowienia
Z tego, co wiem, było „Serwus”, ale to już 
bardzo dawno. Potem przyjemne „Cześć”  
i często tępione, raczej niekojarzone z ma-
rynarzami „Ahoj” (w Polsce „Achoj”). Po-

tem zaistniało „Czau” , które dziś wypiera 
słodko-maślana forma „Czauki!”. Może być 
gorzej… Często słychać „Czus” (chyba nie 
od dżus), przekorne, ale niesamowicie pa-
noszące się „Czest!”. Szczęśliwa młodzież, 
nie ma skojarzeń z systemem, który miał 
się skończyć 30 lat temu, ale może ogląda-
ją seriale? Pojawia się też, wcale nierzad-
ko i tylko w kontakcie męsko-męskim, 
„Czau, kaaamo!”. I to by było na tyle. Wow 
(słyszane łaaał), ale to nie pozdrowienie, 
raczej wyraz podziwu i czegoś tam jeszcze. 
Do tego wszechobecne „Ty wogo” (to nie 
od znaku zodiaku), to je ale fakt maras…  
Na szczęście słychać jeszcze tu i tam swoj-
skie i miłe Pa, Pa!

Tu zaszła zmiana, czyli co przeszło, nie wróci?
telefon stacjonarny – młodzi jeszcze wiedzą, o co chodzi, stosują sporadycznie
notebook, laptop, tablet – w powszechnym użyciu, niezbędny
telefon komórkowy – wszechobecny, najczęściej w odmianie smartfon,  

oczko w głowie, komórcia
aparat fotograficzny – u koneserów sztuki fotograficznej na szczęście obecny ten 

z prawdziwego zdarzenia (lustrzanka cyfrowa), u pospólstwa sprzęt wyparty 
przez komórkę

zdjęcia – robione i wstawiane gdzie popadnie, bez użycia papieru fotograficznego
kino – w tradycyjnej formie dla smakoszy, zastąpione „ściąganiem” nowości,  

ale żyje, żyje…
magnetofon szpulowy – cóż to takiego?
magnetofon kasetowy – mamy na strychu, można było nagrywać, fajne pudełko
dyskietka – znamy z literatury, niekoniecznie fachowej, występuje też w krymina-

łach
gramofon – jasne, że wiemy, o co chodzi, płyty gramofonowe wracają do łask  

i stopniowo wypierają młodszą konkurencję, czyli CD
kasety wideo – na czym je odtwarzać?
radio – dziadkowie słuchają Trójki
e-mail – żyje i żyć będzie, ale młodzi wolą Facebook, Twitter, Instagram, TikTok  

i co jeszcze wymyślą
kindersztuba – ???
Wikipedia – podstawowe źródło informacji, miła dyletantka, która sprowadziła 

Wielką Encyklopedię PWN do roli ozdoby meblościanki
e-book – książka elektroniczna, nie najpopularniejsza
książka – papierowa, uczciwa, pachnąca, żyje, niech żyje, młodzi ją lubią! 
I tu się kończy narzekanie.

POLSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW PRZEDSTAWIA

Julia Szurman Polok
Urodziła się w Bystrzycy. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i na Uniwersytecie T. Bati w Zlinie 

(kierunek wzornictwo). Uczyła się u takich artystów, jak Stanislav Harangozó, Emil Fulka, Anka Čemická,  
Miro Pribiš, Rosvita Mikulová, Agula Swoboda.

Mieszka w Jabłonkowie.
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Od dzieciństwa o moje uszy często obi-
jały się słowa Alma Mater, bastion 
polskości na Zaolziu, takie nazwiska 

jak: Piotr Feliks, dyrektor, prof. Badura, 
prof. Jančar, prof. Folwarczny, prof. Drozd  
i wiele innych, oraz smutne słowa – „Szko-
da, że już nie ma ich wśród nas.” Tak mó-
wili koledzy szkolni mojego ojca, którzy 
przychodzili pograć sobie do nas w szachy, 
wszyscy przedwojenni absolwenci Polskie-
go Gimnazjum Realnego im. J. Słowac-
kiego w Orłowej. Oglądali tableau i stare 
zdjęcia oraz wspominali tamte młode lata, 
a to lekcje rysunku, kiedy profesor zawsze 
kazał im dorzucić fiolecik, a to lekcje języ-
ka francuskiego czy łaciny. Zaś najciekaw-
sze dla nich były lekcje języka polskiego. 
Ich profesor Józef Niemiec uwielbiał ro-
mantyzm i Adama Mickiewicza. Mówił 
bardzo cicho, tak że na lekcjach słychać 
by było nawet spadającą szpilkę. Miałam 
później okazję poznać pana profesora, już 
emeryta, i też byłam nim zafascynowa-
na. Do dnia dzisiejszego książka „Ballady  
i romanse” Mickiewicza, wydana dla szkół 
ogólnokształcących z jego uwagami me-
todycznymi, stoi na czołowym miejscu w 
mojej biblioteczce. 

Te rozmowy znajomych ojca, nacecho-
wane umiłowaniem do tej szkoły, kuźni 
polskości, z dokładnym opisem klas, auli, 
gabinetów i zakamarków sprawiały na 
mnie wrażenie, jakbym to ja przechodzi-
ła po tych korytarzach i była uczestniczką 

tamtych dni. Poza tym od najwcześniej-
szych lat rodzice zabierali mnie na wszyst-
kie jubileusze szkoły. Pamiętam, jak 
byliśmy przerażeni, kiedy bodajże na pięć-
dziesiątym jubileuszu w ogrodzie u Cingra 
zawaliła się scena. 

Powoli zaczynałam żyć tamtą szkołą. 
Nie tylko mój ojciec i jego znajomi byli ab-
solwentami tego gimnazjum, ale również 
moi starsi siostrzeńcy, i chociaż szkoła 
zmieniała swoją nazwę, w naszych rozmo-
wach zawsze było to gimnazjum. W zasa-
dzie Gimnazjum stało się naszą rodzinną 
tradycją. Tak samo moi młodsi siostrzeń-
cy, bratankowie oraz nasi potomkowie sta-
li się jego absolwentami - niestety już nie 
w Orłowej, ale w Łazach, Karwinie i Cze-
skim Cieszynie. Nie było więc innej myśli, 
jak po szkole podstawowej kontynuować 
naukę w tak mi już znanej szkolnej pla-
cówce. Jako ostatnia z naszej rodziny mia-
łam możliwość poznać atmosferę tamtego 
budynku.Nasz rocznik był ostatnim, któ-
ry zaczynał rok szkolny wtedy w Ogólno-
kształcącej Szkole Średniej w Orłowej na 
Obrokach. Moja klasa znajdowała się na 
pierwszym piętrze, dokładnie nad głów-
nym wejściem do szkoły, a naszym opie-
kunem klasowym został profesor Tadeusz 
Błanik. Cieszyłam się bardzo, że mogę 
przechadzać się po tych samych koryta-
rzach, co kiedyś mój ojciec, skąd spoglą-
dały na mnie rodzinne i znajome twarze 
uwiecznione na tableau. Mogłam odczuć 

tego ducha polskości i tradycji, który uno-
sił się wszędzie oraz skojarzyć wspomnie-
nia z usłyszanych rozmów w dzieciństwie.

Mile wspominam profesora Błanika, na-
szego historyka, który w tamtych czasach 
miał odwagę skrócić zadany obowiązkowy 
materiał o robotniczych zrywach i komu-
nistycznej partii, i wpajać do nas historię 
Polski, zaciekawić nas przebiegiem Po-
wstania Warszawskiego itp. Na wycieczki 
nosił akordeon jako dodatkowy bagaż, by 
móc nam wieczorem grać, śpiewać i uczyć 
nas wtedy polskich „zakazanych piose-
nek”.

Tradycją było, że wszystkie klasy gim-
nazjalne spotykały się w auli na tzw. Po-
rankach z jakiejś okazji, na przykład: 
Dnia Święta Pracy, Dnia Zwycięstwa, 
Zwycięskiego Lutego, ale też spotkania 
przy choince. Po krótkim wstępie konfe-
ransjera chór zawsze zaśpiewał parę pie-
śni, były też recytacje, scenki i muzyka. 
Mnie w pamięci utkwiły występy Klemen-
sa Słowioczka, który grał na ksylofonie, 
na skrzypcach i śpiewał solo lub razem  
z Piotrem Dostalem. Wtedy też nadarzyła 
się okazja do zapoznania się bliżej ze star-
szymi koleżankami i kolegami.

Kiedy odbywały się ćwiczenia marszu do 
pierwszomajowego pochodu, nie mieliśmy 
nic przeciwko temu, żeby szereg na zakrę-
tach szedł równo jak na defiladach żołnie-
rze. I tak zamiast nauki kilka dni minęło 
na maszerowaniu po ulicy. Ustawiono nas 
w tematyczne grupy według strojów, które 
mieliśmy ubrane. Nasza klasa była w gru-
pie sportowej i zaraz za flagami państwo-
wymi, portretami przywódców państw 
Układu Warszawskiego i z obowiązkowym 
Leninem, transparentami z hasłami, nie 
tylko dotyczącymi Europy Wschodniej, ale 
również uciskanych państw na świecie, na 
przykład: „Ręce precz od Kuby”, maszero-
wały dziewczyny w obcisłych sportowych 
dresach. Przechodnie byli zachwyceni, 
komisja również. Za nami kroczyła reszta 

studentów w różnorodnych strojach ludo-
wych i kolorowych ubraniach. Oczywiście 
każda szkoła była oceniana przez specjalną 
komisję pod kątem ilości osób, stylu ma-
szerowania, ilości flag, haseł itd. Nasza 
szkoła zyskiwała najwyższe oceny. Trudno 
się dziwić, tak ładnie maszerowaliśmy,  
a w czele pochodu było tyle pięknych 
dziewcząt. Tak samo cieszyliśmy się, kiedy 
odbywał się Festiwal Filmów Radzieckich 
i zamiast nauki obowiązkowo chodziliśmy 
do kina na seanse. Gorzej było, kiedy na-
uczyciel języka rosyjskiego zapytał o treść 
filmu. Nikt nie wiedział, bo w kinie zaba-
wialiśmy się zupełnie czymś innym. Tyl-
ko przezwisko zostało jednemu z kolegów  
i już wszyscy zwracali się do niego nie ina-
czej jak Wowo.

Lekcje wychowania fizycznego były pro-
wadzone oddzielnie dla dziewczyn i chłop-
ców, a na przemian mieliśmy wolne lekcje.

Jak już wspomniałam, nasza klasa mie-
ściła się nad głównym wejściem i okna wy-
chodziły na drogę. W starych budynkach 
były bardzo szerokie parapety. Pamiętam 
w maju ciepłą, słoneczną pogodę, okna 
otwarte na oścież. Podczas wolnej lekcji 
Ewa, która mogłaby stanąć ze swoją figurą 
i ładną twarzą do konkursu Miss World, 
ubrana w szeroką krótką spódnicę i obci-
słą bluzeczkę z głębokim dekoltem, usia-
dła na parapecie opierając nogi o framugę 
okna. Wystawiła swe wdzięki do słońca, 
opalała się i nuciła jakąś piosenkę. Pod 
koniec naszej wolnej lekcji wpadł zziajany  
i wściekły dyrektor razem z prof. Błani-
kiem i zaczął krzyczeć, że wszystkie dziew-
czyny zaraz mają iść do dyrekcji i grozi im 
dwójka ze zachowania. Prof. Błanik pytał, 
co się wydarzyło, my też byłyśmy tym bar-
dzo zaskoczone, bo w klasie siedziałyśmy 
cicho. Dopiero w dyrekcji dowiedziałyśmy 
się, o co właściwie chodzi. Otóż czeska 
szkoła średnia miała sportowe zawody, 
tzw. „Sokolovský závod branné zdatnosti“, 
który składał się z biegu na czas, strzelania 

ŁUCJA DONOCIK

Wspomnienia z lat gimnazjalnych
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itd. Trasa przebiegała obok naszej szkoły, 
a potem dalej było stanowisko do strzela-
nia. Okazało się, że do strzelnicy nie dole-
ciał żaden z chłopaków. Trener kontakto-
wał się za pośrednictwem radiotelefonu  
z dyrektorem szkoły, który był przy starcie, 
i powiedział mu, że ostatni chłopak wy-
biegł 20 minut temu. Potem nastał ponoć 
moment grozy, bo nauczyciele obawiali 
się, czy nie doszło do jakiegoś poważnego 
wypadku samochodowego na drodze. Wy-
szli więc ze swoich stanowisk i udali się po 
trasie. Spotkali się z zawodnikami przed 
gimnazjalnym budynkiem. Przeszło dwu-
dziestu chłopaków stało jak wrytych pod 
oknami naszej klasy i gapiło się na Ewę. 
Dyrektor czeskiej szkoły powiedział: „To 
je sabotáž, já to tak nenechám”. Chodziło 
bowiem o rywalizację pomiędzy szkołami. 
My, dziewczyny, musiałyśmy za karę zo-
stać po nauce, chłopcy z klasy mieli ubaw  
a prof. Błanik przed dyrektorem powie-
dział nam parę karcących słów. Po jego 
wyjściu wszyscy zaśmiewaliśmy się do łez. 

A potem przyszedł czerwiec i smutna wia-
domość – ostatni miesiąc w tej szkole. Ro-
dzice się z tym nie zgadzali, bo nie wierzy-
li, że powodem są prace górnicze, a poza 
tym pomagali przy budowie sali gimna-
stycznej, z której korzystaliśmy nie dłużej 
niż jeden rok. A kto wydaje takie pozwo-
lenie na budowę, która za rok ma znik-
nąć z powierzchni ziemi? Łza w oku nam 
wszystkim się kręciła, kiedy musieliśmy 
opuścić nasz ukochany budynek, rosnące 
na podwórzu symboliczne kasztanowce, 
piękną salę gimnastyczną… Ale najbar-
dziej bolesna była myśl, że już nigdy nie 
będzie tej polskiej tradycji, tych murów 
przesiąkniętych gwarem i bohaterstwem 
naszych przodków.

Po wakacjach spotkaliśmy się w szko-
le podstawowej, z którą nas połączono  
w Orłowej–Łazach. Budynek ten był zlep-
kiem blokowych pawilonów ze wspólnym 
korytarzem. Naszą klasę umieszczono na 
samym końcu. Widok był niezły, bo okna 
wychodziły na drogę, i kiedy byliśmy zmę-

czeni nauką, można było się odreagować 
oglądaniem tego, co dzieje się na chod-
niku czy na drodze. Gorzej było zimą, bo 
marzliśmy, a w kącie na suficie pojawiał 
się szron i sopelki lodu. Nowoczesne bu-
downictwo dało nam się we znaki. Tylko 
jedyna ściana łączyła nas z korytarzem,  
a dookoła reszty hulał wiatr i śnieżyca. 
Ale usytuowanie miało też dobrą stronę. 
Nad nami nie było już żadnej klasy, w tak 
odległy kąt nie dochodził podczas prze-
rwy dyżurny nauczyciel i w wolnym cza-
sie mogliśmy sobie uprzyjemniać chwile.  
A to Władek przyniósł gramofon z płyta-
mi i powtarzaliśmy sobie walce, twista, 
rock and rolla, których uczyliśmy się na 
lekcjach tańca. A to nasz klasowy che-
mik, Jaś, przyrządził jakieś mikstury i dał 
je za okno, mówiąc: „Za pół godziny to 
wybuchnie, więc bądźcie przygotowani.”  
I tak było. Panika w całej szkole, bo myśleli, 
że stało się nieszczęście na kopalni. Kiedy 
sam się zgłosił, że to jego dzieło, dyrektor 
mu nie uwierzył. Skąd cichutki i porządny 
chłopak mógłby wymyśleć taką psotę?

Z dzisiejszej perspektywy żal mi, że tak 
bardzo dokuczaliśmy naszemu fizykowi. 
Denerwował się, że nigdy nie jest starta 
tablica, myśmy się wymawiali, że lekcja 
przedtem się przeciągnęła. Oczywiście,  
że było to kłamstwo, bo zostawialiśmy ją 
tak naumyślnie. Otóż pan profesor miał 
zwyczaj do swego notatnika zapisywać 
nazwiska pytanych. Kiedy otworzył no-
tatnik, z pierwszej ławki wstawał Henio, 
brał do ręki gąbkę, która leżała na katedrze 
i równocześnie czytał nazwiska zapisane 
w notesie. Za plecami profesora wskazał 
nam, kto będzie po kolei egzaminowany. 
Czwórka zaraz zabierała się do czytania te-
matu, a Henio powolutku i z dokładnością 
ścierał tablicę. Najpierw na mokro - wte-
dy woda ciekła z tablicy na podłogę, a pan 
profesor musiał się usunąć, żeby się nie 
zabrudził, potem na sucho i jeszcze szu-
kał kredy. W tym czasie profesor patrzył 

na Henia i na tablicę, a towarzystwo mo-
gło się poduczyć lub powtórzyć, co odbi-
jało się na naszych wspaniałych ocenach. 
Zupełna masakra była przy temacie fale. 
Pomoce naukowe to: fujary i mnóstwo 
różnych sprężyn przyniesionych przez 
chłopaków z gabinetu podczas przerwy. 
Nasz klasowy amant, Leszek, wpadł na 
pomysł, żeby do fujar wsypać potłuczoną 
w proszek kredę. Oczywiście wszyscy przy-
jęli to z entuzjazmem. Na lekcji zaczęły się 
doświadczenia. Najpierw sprężyny. Jeden 
koniec trzymał Henio, drugi Krzysio, nasz 
prymus. Profesor kazał Krzysiowi potrząść 
sprężyną, a Heniowi mocno trzymać. 
Krzysio spełnił polecenia nauczyciela, ale 
kiedy już fala leciała, to Henio naumyślnie 
pociągnął za drugi koniec i w połowie fale 
się zbiły. I tak przez połowę lekcji się za-
bawiali, zanim zrobili tak, jak prosił pan 
profesor. Potem przyszła kolej na fujary. 
Jedną trzymał w ręce pan profesor, a dru-
gą Leszek. Nabrali powietrza i dmuchnęli  
w nie z całych sił. W klasie uniósł się bia-
ły obłok, a dwaj panowie wyglądali jak 
młynarze tarzający się w mące. Klasa ry-
czała ze śmiechu. Oczywiście, że tego już 
było za wiele – skarga u dyrektora, opie-
kun klasowy chwycił się za głowę, ile go 
jeszcze z naszą klasą spotka. Winowajców 
czekała dwójka z zachowania, jednak kla-
sa trzymała w tajemnicy, kto był sprawcą. 
Wszystkim nie można było obniżyć stop-
nia z zachowania, a winnego trzeba było 
ukarać. Nasz opiekun klasowy zapropo-
nował, że za karę przygotujemy Poranek 
Kulturalny na temat 9 maja – Dnia Zwy-
cięstwa - i w ten sposób będziemy musieli 
przez parę dni zostać w szkole dłużej. Dy-
rektor zgodził się, a profesora fizyki prze-
prosiliśmy. Cała klasa była tym pomysłem 
opiekuna przerażona, bo starsza klasa 
muzyków i śpiewaków już zdała maturę, 
a myśmy nigdy w tych Porankach nie brali 
udziału. Postanowiliśmy więc, że się nie 
poddamy. Wtedy okazało się, jakie talen-

Gmach Polskiego Gimnazjum Realnego im Juliusza Słowackiego w Orłowej na Obrokach
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ty w nas drzemią. Recytacje, monologi, 
śpiewy i to w językach: polskim, czeskim  
i rosyjskim, do tego akompaniował Wła-
dek na fortepianie, a profesor Błanik wspo-
magał nas grą na skrzypach i akordeonie. 
Pokazaliśmy, jaką to jesteśmy wspaniałą  
i zdolną klasą. Na Poranek przyszły rów-
nież klasy z podstawówki. Pochwał i okla-
sków nie było końca. Tak się zakończyła 
nasza artystyczna działalność.

W następnym roku, maturalnym już, 
przeniesiono nas do innej klasy. Z naszej 
zrobiono gabinet geograficzno-przyrodni-
czy z pomocami naukowymi. Nam było 
cieplej, ale zniknęła możliwość liczenia 
przejeżdżających samochodów, z okien 
była widoczna tylko trawa i następny pa-
wilon. Nie mogliśmy również zrealizować 
naszych szalonych pomysłów i różnych 
wygłupów – byliśmy już niestety pod czuj-
nym okiem nauczycieli dyżurnych.

Niezapomniane są również przygody na 
obowiązkowych brygadach w rolnictwie, 
gdzie jedna z miastowych koleżanek mia-
ła trudności odróżnić ziemniaka od kamie-
nia, snopki zaś stawiała ziarnami do zie-
mi. Ciekawie i wesoło było na brygadach 
w budownictwie oraz zajęciach praktycz-
nych na kopalni w hali ślusarskiej. Każdy 

z nas musiał zdawać egzamin pisemny te-
matyczny, ustny i praktyczny. Nie musie-
liśmy się zbytnio martwić o wyniki przy 
maturze, bo każdy z nas miał w kieszeni 
dyplom ślusarza i otwarte drzwi do pracy 
na kopalni.

Mile wspominam również kurs narciar-
ski połączony z cieszyńską klasą. Wtedy 
nawiązały się przyjaźnie, które trwają do 
dnia dzisiejszego. Nasze wycieczki szkol-
ne różniły się od wszystkich pozostałych 
klas. Wychowawca, profesor Tadeusz Bła-
nik, zapowiedział: „Za trzy dni wycieczka 
szkolna pt. „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, sami nie wiecie, co posiadacie…” 
Wyjeżdżamy w Beskidy. Proszę zabrać ze 
sobą namioty, koce, kociołki, wygodne 
buty, wełniane skarpety i prowiant na 
wszystkie dni.” Ale to już są zbyt długie 
opowiadania. Nigdy nie zmienił zdania  
i oglądaliśmy tylko piękno Śląska. Na po-
maturalnych zjazdach zaśmiewamy się  
z tych przygód i najczęściej wspominamy, 
jak na Wielkim Połomie koń szukając cu-
kru, wyciągnął z plecaka Władkowi dowód 
osobisty, taką czerwoną książeczkę, któ-
rej nie wolno było zgubić. Trudno sobie 
wyobrazić, jakich sposobów musiał użyć 
profesor Błanik, żeby ją z pyska koniowi 
wyciągnął. Jak również ciepłe wełniane 
skarpety, wyrzucane przez Dankę, a od-
najdywane przez kolegów, bo pan profesor 
był zdania, że w sportowych butach mu-
szą być wełniane skarpety, chociaż tempe-
ratura powietrza była przeszło trzydzieści 
stopni Celsjusza w cieniu. Niestety nie ma 
już pana profesora wśród nas, nie ma też 
Danki i paru kolegów, jednak w naszych 
szkolnych wspomnieniach i sercach żyją 
nadal.

Naszą klasę chyba prześladowała histo-
ria losu. Byliśmy ostatnią klasą zaczyna-
jącą naukę na Obrokach i znów ostatnią 
klasą, która maturą zakończyła ciągłość 
orłowskiego gimnazjum. Po nas już były 
tylko klasy elokowane.

W 1962 r. przeniesiono Gimnazjum do pawilonów w Orłowej-
-Łazach. Stamtąd zaś w 1993 r. do Karwiny, po czym filię  
w 2009 r. całkowicie zlikwidowano.

Barbara Tomanek
Urodziła się, mieszka i pracuje w Karwinie. Z enkaustyką spotkała się przypadkowo w roku 2003 i od tego czasu 

stale coś nowego w niej odkrywa, bo to dla niej przede wszystkim relaks. Zajmuje się także dekoracją świec. 
Inspiracji szuka w naturze, przypadkowej grze kolorów lub w Słowie Bożym, dlatego jej ulubione tematy  

to krajobrazy, fantazje oraz tematyka biblijna.

POLSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW PRZEDSTAWIA
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Dzień, w którym miała być utrwalona 
na zdjęciu rekonstrukcja wiecu z 27 
października 1918 r., był tak samo dż-

dżysty, jak dzień wiecu przed stu laty. Or-
kiestra wojskowa stanęła pod Wzgórzem 
Zamkowym i zagrała żwawego marsza. 

Tak zaczyna się film „Stara fotografia“ 
(operator kamery Jiří Brzóska), którym 
chcieliśmy się włączyć w obchody stule-
cia Niepodległości i stwierdzić, co zostało 
z dawnych porywów patriotyzmu i dążeń 
do bycia cząstką Kraju za Olzą. Nie ukry-
wam, że innym bodźcem była chęć udzia-
łu w konkursie Senatu RP dla dziennikarzy 
polskich i polonijnych pn. „Odzyskanie 
niepodległości przez Polskę w pamięci 
Polaków poza granicami”. (Film można 
obejrzeć pod adresem: www.polar.cz/hle-
dani?q=stara+fotografia).

Podczas ogłoszenia wyników w Sena-
cie na Wiejskiej Wojciech Kazimierczak, 
jeden z jurorów, ucieszył nas swoją oce-
ną filmu: „Rewelacyjny pomysł spięcia 
taką klamrą tematyczną dwu zdjęć, jed-
nego sprzed stu lat, drugiego aktualne-
go, i wplecenie w tę przestrzeń czasową 
mnóstwa wydarzeń historycznych, które 
są żywo wspominane przez ludzi, któ-
rzy pamiętają swoich krewnych, którzy 
brali udział w tych wydarzeniach histo-
rycznych, począwszy od Legionów, walki 
z Czechami, walki o polskość tych ziem, 
no i czasy współczesne, z których widać, 

że ta polskość tam się obroniła, a narody 
świetnie współżyją. To jest ta malutka hi-
storia, która powinna świecić przykładem 
dla wielkiej historii całej Polski.”

W filmie wypowiadają się młodzi Zaol-
ziacy, którym nie jest obojętna polskość 
Zaolzia. Nie używają wielkich słów, bo 
przyzwyczaili się do bycia mniejszością,  
a w dwujęzyczności czy raczej dwukulturo-
wości chcą widzieć tylko strony dodatnie. 
Niemniej mają świadomość, że nie będzie-
my tu wiecznie. Sto lat podziału Śląska Cie-
szyńskiego zrobiło swoje. Granica fizyczna 
została zniesiona, pozostała jednak, i tego 
już nie da się zmienić, granica mental-
na. W starszej generacji wiąże się z wciąż 
żywymi uprzedzeniami historycznymi,  
w młodszej, która już nie przywiązuje wagi 
do wojny polsko-czeskiej i wydarzeń 1938 
roku, z poczuciem swojej polskiej inności. 

Większość tych osób mieszka w Sto-
nawie, w wiosce, gdzie sto lat temu żyli 
prawie sami Polacy, skąd po całym Ślą-
sku Cieszyńskim szerzył się polski ruch 
spółdzielczy i wybudowano pierwszy Dom 
Robotniczy, gdzie jest mogiła polskich żoł-
nierzy i milicjantów z 1919 r., a niemiecki 
i sowiecki ciemiężyciel ma na sumieniu 
blisko sześćdziesiąt ludzkich istnień. Wio-
ski, którą skazano na zagładę, ale dzięki 
polskiemu wójtowi uratowano, a krótko 
po aksamitnej rewolucji przylgnęła do niej 
nazwa „mały Kuwejt”. 

 

Orkiestra gra, a kamera śledzi młodą ko-
bietę idącą z czeskiej strony przez most na 
Olzie z dwójką dzieci w kapturkach prze-
ciwdeszczowych. Kilku mężczyzn pnie się 
ulicą Głęboką ku rynkowi. Na innym zdję-
ciu tłumy coraz liczniejsze. Na kolejnym 
tłoczą się za barierką dla vipów, a dziew-
czynka z końskim ogonem rozdaje im cho-
rągiewki, żeby dzisiejsza fotografia była 
żywa i radosna. Kamera robi zbliżenie na 
Wieżę Piastowską i zjeżdża po biało-czer-
wonym standarze na mężczyzn w szarych 
mundurach piechoty z kokardkami.

Krysia czyta skrócony fragment Wspo-
mnień Zofii Kirkor-Kiedroniowej. W cało-
ści brzmiałby tak: Ranek był dżdżysty, co zda-
wało się źle wróżyć o wiecu. Niedługo dogoniliśmy 
pochody, zdążające do Cieszyna i z początku wymi-
jaliśmy je. Potem tłumy szły całą szerokością szosy, 
więc mąż kazał jechać w tempie równym z krokiem 
pieszych, wysiadł wraz ze Staszkiem i przyłączyli się 
do pochodu. Nikt chyba z Polaków, mężczyzn i ko-
biet w zagłębiu nie pozostał w domu, tak potężna 
była rzeka ludzka, płynąca ku Piastowskiej wieży, 
wzbierając strumieniami z okolicznych wsi i wiosek. 
Takie same rzeki i strumienie, na znak dany przez 
Radę Narodową płynęły z całego Cieszyńskiego,  
z gór i dolin, a najpotężniejsze z Karwiny i Trzyńca. 
Przez główny most w Cieszynie pochody zza Olzy 
szły godzinami i godzinami. 

Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej Krzysz-
tof Szelong, który bardzo mocno czuje się 
związany z Zaolziem, gdyż „na początku 
XVIII w. co szósty numer w Stonawie to 
byli właśnie Szelongowie”, podaje szcze-
góły wiecu: 

– Jak odnotowuje ówczesna prasa, zebra-
ło się tam trzydzieści, czterdzieści tysięcy 
ludzi, którzy ciągnęli zewsząd, ze wszyst-
kich stron Śląska Cieszyńskiego, a nieraz 
nawet bardzo długimi pochodami z na-
zwami poszczególnych gmin, organizacji. 
Były tam tabliczki np. w rodzaju „Nie ma 
Polski bez Puńcowa” albo „Nie ma Polski 
bez Lipowca”. 

– Opowiemy o tej fotografii – Krysia pa-
trząc w kamerę, zapowiada film o prapra-
praprawnukach tych, którzy być może też 
zostali na niej uwiecznieni. 

Z komentarzy historycznych Krzysztofa 
Szelonga i Józefa Szymeczka, wykładow-
cy Uniwersytetu Ostrawskiego, możemy 
zamieścić zaledwie fragmenty. Czas filmu 
jest ograniczony. 

– W październiku 1918 r. – mówi Szyme-
czek – było już widoczne, że Monarchia 
Austro-Węgierska się rozsypuje, więc lo-
kalne władze próbowały dostosować się 
do nowej sytuacji. Tak było również na 
Ziemi Cieszyńskiej, kiedy z inicjatywy Jó-
zefa Kiedronia spotkali się przedstawiciele 
trzech najmocniejszych partii politycz-
nych, by założyć międzypartyjny komitet 
– Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. 

– Wyjątkowość Rady, uzupełnia Szelong, 
polegała na tym, że był to pierwszy nieza-
leżny od zaborców organ władzy państwo-
wej, który powstał na całym historycznym 
obszarze ziem polskich. Powstał nie na 
obszarze dawnej I Rzeczpospolitej, będą-
cej pod zaborami, ale na obszarze, który 
znajdował się poza granicami Królestwa 
Polskiego od XIV wieku. Rada nie byłaby  

OTYLIA TOBOŁA

Pomiędzy jedną a drugą fotografią



132 133

w stanie przejąć władzy, gdyby nie olbrzy-
mie wsparcie, jakie otrzymała od miesz-
kańców Śląska Cieszyńskiego. Przede 
wszystkim podczas wieców, które odby-
wały się w Skoczowie, Cieszynie, Orłowej, 
Boguminie, Frysztacie, gdzie dziesiątki 
tysięcy ludzi demonstrowały wolę przyna-
leżności do Polski.

Jeden dzień przeznaczamy na zdjęcia Cie-
szyna. Wszędobylskie gołębie chlupią się 
w fontannie, a mieszkańcy i turyści space-
rują po rynku i bujają się na białych huś-
tawkach ustawionych wokół. Okna Domu 
Narodowego, skąd w 1918 r. wykonano 
historyczne zdjęcie, są bogato ukwiecone 
czerwonymi surfiniami. 

Przejeżdżamy most na Olzie i zostawia-
my samochód przy bramie z napisem Park 
Adama Sikory. W dole cicho szemrze Olza, 
a promienie jesiennego słońca przedzie-
rają się przez pożółkłe, ale wciąż jeszcze 
bujne listowie stuletnich drzew, które 
rosną wzdłuż pokoszonej łąki z fragmen-
tem utwardzonego placu. Tu ponad sto lat 
temu odbywały się ćwiczenia ochotników, 
Sokołów i Strzelców, którzy odpowiedzieli 
na apel cieszyńskich elit wzywających do 
utworzenia Legionów Polskich i 21 wrze-
śnia 1914 r.wyruszyli na wojnę, która mia-
ła przywrócić Polsce niepodległość. 

Czyn legionowy cieszyńskich Ślązaków 
przypomina obelisk z napisem: „W setną 
rocznicę wymarszu kompanii śląskiej Le-
gionów Polskich“. 

– Jak obliczają historycy – precyzuje ten 
fakt Krzysztof Szelong – z terenu Śląska 
Cieszyńskiego i pogranicza morawskie-
go prawie sześciuset ochotników trafiło 
do Legionów Polskich. Jakkolwiek ta naj-
większa grupa, która zebrała się w parku 
Sikory i tam niemalże przez miesiąc od-
bywała ćwiczenia, liczyła ponad trzysta 
osób. Gdyby prześledzić listę legionistów, 
to myślę, że większość pochodziła z obsza-
ru późniejszego Zaolzia.

Innym zaolziańskim epizodem w dzie-
jach Legionów był pobyt pierwszego pułku 
w Jabłonkowie i okolicy. W obliczu rosyj-
skiego zagrożenie na froncie przeniosła się 
tu na czas od listopada 1914 r. do stycznia 
1915 r. polska działalność niepodległościo-
wa, kierowana przez Naczelny Komitet 
Narodowy (NKN). 

– Po pierwszych nieudanych próbach 
ataku na pozycje rosyjskie – wyjaśnia Szy-
meczek – zostały tu wycofane do rekonwa-
lescencji Legiony Piłsudskiego. Legioniści 
byli ulokowani po domach, a miejscowa 
ludność przyjmowała ich z prawdziwie 
staropolską gościnnością. 

Pobyt legionistów przepominają tablicz-
ki na polskiej szkole w Nawsiu oraz na 
willi Lorenczuka w Jabłonkowie. Często 
wspominano o ich w domu dziadków byłe-
go prezesa PZKO Zygmunta Stopy: 

– Lekarz szpitala w Szygle mieszkał  
u dziadka Lipowskiego w tak zwanej ka-
mienicy, dziadek był w Jabłonkowie pie-
karzem. W Szygle, w budynkach doktora 
Sikory, w dzisiejszym sanatorium, był 
szpital wojskowy. W ówczesnym młynie 
była szkoła podchorążych… 

W willi Lorenczuka przebywał komen-
dant Piłsudski. W Nawsiu umieszczono 
departament wojskowy NKN na czele  
z Władysławem Sikorskim. W Bystrzycy 

rozlokował się batalion uzupełnień kapi-
tana Garlicy. W Jabłonkowie mieściło się 
biuro sanitarne, które prowadziło domy 
wypoczynkowe i szpitale. Największy 
znajdował się w Wędryni. W Milikowie, 
Koszarzyskach i Boconowicach utworzono 
kolonie dla ozdrowieńców. 

Marian Steffek, historyk Ośrodka Do-
kumentacji Kongresu Polaków przygo-
tował nam dokumenty i zdjęcia legioni-
stów. Patrzą z nich mężczyźni w czapkach 
„maciejówkach” z daszkiem i srebrnym 
orzełkiem bez korony, inni bez nakrycia 
siedzą na łóżkach szpitalnych z ręką na 
temblaku.

Zmarłych z ran, chorób i wycieńczenia 
– wspomina Stopa – grzebano na cmenta-
rzach w Cieszynie, Frysztacie, Boguminie 
i tu w Jabłonkowie, gdzie w mogile pod ka-
miennym orłem znaleźli wieczny odpoczy-
nek również dwa chłopcy z Jabłonkowa, le-
gioniści Piłsudskiego Franciszek Śniegoń  
i Jan Talarek. 

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców los,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to ofiarny stos,
My Pierwsza Brygada – strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos,  
na stos…

Tę piosenkę nagraliśmy w piątek wieczo-
rem w Domu PZKO we Frysztacie na pró-
bie chóru męskiego Hejnał-Echo. Od czasu 
swego ostatniego koncertu jubileuszowe-
go chór ma w reperturze więcej takich 
utworów. Opracował je i wyćwiczył dyry-
gent Wiesław Farana, i trafił w dziesiątkę. 
– Pieśni ćwiczyliśmy od 2014 r. – wspomina 
Andrzej Szyja - Mijało sto lat, odkąd tutejsi 
Polacy, nasi przodkowie, górnicy karwiń-
scy, hutnicy trzynieccy wstępowali do Le-
gionów Polskich. 

Podczas każdego występu Hejnału- 
-Echa publiczność oczekuje wykonania 
tych prawdziwie męskich utworów, które 
podrywają z siedzeń, a w serce niejednego 
Zaolziaka wnoszą rozrzewnienie i dumę. 

Andrzej
Andrzej Szyja rozpoczął swoją przygodę  
z chórem Hejnał-Echo w 2002 r., kiedy 
jeszcze studiował na Uniwersytecie Ślą-
skim. Odszedł dotychczasowy dyrygent, 
więc zgodził się za namową taty solisty po-
prowadzić chór podczas dwu ważnych wy-
stępów. I tak już zostało przez kolejnych 
kilkanaście lat. 

Willa Lorenczuka w Jabłonkowie
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– Na początku tego roku – mówi Andrzej 
– przekazałem pałeczkę Wieśkowi Fara-
nie. Mam trójkę dzieci i chciałbym im po-
święcić więcej czasu. Co innego przyjść na 
próbę i śpiewać, a co innego się do próby 
przygotować.

Andrzej może na własnym przykładzie 
opowiedzieć o przeszłości i współczesno-
ści Zaolzia. Jego przodkowie utrzymywali 
tu polskość w okresie międzywojennym  
i powojennym, a w czasie niemieckiej 
okupacji o nią walczyli, i umierali. 

– Gdy spojrzę na tablo karwińskiego 
chóru Echo, znajdę tam swego dziadka. 
Gdy patrzę na harcerzy, założycieli chó-
ru męskiego Hejnał we Frysztacie, wi-
dzę drugiego dziadka. Odkąd pamiętam, 
cała rodzina zawsze gdzieś śpiewała.  
W chórach męskich, w Przyjaźni, w chó-
rach kościelnych. Dlatego również dla 
mnie jest śpiew rzeczą oczywistą. Ale 
to nie tylko samo śpiewanie. Dobrze się 
czuję w gronie swoich kolegów chórzy-
stów.

Jego młodsze córki, bliźnięta, chodzą do 
drugiej klasy polskiej szkoły w Karwinie 
i podobnie jak niegdyś starsza Magdzia 
śpiewają i tańczą w zespole Gizdy. Mag-
dzia zdała maturę w Polskim Gimnazjum  
i po wakacjach będzie studiować w Wiel-
kiej Brytanii. W gimnazjum śpiewała  
w zespole Nonet. 

– Zauważono ich, z czego bardzo się cie-
szę, Andrzej nawiązuje do nominacji ze-
społu w plebiscycie „Tacy jesteśmy”. W so-
botę jest gala finałowa, trzymamy kciuki, 
żeby im się powiodło. 

Powiodło się. Nonet zdobył doroczną na-
grodę Kongresu Polaków „Złoty Jestem”.

O nigdy niepoznanym przez Andrzeja 
wujku Ryszardzie Cachlu opowiedział mi 
kiedyś partyzant Alojzy Foltyn: „Na Ga-
brieli dowództwo jednej z drużyn ZWZ AK 
objął Augustyn Krótki. On, jego bracia, 
Konstanty GrÖtzner, Rysiek Cachel, Hen-
ryk Gałuszka i inni karwiniacy uczyli się 

strzelać z pistoletu Alfreda Chlebika, aby 
być gotowi, gdy wybije godzina powsta-
nia…“

– Bardzo sobie cenię swoich przodków 
za ich postawę w walce o wolność, język, 
swoją tożsamość. Wujek był w partyzan-
ce, niestety, zostali zdradzeni. Wujek zo-
stał rozstrzelany, a całą rodzinę ze strony 
mamusi zabrali do obozu koncentracyj-
nego, gdzie moja prababcia zginęła. Dzia-
dek wprawdzie przeżył, niemniej następ-
stwa obozu niósł w sobie przez całe życie,  
i zmarł mając zaledwie 55 lat.

Pojechałam na stary cmentarz w Karwi-
nie-Kopalniach, żeby zrobić zdjęcie gro-
bów karwińskich ofiar i płyty z nazwiska-
mi pomordowanych. W tym dniu, 25.8. 
1943, rozstrzelano także czterech kolegów 
Cachla z ruchu oporu – Henryka Gałusz-
kę, Mietka Żywczoka, Wendelina Małysza  
i Kostka GrÖtznera…

Andrzej jest dyrektorem jednej z cze-
skich szkół podstawowych w Karwinie.  
Na pytanie, czy jego uczniowie wiedzą,  
że jest Polakiem, i czy im to przeszkadza, 
odpowiada, że jest wręcz przeciwnie. Cie-
kawi ich to. Pytają, dlaczego jest Polakiem 
i kiedy się z Polski przyprowadził.

– Wtedy im tłumaczę, że ja się nie przy-
prowadziłem. To Polska odeszła od nas. 
Dla nich jest to pewne wzbogacenie kul-
turowe, a pamiętam, że w czasach mojego 
dzieciństwa czeskie dzieci nieraz dawały 
nam w kość… 

– Trudno powiedzieć, kiedy poczułem 
się patriotą… Gdy miałem trzy lata, tata 
zabrał mnie do dziadków, gdzie wspólnie 
oglądaliśmy pamiętny mecz Polski z Bel-
gią podczas mistrzostw świata w Hiszpa-
nii. Zbigniew Boniek strzelił wtedy trzy 
bramki… Jeszcze widzę wujka Tomka, 
tatę i dziadka, jak głośno kibicują Polsce. 
Przy polskim hymnie wszyscy staliśmy na 
baczność i czuliśmy się tacy wielcy, tacy 
patrioci… 

Marta
Marta Michałek jest prawnuczką Sylwe-
stra Gałuszki i córką nieodżałowanej pa-
mięci Marka Michałka, mojego radiowego 
kolegi. Jej ciocia Daniela Szymik, najstar-
sza z rodzeństwa Gałuszków, przyznała, 
że ojciec nieczęsto opowiadał o czesko-pol-
skiej wojnie, która sto lat temu przetoczy-
ła się przez Stonawę. Markowi udało się 
jednak nagrać jego wspomnienia.

„W niedzielę rano, opowiadał dziadek 
Sylwester, włożyłem zimowy garnitur, 
ojciec i matka wrócili już z kościoła i ra-
dzili zostać, bo robiło się niebezpiecznie.  
Ta tyralierka pomykała się już na Stona-
wę. Ja pomimo to postanowiłem wyjść  
i zajrzeć do Szupinów. Razem stanęliśmy 
przy oknie i patrzyli, jak grupki żołnierzy 
posuwają się od domu do domu i każdy 
kontrolują. Z dołu było słychać od czasu 
do czasu pojedyńcze strzały. Nagle po-
cisk przeleciał przez szybę i spadł na piec  
za nami. Przestraszyłem się i pobiegłem 
do domu. Nie zdążyłem nawet zdjąć garni-
turu, gdy pojawiła się grupa czeskich żoł-
nierzy. Kazali nam wyjść na dwór i wszyst-
ko w domu przeszukali, potem wyszli na 
piętro z sianem. Cały czas myślałem,  
że mogą mnie podejrzewać, że przebrałem 
się z munduru w ten cywilny garnitur… 
Ale poszli dalej i dopiero w lesie zaczęła się 
ta okropna strzelanina… 

Tam, gdzie stoi ośrodek zdrowia, miesz-
kali Gemrotowie. Ranny polski żołnierz 
wbiegł do ich domu i wołał o ratunek. 
Przebrali go w cywilne rzeczy i schowali  
w łóżku pod pierzynami. Ich córka, Anesz-
ka miała na imię, zaopiekowała się nim. 
Żołnierz się z nią później ożenił i zamiesz-
kali w Polsce. Uratowała mu życie.“

Marta zna pradziadka tylko z fotografii  
i opowiadań babci. Dla jej generacji jest ta 
wojna już tylko zamierzchłą przeszłością. 
Niemniej w Stonawie wie każde polskie 
dziecko, że na miejscowym cmentarzu jest 
mogiła żołnierzy, którzy walczyli o Polskę. 
Swoich uczniów przyprowadzała tu całe 
długie lata bez względu na reżim politycz-
ny w kraju Stefania Piszczek, która razem 
z innymi paniami z Klubu Kobiet PZKO 
wciąż opiekuje się grobem. Dbali o nią 
harcerze a teraz również samorząd gminy. 

W tym roku Marta ukończyła Polskie 
Gimnazjum i będzie studiować wiedzę  
o sztuce na Uniwersytecie w Brnie. Za-
wsze lubiła śpiewać, tańczyć a najbardziej 
rysować. Śpiewała i tańczyła w zespole 
„Dziecka ze Stonawy”, malowała w domu 
i szkole artystycznej. Malowała wszystko, 
różnymi technikami, ale najpiękniej wy-
chodziły jej konie. Kiedy Wanda Grudziń-
ska postanowiła wystawić z okazji dziesię-
ciolecia zespołu widowisko muzyczne pn. 
„Stonawskie wesele”, Marta była panną 
młodą. Wyglądała prześlicznie najpierw 
w kolorowym wianku a później w czepcu  
z prawdziwej cieszyńskiej koronki.

Sto lat po tym, jak w rejonie Kisielowa 
doszło do desperackich walk mających 
zatrzymać czeskie wojska, odbyła się  
w miejscu, gdzie stała polska artyleria, 
pierwsza wspólna rekonstrukcja „Bitwy pod 
Skoczowem”. Z różnych stron Polski i Czech 
przyjechało tu ponad stu członków grup re-
konstrukcji historycznej, wśród nich Petr 
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Čížek z Hradca Kralovej, który znał przebieg 
tej wojny i jej konsekwencje. – Ten krwawy 
konflikt – powiedział, był olbrzymim cio-
sem dla czesko-polskich stosunków w okre-
sie całego dwudziestego wieku.

Po jednej stronie zaprawieni w bojach 
czechosłowaccy żołnierze, po drugiej słabe 
polskie oddziały, milicja i ochotnicy. 

Sięgnęłam do archiwum po wspomnie-
nie Karola Polaka z Suchej. Był wtedy 
uczniem Polskiego Gimnazjum w Orło-
wej, gdzie większość należała do obozu na-
rodowców. W tym gronie sympatyzowanie 
z socjalistami było równoznaczne z bra-
kiem poczucia patriotyzmu. Dużo starsi 
bracia Karola, zwłaszcza Gustaw, działali 
w Polskiej Socjalistycznej Partii Robotni-
czej oraz w jej oświatowo-gimnastycznej 
„Sile”. Kiedy rozpoczął się czeski najazd na 
Ślask, wszyscy bez wyjątku czuli się pol-
skimi patriotami.

„Górnicy protestowali – wspomina Polak 
– tworzyły się oddziały paramilitarne. Z ko-
legą Jonsztą, który chodził do Gimnazjum 
o trzy lata wyżej, pobiegliśmy z ciekawości 
na dworzec do Karwiny, ponieważ miał się 
tam rzekomo formować jakiś oddział woj-
skowy. Rzeczywiście, było tam już kilkuset 
górników. Mówili, że przyjedzie tramwaj 
z Frysztatu i przywiezie broń. Nadjechał, 
w wozie leżały karabiny i jakiś inny sprzęt 
wojskowy. Wszyscy zaczęli garnąć się do 
środka, więc paru górników wsadziło nas 
tam przez okno i kazało podawać wszystko, 
co tam znaleźliśmy. Karabinów było około 
sto pięćdziesiąt, może dwieście, większość 
najstarszego typu, tak zwane Werndle, 
jednonabojowe, a także skrzyneczki z na-
bojami. Znalazł się jeden karabin z szerką 
i Jonszta zdecydował, że zostawiamy go 
dla siebie. Na zewnątrz górnicy ustawiali 
się już w dwuszeregu, każdy trzymał na 
ramieniu ten swój karabin, kilku miało te 
skrzyneczki, a wokół kręcił się ubrany po 
cywilnemu chyba też górnik w austriac-
kiej czapce wojskowej.

Ruszyliśmy drogą wzdłuż torów w kie-
runku Karwiny i dotarliśmy w okolice 
starego kościoła. Jakiś człowiek podbiegł 
do nas i powiedział, żeby się kryć w przy-
kopie, bo tam są już żołnierze czescy. Więc 
myśmy skoczyli do rowów, a ten, który nas 
prowadził, powiada tak: Wiecie, jak żoł-
nierze czescy pójdą, to my ich powitamy 
granatami. 

Każdemu wręczył granat z rączką, tak 
zwany sztylowy, i wyjaśniał: Do lewej ręki 
weźcie ten granat, prawą odsupłajcie ten 
oto tutaj papierek na wierzchu. Pod nim 
jest sznurek, który trzeba uchwycić pal-
cem prawej ręki. Teraz przełóżcie granat 
do prawej ręki, a lewą złapcie za sznurek. 
Ja będą liczył: Einundzweinzig, zweiundzwanzig, 
dreiundzwanzig. A potem rzucicie granat w 
stronę nadciągających żołnierzy. 

Pierwszy raz w życiu coś takiego widzia-
łem i miałem w ręce. Czekaliśmy może 
dziesięć minut, nie dłużej, ale nam się 
zdawało, że to co najmniej godzina. Nikt 
nie szedł. Więc w końcu powiada – granaty 
złożyć do skrzyneczki, ale już były odbez-
pieczone, idziemy dalej, bo nikogo tam 
widocznie nie ma. 

Dzisiaj z perspektywy czasu wyobrażam 
sobie, co by z nas zostało, gdyby zjawili się 
czescy żołnierze, wyszkoleni, uzbrojeni…“ 

W ciągu siedmiu dni czechosłowacko-
-polskiej wojny zginęło 150 żołnierzy, a ty-
siąc odniosło ranny. Co roku Polacy w Sto-

nawie, a Czesi w Orłowej składają kwiaty 
na grobach swoich ofiar. Nigdy razem. 
Polacy oczekują przyznania się drugiej 
strony do popełnienia zbrodni wojennych. 
Wielu rannych polskich żołnierzy i jeńców 
było dobijanych i mordowanych… 

Podczas uroczystości w Orłowej spyta-
łam pułkownika Jaroslava Hrabca, sze-
fa wojewódzkiego sztabu wojskowego 
w Ostawie, czy będzie kiedyś możliwe 
wspólne uczczenie pamięci ofiar w Or-
łowej i Stonawie. Pułkownik przyznał,  
że Czeski Związek Legionistów odwiedził 
w tych dniach w Polsce miejsca pamię-
ci czeskich żołnierzy i spotkał się tam  
z bardzo życzliwym przyjęciem. Wspól-
ne uczczenia pamięci poległych, obiecał,  
to tylko kwestia czasu. Wierzę, że może  
to nastąpić już w przyszłym roku.

Krysia
Krystyna Pękała studiuje pedagogikę 
wychowania muzycznego i języka an-
gielskiego na Uniwersytecie Palackiego  
w Ołomuńcu. Jest członkiem studenckie-
go teatrzyku Nabalkoně, szefem jego sek-
cji muzycznej, prezeską zaolziańskiego 
chóru Canticum Novum. Recytuje wier-
sze i pisze własną poezję, gra na fortepia-
nie, śpiewa i komponuje własną muzykę.  
Z bratem Adamem utworzyli eksperymen-
talny zespół muzyczny. 

Wyznaje zasadę: „Jest nas tu tak mało, 
że każdy musi coś robić w tej kulturze.“ 

Od najmłodszych lat lubiła występować 
na scenie, na imprezach PZKO prowa-
dziła konferansjerkę, a na Stonawskich 
Ostatkach tombolę. W Gimnazjum od-
kryła dla siebie poezję Tuwima i była nią 
oczarowana. 

– Pojechałam na Kresy do Białegostoku  
i spotkałam tam kolegów, którzy tak samo 
jak ja kochają poezję. Było miło przeko-
nać się, że polska poezja pociąga młodych 
ludzi, potrafi dostarczać im wielu bardzo 
pozytywnych doznań, jest dla nich czymś 
wspaniałym, a nie szkolnym obowiązkiem. 

Pobyt w Ołomuńcu pozwolił jej zrozu-
mieć własną tożsamość.

– Doszłam do momentu, w którym 
uświadomiłam sobie, że tam nikogo nie 
obchodzi, że jestem Polką. Tu na Zaolziu 
mając polskie imię, polskie nazwisko za-
wsze odczuwało się ten lekki szowizm, 
dyskomfort. W innych miejscach repu-
bliki jest to raczej powód do wzbudzenia 
zainteresowania. Kiedy mnie koledzy py-
tają, skąd się wzięli Polacy w Republice 
Czeskiej, wyczuwam możliwość, żeby ich 
troszkę podszkolić z historii. Nauczyłam 
ich już wymowy mojego nazwiska i wspól-
nie znaleźliśmy skrót mojego imienia, bo 
jak do mnie mówili „Kriszo”, to mi się to 
raczej nie podobało.

– Na pewno jest jakaś liczba moich ró-
wieśników, którzy czują odpowiedzielność 
wobec swojej polskiej narodowości. Robią 
więc pewne rzeczy nie tylko dlatego, że są 
fajne, ale dlatego że tak trzeba, bo są pol-
skie. Z tym się nie zgadzam. Niektóre pro-
dukcje artystyczne mogłyby być na o wiele 
wyższym poziomie i mogłyby odnieść o 
wiele większy sukces, gdybyśmy tylko po-
zwolili sobie na tę odrobinę „współpracy 
międzynarodowej“. Żyjemy w regionie na-
rodowościowo mieszanym i może powin-
niśmy się trochę bardziej otworzyć, być 
trochę bardziej nowocześni. 
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– Wiele osob myśli, że tym samym za-
pominamy o swoich korzeniach. A to nie-
prawda. Ja obecnie spędzam większość 
czasu w czeskim środowisku, w czeskim 
mieście, pracuję w czeskim teatrze, z cze-
skimi kolegami i nigdy nie czułam się bar-
dziej Polką. 

Bogdan
Z Bogdanem Kokotkiem umawiamy się 
w jego teatralnym biurze. Nie ma zbyt 
wiele czasu, bo to dzień ostatniej próby 
przed premierą. Jest kierownikiem Sceny 
Polskiej, a czasem też reżyserem przedsta-
wień i aktorem. 

Losy jego rodziny są dla Zaolzia dość ty-
powe. W czasie pierwszej wojny dziadek 
ze strony mamy walczył w austriackiej 
armii i dostał się do rosyjskiej niewoli, 
ale tak pokierował swoim losem, żeby jak 
najszybciej uciec i znaleźć się z powrotem 
w domu. W czasie drugiej wojny drugi 
dziadek został osadzony w Dachau. Ro-
dzina robiła wszystko, żeby go stamtąd 
wydostać. Ojciec Bogdana poszedł więc 
do wehrmachtu. Ale nic to nie dało, więc 
przy najbliższej okazji uciekł do polskiego 
wojska i odbył jeszcze półtoraroczną kam-
panię w mundurze polskiego żołnierza.

– To, że zostałem wychowany w duchu 
patriotycznym, uważam za rzecz przydat-
ną, ponieważ osadza mnie to w jakichś 
korzeniach, wiem skąd jestem, jakim 
językiem mówię, co oczywiście nie prze-
szkadza mi w pracy czy w kontaktach 
osobistych pozbyć się pewnych nacjona-
lizmów i kontaktować się bezpośrednio  
i bez uprzedzeń.

Scena Polska, czym lubimy się chwalić, 
jest jedynym polskim zawodowym te-
atrem poza granicami Kraju. Paradoksal-
nie jednak nie zawsze Macierz nas w ten 
sposób postrzega.

– Oprócz tego poczucia narodowego, po-
czucia przynależności do Polski, bo prze-
cież my jako Scena Polska czy ja osobi-
ście żyjemy w polskiej sferze kulturowej, 
mamy też poczucie pewnej małej ojczy-
zny, która jest skrawkiem Polski, ale jest 
tak trochę przez historię wyobcowana od 
Macierzy. I to nastręczna pewne problemy. 
Jesteśmy jako Scena Polska przez Czechów 
traktowani jako Polska właśnie, i to jest 
zrozumiałe. Ale w Polsce jesteśmy trakto-
wani jak Czesi, co już jest mniej zrozumia-
łe. I z tym staramy się walczyć.

– Staramy się wyjeżdżać do Polski i za-
znaczać swoją obecność na mapie teatral-
nej Polski nie jako teatr polonijny, lecz 
teatr rdzennie Polski. Chociaż działamy 
w Czechach. Jesteśmy przez Polskę za-
uważani, chociaż na różne konkursy czy 
przeglądy musimy się dostawać niejako 
„tylnymi drzwiami”, poprzez koprodukcję 
z jakimś partnerem po polskiej stronie czy 
to z Zamkiem Cieszyńskim, czy Domem 
Narodowym. 

– I tak zgarnęliśmy ostatnio dwie nagrody 
– trzy lata temu nagrodę specjalną za „Po-
wsinogi beskidzkie”, a rok temu nagrodę 
dla „Lampki Oliwnej” Zegładowicza za od-
krycie dramaturgiczne, co nas niezmiernie 
cieszy. W gronie kilkudziesięciu polskich 
teatrów, które wzięły udział w tym konkur-
sie, my zostaliśmy zauważeni i docenieni. 

Marek
Kiedy nastoletnia Ewa Farna rozpoczyna-
ła swoją wielką karierę piosenkarki i wy-
stąpiła gościnnie na Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej w Błędowicach, Marek Szwed, 
które zaśpiewał tam w finale, zastanawiał 
się, czy zostać piosenkarzem czy raczej pił-
karzem. Ostatecznie wybrał piłkarstwo, 
chociaż głos miał niezły, bo wcześniej  
z kolegami ze stonawskiej małoklasówki 
wygrali konkurs śląskiego śpiewania i wy-
stąpili na scenie Zameczku zespołu „Śląsk”  
w Koszęcinie. 

Później dał sobie spokój z folklorem, od-
nalazł się w sporcie i został sędzią piłkar-
skim na solidnym poziomie.

– Ale po jakimś czasie zaimponowali 
mi rówieśnicy, którzy umieli dobrze tań-
czyć. Pomyślałem, jak oni tak potrafią im-
prowizować. Zapytałem o to kolegę, a on 
powiedział tylko: „To chce trening”. Zno-
wu zaczęło mi się podobać występowanie  
w stroju na scenie, ten klimat zespołowy. 
Zgłosiłem się do zespołu w Błędowicach, 
bo miałem tam wielu kolegów, znałem 
też dziewczyny, które kiedyś na Festiwa-
lu Piosenki Dziecięcej tańczyły do mojego 
śpiewania.

– Czy mógłbym zdefiniować swoją tożsa-
mość? Czuję się raczej Zaolziakiem, jeżeli 
w ogóle istnieje takie określenie. Zupeł-
nym Polakiem nie, Czechem też nie, ale 
tak jest mi chyba najlepiej. Nie chciałbym 
być takim stricte jednym albo drugim. 
Mam chyba więcej kolegów wśród Zaol-
ziaków, chociaż Czechów też znam wielu,  
na co dzień obracam się w ich środowisku. 

– Kiedy chodzimy do polskiej szkoły,  
to nam się wydaje, że mówimy dobrze po 
polsku. Ale potem w towarzystwie Pola-
ków z Polski trzeba bardzo uważać, żeby 
nie robić błędów. Z drugiej strony umiemy 
po czesku, możemy rozmawiać w obu tych 
językach, i to też nie jest bez znaczenia.

– Kiedy byłem dumny, że jestem Pola-
kiem?… Jestem dumny z naszych imprez, 
wydarzeń kulturalnych. Czesi nie mają 
czegoś takiego, jak Gorolskie Święto, jak 
różne nasze „rodzinne imprezki”. Czesi, 
którzy są tacy bardziej otwarci, przyznają, 
że nam zazdroszczą tego, że jesteśmy taką 
jedną dużą rodziną. 

Žaneta
Žaneta Miková bardziej przypomina nasto-
latkę niż mamę czwórki dzieci. Jest właści-
cielką stadniny koni Akimarol. Zaczęła od 
jednego wierzchowca, dziś ma ich jedne-
naście, a stadnina stała się dla niej i jej 
męża całym ich życiem. Prowadzi zajęcia 
z dziećmi, specjalizuje się w skokach przez 
przeszkody, wyjeżdża na zawody hippicz-
ne. Na jej tegoroczny obóz wakacyjny zgło-
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siło się ponad siedemdziesięcioro dzieci,  
a jej było przykro, że znów połowie musia-
ła odmówić. W przyszłym roku zamierza 
jakoś rozwiązać ten problem. 

– W 2010 r. kupiliśmy domek w Stona-
wie, wspomina, i wkrótce zaczęliśmy się 
rozglądać za przedszkolem dla naszego 
pierwszego synka. Czeskie na Dolanach 
było już pełne, koleżanka Hanka, też 
Czeszka, poradziła nam polskie na Hoł-
kowicach. To przedszkole tak przyrosło 
nam do serca, że zapisaliśmy tam póź-
niej także młodsze dzieci. Doszliśmy też 
do wniosku, że w regionie, w którym 
żyjemy, jest dwujęzyczność bardzo przy-
datna. Dzieciom w polskiej szkole się po-
doba.

Takich dzieci jest tutaj więcej. Kierow-
niczka Przedszkola Katarzyna Donat ma 
z nimi spore doświadczenie. Oczywiście, 
że w przedszkolu można się nauczyć po 
polsku – mówi – w okresie adaptacyjnym 
mówimy z czeskimi dziećmi po czesku, 
ale szybko przechodzimy na język polski. 
Dzieci wszystko rozumieją, chociaż nie 
wszystkie chcą mówić. Inne mówią już po 
polsku bardzo pięknie.

 

Z okazji stulecia niepodległości Polski  
i Czechosłowacji czternaścioro uczniów 
polskiej szkoły na Hołkowicach szykowało 
się do zasadzenia lipy. Sadzenie przypadło 
na lekcję wychowania muzycznego, więc 
wokół lipy dzieci odśpiewały ulubioną pio-
senkę prezydenta Masaryka „Ach, synku 
synku“, później hymn czeski a na koniec 
„Mazurka Dąbrowskiego“. Czy w polskiej 
szkole, gdzie większość dzieci pochodzi  
z rodzin czeskich i mieszanych można 
uczyć patriotyzmu?

– Nauka patriotyzmu – próbuje na to 
odpowiedzieć kierowniczka Marcela Ga-
brhel – jest rzeczą trudną. Patriotyzm 
raczej wynosimy z domu. W szkole oczy-

wiście staramy się, żeby dzieci poczuły go  
w sobie, stąd dzisiejsze sadzenie drzew-
ka. Przytoczę tu pewną historię, która 
wydarzyła się w czasie nauki polskiego 
hymnu. Ostrożnie zadałam pytanie, bo są 
tu dzieci i polskie, i czeskie, czy czują się 
być tak troszeczkę Polakami. No i podnio-
sły rękę wszystkie dzieci z rodzin polskich 
i mieszanych, a dzieci z rodzin czeskich 
ręki nie podniosły. I pomyślałam, dobrze, 
że powiedziałam „troszeczkę“, a jedno  
z dzieci czeskich się zgłasza i mówi: Nie, 
proszę pani, ja się nie czuję być Polakiem 
tylko trochę, ja się czuję być Polakiem 
bardzo. 

Przed budynkiem szkoły, w której po pol-
sku uczy się od stu dwudziestu lat, dzieci 
ustawiły się do swojego hasła-okrzyku: 
„Szkoła mała, ale działa“. Magdzia Miku-
la, prawnuczka opiekunki mogiły Stefanii 
Piszczek, wyraziła życzenie, żeby „ta lipa 
tu jeszcze stała, gdy będą tu chodzić moje 
wnuki i prawnuki.“ 

Szkoła w Stonawie, tak samo jak inne 
zaolziańskie placówki, „walczy“ o każde 
dziecko. Gdzie są te „nasze” dzieci – na-
rzekają starsi Polacy – były tu trzy polskie 
szkoły i wszystkie pękały w szwach. Wójt 
Andrzej Feber i stonawski samorząd rozu-
mieją ich obawy. Kiedy trzeba finansowo 
wesprzeć polską placówkę, to bez względu 
na liczbę dzieci każdy z siedmiu samorzą-
dowców wyraża zgodę. 

– Ta szkoła jest dla mnie bardzo ważna, 
stwierdza wójt Feber, tam uczono mnie 
wartości polskiego człowieka. Tam cho-
dził mój tata, wujkowie, dziadkowie. 
Jeden wujek został zamordowany przez 
stalinowców na Wschodzie, drugi zginął 
w Oświęcimiu. Dlatego, że byli Polakami. 
Dlatego jesteśmy im winni czczenia tych 
wartości, które nam tutaj zostawili. 

Jola 
Jolanta Jelen pochodzi z Nawsia, gdzie jej 
dziadek był dyrektorem polskiej szkoły. 
Ukończyła podstawówkę w Jabłonkowie  
i Polskie Gimnazjum w Czeskim Cieszy-
nie. Kiedy była młodsza, śpiewała w Nowi-
nie, a gdy była starsza, tańczyła w mostec-
kich Górolach. Mama śpiewała w Melodii,  
i do korowodu Górolskich Świąt zawsze za-
kładały cieszyńskie stroje. 

– Dla mnie było oczywiste, że się chodzi 
do PZKO, dziadkowie i rodzice byli aktyw-
nymi członkami, na Górolskie Święta szło 
się do „budy“, piekło się kołacze. Było sym-
patyczne się spotykać, trzymać się razem. 

Na studiach w Ostrawie poznała swoje-
go przyszłego męża Tomáša. Zamieszkali 
w jego rodzinnej Stonawie, która szybko 
przyjęła Jolę do swego grona, i po ostat-
nich wyborach została tu radną. 

Wybór szkoły dla dwójki ich dzieci był od 
początku oczywisty.

– To, że ja znam te dwa języki, mąż, 
który jest Czechem, uważał za plus. Więc 
żeby dzieci też je poznały, chodzą do pol-
skiej szkoły. Ponieważ wyrastałam w na-
szym folklorze, od razu zainteresowałam 
się zespołem Dziecka ze Stonawy i razem 
z Joasią Bystroń zaczęłyśmy pomagać 
Wandzie Grudzińskiej z najmniejszymi 
dziećmi. 

– Moich najlepszych kolegów, z którymi 
jeździmy na urlopy, poznałam w Gimna-
zjum. Tak samo działają w Macierzy, po-
syłają dzieci do Łączki, Trowniczka, orga-
nizują Zjazdy Gwiaździste. 

Jola jest z domu Farna. Ewa Farna jest jej 
kuzynką, ich ojcowie to bracia. 

– Ewusia pochodzi z rodziny, która za-
wsze działała na rzecz polskości. Jest takim 
naszym ambasadorem. Potrafi to sobie do-
brze w głowie poskładać, żeby właściwie 
interpretować tę naszą polskość. Mamy 
obywatelstwo czeskie, ale czujemy się 
Polakami. Moi praprapradziadkowie byli 
Polakami, myśmy w tym wyrastali, tylko 
te granice się przesuwały, i zostaliśmy po 
czeskiej stronie.

– Jak widzę naszą przyszłość? Faktem 
jest, że jest nas tu coraz mniej. W Stona-
wie jest duże PZKO, na imprezy przycho-
dzi dużo ludzi, ale większość to osoby po 
sześćdziesiątce. Jest pytanie, czy my, jako 
następna generacja, będziemy mieć dość 
siły to utrzymać? Będziemy mieć chęć 
dalej organizować nasze polskie imprezy  
w tradycji, którą wytworzyli tu nasi przod-
kowie. No, mam nadzieję, że tak… 

Ustawiamy kamerę przy jednym z trzech 
okien na piętrze Domu Narodowego. Ry-
nek zdążył się już zapełnić. Z dołu rozlega 
się głos moderatora: „Czy fotograf jest go-
towy?!” „Tak!!!” krzyczymy, ale chyba nas 
nie słyszy. Dalej rozgrzewa tłum, który 
skanduje, wymachując chorągiewkami: 
„Niech żyje wolny Cieszyn!” „Niech żyje 
wolna Polska!” 

Zegar wybija godzinę siedemnastą… 
Sto lat temu fotograf stojący w tym miej-

scu zrobił zdjęcie Cieszyniakom z obydwu 
stron Olzy, którzy manifestowali swoją 
wolę przynależności do Polski. Dziś Pola-
cy z lewego brzegu przyszli zaświadczyć,  
że jeszcze tu są… 
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27 października 1918 r. w Cieszynie odbył się wiec, podczas którego mieszkańcy miasta zadeklarowali  
swoją przynależność do Polski. Poniżej jego rekonstrukcja z 20 października 2018 r.

Paweł Wałach
Urodził się w Śmiłowicach. Ukończył Konserwatorium w Ostrawie w 1977 roku. Zajmuje się przede wszystkim 
malarstwem olejnym. Wystawy indywidualne: Niebory, Trzyniec, Czeski Cieszyn, Karwina, Ostrawa, Jastrzębie 

Zdrój, Wisła, Tarnowskie Góry, Częstochowa, Lubliniec.

POLSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW PRZEDSTAWIA
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Józef Mazurek jest znaną osobistością na 
Śląsku Cieszyńskim kojarzoną z dzia-
łalnością społeczną, zawodem lekarza  

i z tworzeniem ksiąg ze spisami ofiar dru-
giej wojny światowej. Niewielu jednak 
wie, że czas pierwszej wojny światowej 
spędził w niewoli na Syberii. Ten sześcio-
letni etap życia zaowocował napisaniem 
przez niego pamiętnika.

Dlaczego Józef Mazurek znalazł się na 
Syberii? W 1914 r. został wcielony do woj-
ska austriackiego skończywszy wcześniej 
dwa semestry medycyny na Uniwersytecie 
w Wiedniu. Prawdopodobnie dostał przy-
dział do 4. Bośniacko-Hercegowińskiego 
Pułku Piechoty, który należał do 55. Bry-
gady 28. Dywizji Piechoty stacjonującej  
w Lublanie. W wyniku działań wojennych 
na przełomie sierpnia i września 1914 r. zo-
stał wzięty do niewoli przez Rosjan. Dnia  
5 września znalazł się w Lublinie, skąd 
wraz z innymi jeńcami został przewiezio-
ny do Azji Środkowej. Przejechali m. in. 
przez Samarę, Ufę, Czelabińsk, Pietro-
pawłowsk do Omska nad Irtyszem. Stam-
tąd przetransportowano ich statkiem do 
Semipałatyńska (dzisiejszy Semej). Pod-
czas pobytu w obozie Józef Mazurek praco-
wał jako lekarz w szpitalu. Uzyskał wtedy 
wiele doświadczenia, przeprowadzając 
nawet operacje. W Semeju spędził 5 lat. 
W 1919 r. koleją transsyberyjską wyje-
chał do Władywostoku. Następnie spędził  
9 miesięcy w japońskim Hakodate, pra-

1 Po więcej szczegółów z życia Józefa Mazurka odsyłam do publikacji Lekarskie jubileusze,  
pod red. Józefa Słowika, Karwina 2018.

2 M. Janik, Dzieje Polaków na Syberji. Z 23 ilustracjami, Kraków 1928.

cując jako nauczyciel syna rosyjskiego 
wicekonsula w Japonii. Dnia 24 sierpnia 
1920 r. wyruszył w podróż do domu na po-
kładzie okrętu „Prezydent Grant”. Po wy-
płynięciu z portu we Władywostoku statek 
kierował się na południe. Płynął przez Mo-
rze Japońskie, Cieśninę Koreańską, Morze 
Żółte, Cieśninę Tajwańską, Morze Połu-
dniowochińskie, dalej kierował się na za-
chód płynąc przez Ocean Indyjski, Zatokę 
Adeńską, Morze Czerwone, Kanał Sueski 
i Morze Śródziemne. Po pięćdziesięciu je-
den dniach na morzu, wczesnym rankiem 
14 października 1920 r. statek zawinął do 
portu w Trieście. Jeszcze tego samego dnia 
Mazurek opuścił Włochy i przez ówczesną 
Jugosławię i Austrię wrócił pociągiem do 
Czechosłowacji1.

Pamiętnik z Syberii jest obecnie przecho-
wywany w zbiorach Rejonowego Archi-
wum Państwowego w Karwinie podlega-
jącym pod Ziemskie Archiwum w Opawie. 
Został napisany przez Józefa Mazurka w la-
tach po drugiej wojnie światowej, chociaż 
autor podczas pisania pamiętnika z pew-
nością wzorował się na zapiskach z czasu 
pierwszej wojny światowej. 

Wspomnienia syberyjskie są spisane na 
pojedynczych, osobnych białych kartach. 
Pamiętnik podzielony jest na pięć rozdzia-
łów. Pierwsza część składała się z kilku ele-
mentów. Na początku autor opisał historię 
Syberii, cytując fragmenty książki Micha-
ła Janika Dzieje Polaków na Syberji2 oraz pracy 

Stanisława Nowakowskiego Zdobywanie Sy-
berji3. Następnie przedstawił wspomnienia 
z podróży pociągiem z Lublina przez Omsk 
do obozu w Semeju. Rozdział kończy się 
opisem pobytu w obozie jenieckim w Azji 
Środkowej i pracy w miejscowym szpita-
lu. Druga cześć pamiętnika składa się ze 
wspomnień z podróży z Semeju do Włady-
wostoku. W trzecim rozdziale autor opisał 
powrót do domu rodzinnego. Kolejna część 
pamiętnika była poświęcona Rewolucji  
w Rosji w 1917 r. Ostatni rozdział przezna-
czył historii, kulturze i tradycji Kirgizów. 

Autor we wspomnieniach poruszał wąt-
ki o różnorodnej tematyce. W obszarze 
jego zainteresowań znalazła się historia, 
przyroda, geografia czy życie codzienne. 

3 S. Nowakowski, Zdobywanie Syberji, „Biblioteczka Historyczno-Geograficza”, nr 41,  
Warszawa 1926.

Dzięki opisom przyrody czy krajobrazu 
relacja przypomina reportaż podróżniczy. 
Mimo tego, w tekście jest mocno zaryso-
wana tożsamość lokalna autora, co prze-
jawia się w porównaniach odwiedzanych 
miejsc do tych, znanych mu ze Śląska Cie-
szyńskiego.

Pamiętnik Józefa Mazurka to nie tylko 
wspomnienia i opisy. Każdy rozdział uroz-
maicony jest wieloma zdjęciami, pocztów-
kami, mapkami, rysunkami i artykułami 
wyciętymi z gazet.

Wspomnienia syberyjskie mają kilka 
luk. Prawdopodobnie był jeden rozdział 
początkowy, wprowadzający czytelnika, 
w jaki sposób Józef Mazurek dostał się do 
wojska, gdzie stacjonował, jak dostał się 
na front, jak wyglądały pierwsze walki  
i w końcu jakim sposobem dostał się do 
niewoli rosyjskiej. Kolejną luką jest brak 
rozdziału o pobycie w Japonii. Również  
w każdym rozdziale brakuje pojedynczych 
kart. Nawet pomimo tego pamiętnik jest 
niepowtarzalnym dziełem łączącym wspo-
mnienia i spostrzeżenia autora wraz ze 
zbiorem materiałów fotograficznych, pra-
sowych, ikonograficznych czy kartograficz-
nych. Dodatkowo warto docenić walory es-
tetyczne pamiętnika przez rysunki i mapy 
wykreślone własnoręcznie przez Mazurka. 

Wspomnienia syberyjskie z lat 1914–
1920 są doskonałym materiałem badaw-
czym. Również znajdujące się w nim 
unikatowe zdjęcia i pocztówki sprzed 
niemal stu lat są cennym źródłem ikono-
graficznym. Pamiętnik jest wartościowy 
nie tylko z punktu widzenia historycz-
nego czy językowego, ale także etnogra-
ficznego i kulturowego. Jest ciekawym 
dziełem nie tylko dla naukowców. Każdy 
czytelnik odnajdzie przyjemność w za-
poznaniu się z pasjonującą, inspirującą  
i pełną przygód opowieścią o losach Józe-
fa Mazurka. 

IZABELA PISKORZ

Józefa Mazurka pamiętnik z Syberii

Józef Mazurek w 1914 r.
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Syberja. 1.
Dzikie hordy mon-
golskich Tatarów, 
koczując w głębi 
Azji, połączyły się 
na początku XIII. 
w. pod wspólnie 
wybranym Dżingis-
-Chanem (1206.) Po 
jego śmierci (1227) 
synowie jego i wnu-
cy opanowali całą 
Azję na północ od 
Himalajów i Iranu. 
Pierwsza najstarsza 
stolica tego ogromnego państwa mongol-
skiego: Karakorum: od: 1235–1264: znajdo-
wała się w centralnej Syberii. Trzeci syn 
Dżingis-chana nazywał się Ogdaj-chan. 
Batu-chan, kuzyn Ogdaj-chana, uderzył 
roku 1237 na wschodnią Europę, pusto-
sząc Moskwę i Kijów. Zachodnia ich armia 
uderzyła na Polskę, burząc Lublin, Sando-
mierz, Kraków i Hejnał. Dnia 9 kwietnia 
1241 przyszło na Dobrym Polu pod Legni-

cą do walnej bitwy. 
Henryk Pobożny po-
niosł wskutek nad-
zwyczajnej przewa-
gi Tatarów zupełną 
klęskę i sam poległ 
z  10.000 rycerzami. 
Mongole zwycięży-
li, ale napotkany 
opór skłonił ich do 
porzucenia pochodu 
na Zachód. Polacy 
uratowali kulturę 
europejską przed 
Tatarami, tak jak 

później w roku 1683 Jan Sobieski, król 
Polski pod Wiedniem przed Turkami  
a w r. 1939–1944 przed hitleryzmem, bo 
Polska była pierwsza, która się przeciwsta-
wiła drapieżnym hordom Hitlera. 

Papież Innconenty IV postanowił wysłać 
posełstwo do władcy Mongołów, ażeby ich 
skłonić opuścić Europę, bo w r. 1242 obsa-
dzili Morawy i Węgry, a napady na Polskę 
powtarzają się w następnych latach. 

JÓZEF MAZUREK

Pamiętnik z katorgi na Syberii 
Semipałatyńsk 1914–1919

Józef Mazurek w aptece w Semipałatyńsku, 1915 r.

W tekście traskrypcji dokonano pewnych poprawek ortograficznych i interpunkcyjnych.
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10.  Pierwsza wojna światowa: 1914–1920.
w Astapowo, koło Złatousta, zmarł wielki 
syn Rosji, Lew Nikołajewicz Tołstoj dnia 
20. XI. 1910 r.
Oto widzicie domek, w którym ten wielki 
prorok – poeta, rewolucjonista, swoje ży-
cie zakończył w drodze do wygnania – na 
Syberii.

Tołstoj, w wieku podeszłym
w ubraniu rosyjskiego mużyka.
ur. 9. IX. 1828. r. zmarł 20.11.1910. r. 

Przez Rosję do katorgi na Syberję.  
I etapa: Lublin – Omsk (ciąg dalszy) 
5.IX. 14 - 24. IX. 14
Patrz na ułana polskiego: „Rodzi się nowa 
Wolna Polska“ a ja muszę na Syberję. Do-
tarliśmy już nad Wołgę. Zbliżamy się do Sa-
mary. Wołga robi tu między Syzranią i Sa-
marą pętlę, podobną do łokcia. Okna może-
my znowu otworzyć, sołdaty już zniknęli. 

Samara nazywa się po rewolucji paź-
dziernikowej 1917 roku „Kujbyszew“. To-
warzysz Kujbyszew kierował w r. 1905 
ze Samary rewolucją w Rosji przeciwko 
caratowi w r. 1905. Nad Wołgą leży także 
Stalingrad, (Carycin) gdzie kapitulowała 
dnia 2. II. 1943 r. armia niemiecka gene-

rała Paulusa. Z tym wielkim zwycięstwem 
nad Wołgą została ostatecznie przypieczę-
towana porażka hitlerowska. W Samarze 
mamy na obiad świetne ryby suszone-wę-
dzone z Wołgi. 

W Ufie, stolicy uralskich kazaków, widzę 
pierwsze meczety tatarskie z półmiesiącz-
kiem na wysmukłych wieżach. Pociąg 
nasz zaczyna ciężko dychać, jesteśmy już  
w Obrębie Uralu, w bliskości granicy azja-
tyckiej. Około Złatousta przybiera kra-
jobraz karakter alpiejski; dzikie potoki, 
urwisłe odchłanie, wysokie góry przypomi-
nają nasze Beskidy. Za Złatoustem odwie-
dzam w Astapowo domek kolejowy, gdzie 
zmarł Lew Nikołajewicz Tołstoj dnia 20. 
XI. 1910 r. Widzę łóżko, na którym zmarł 
Tołstoj. Obok łóżka jest także stołek nocny 
z różnymi medykamentami. Wszyscy jeń-
cy odwiedzają ten domek historyczny. 

Azja – Syberja. Jesteśmy już w Azji, zbli-
żamy się do Czeljabińska, pierwszego mia-
sta na Syberji. Przejeżdżamy przez Kurgan, 
Petropawłowsk i zbliżamy się do Omska 
nad rzeką Irtysz. Kraina ma wygląd pustyn-
ny, ani lasu, ani krzaku, równina wieczna, 
szeroko daleko piaski albo suche trawska, 
jesteśmy w stepi Kirgizów, co nam także 
pierwsze wielbłądy potwierdzają. 

Józef Mazurek,  
Semipałatyńsk, 1917 r.
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12.
Zbliżamy się do metropolii Syberyjskiej, 
do Omska. 

Za Uralem – w azjatyckiej części ogrom-
nego imperium rosyjskiego – zmienia cały 
krajobraz gwałtownie swój wygląd. Zmie-
niają się ziemia i ludzie. 

Nasz pociąg jedzie na ziemi prastarego 
państwa tatarskiego. Widzę to na mongol-
skim typie mieszkańców, na meczetach  
z półmiesiącem na smukłych minaretach, 
na wielbłądach, przemierzających wol-
nym jednostronnym krokiem pustynne, 
dalekie, równe obszary ziemi. 

Ta ziemia ma być śpichlerzem bogatem 
dla całej Rosji? Zdaje się, bo na stacjach 
kolejowych dostajemy wszystko, co tyl-
ko nasze serce zapragnie. Biały chleb, za 
3 kopiejki kupiłem pieczone prosiątko. 

Pieczone wątróbki, kurzęta, gęsi, kacz-
ki, wszystko pod dostatkiem, wystarcza-
jącym dla wszystkich całego transportu. 
„Kipiatok” nie brakuje na żadnej stacji. 
Melony, arbuzy – to są owoce syberyjskie, 
bardzo smaczne, aromatyczne. 

Podróżowanie w wagonach transsybe-
ryjskich jest bardzo wygodne. Przedziały 
są przystosowane tak, że można w nich 
wygodnie spać. W jednym przedziale śpi 
nas sześciu – w 3 etażach – po każdej stro-
nie 3 osoby. Chlebak służy mi za poduszkę, 
a płaszcz za dekę. Spotykamy dużo trans-
portów rosyjskich, jadących na front.

W Omsku spotykam na dworcu polskie-
go studenta w uniformie studenta rosyj-
skiego. Mówi bardzo dobrze po polsku.  
Od niego dostałem 3 powyższe kartki: 
dwie z Omska, jedną z Petersburga. 
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Omsk – Semipałatyńsk.  
Siedem dni statkiem na falach Irtyszu
24. IX. 1914 - 1.X. 1914.
Nareszcie po długiej, 3 tygodnie trwającej 
podróży, jesteśmy w Omsku, w metropo-
lii Syberii Zachodniej - dnia 24. IX. 1914. 
roku. 

Omsk założony w 1717 r. jako twierdza 
przy ujściu rzeki Omi do Irtysza posiada 
bardzo ważny węzeł kolejowy na dwuto-
rowej kolei transsyberyjskiej. Oprócz tego 
posiada Omsk także port rzeczny. 

W czasie rewolucji był Omsk siedzibą 
kontrrewolucyjnego rządu białogwar-
dziejskiego admirała Kołczaka w latach 
1918 - 1919.

Omsk, metropolia Syberii, robi na mnie 
bardzo marne wrażenia. Widzę tylko kilka 
małych drewnianych chat. 

Omsk równa się jakiejś małej drewnia-
nej wiosce, tonącej w morzu piasku, ale 
nie wielkiemu miastu europejskiego sty-
lu. Prowadzą nas do portu rzecznego. Dzie-
lą nas na dwie części: Słowian i Niemców - 
Madziarów. Słowianie pojadą na południe 
do Semipałatyńska, a Niemcy – Madziarzy 
na północ – do Tobolska. 

W Omsku czekamy 2 dni na nasz statek 
w rzecznym porcie na Irtyszu. Irtysz to jest 
ogromna rzeka, wypływająca w górach 
Attaju z lodowca Biełuchy, ok. 5000 m wy-
sokiego szczytu. Rzeka Ob ma tam także 
swoje źródła. 

Trzymią nas w zamkniętej części portu, 
do miasta nie wolno nam iść. Obserwuję 
tustąd pstre życie Azjatów – koczowników. 
Kirgizi, tatarzy oraz inne szczepy mongol-
skie na małych konikach stepowych oraz 
na wielbłądach przypominają nam, żeśmy 
w zupełnie innym świecie. Beznadziejnie 
wygląda cały krajobraz omski. Dookoła 
puszcza piaskowa, nie widzę nic zielone-
go, ani trawy, ani ścierniska, wszystko jak 
wypalone. 

Rosyjski lekarz wojskowy w Omsku mia-
nuje mnie jako jedynego studenta medy-

cyny „Lekarzem okrętowym” całego trans-
portu. Otrzymuję także instrumenty: no-
życzek, noczyce, pincetkę, termometer, 
gazę, bandaże, maści, tabletki chininy, 
ziółka – wszystko w zgrabnym koszyczku 
plecionym, który mi mój domek rodzinny 
przypomina, bo ojciec mój podobne ko-
szyczki w domu umiał pleść z pręcio wi-
kliny wierzb, rosnących na brzegu Strużki  
w Zabłociu koło Bogumina. 

Nareszcie nadchodzi nasz statek „Feliki-
tata Kornitowa”. „Фerukumama Кopнuro-
ba”. Jest to statek pasażerski, w którym 
także podróżują osoby cywilne. 

Podróż na falach Irtyszu jest o wiele 
przyjemniejsza aniżeli w pociągu transsy-
beryjskim. Jedzie cichutko bez wstrząsów. 

Krajobraz za Omskiem zmienia się 
cośkolwiek, pojawiają się zielone krzaki 
na brzegach Irtyszu. Lecz pozatem daleko 
szeroko tylko puszcza piaszczysta, step. 
Oprócz osiedli Kirgizów w okrągłych jur-
tach zauważam tutaj także wioski podob-
ne do naszych śląskich z domkami muro-
wanymi i pięknymi ogródkami. Nawet 
uprawne pola ciągną wzdłuż brzegów  
Irtyszu. To są osiedla – wioski kozackie. 

Józef Mazurek, Gustaw Morcinek i Antoni Połednik, 1948 r.
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Semipałatyńsk – Władywostok, na sta-
rym szlaku Syberyjskim naszych powstań-
ców przeciwko znienawidzonemu Carato-
wi uciekam i ja na drugim etapie pod ob-
cym nazwiskiem Józefa Kowalskiego. Po-
dróż ta trwa: od 29.3.1919 - do 19.4.1919.

Upłynęły już dwa lata od upadku cary-
zmu, a widoków na koniec wojny domo-
wej nie można jeszcze przewidzieć. Młoda 
Radziecka Republika musi pokonać cały 
legion przeróżnych interwentów obcych 
i własnych białych generałów na wszyst-
kich odcinkach państwa. 

Front na Uralu zaczyna się ruszać – i ja 
postanawiam też się poruszyć. Jakaś po-
tężna siła wewnętrzna pędzi mnie na-
przód, dalej jechać – do Władywostoka.

Już od początku Nowego Roku 1919 przy-
gotowuję się na tę podróż daleką i w obec-

nych czasach nadzwyczajnie niebezpiecz-
ną. Powoli sprzedaję moje zaoszczędzone  
i zakupione rzeczy: poczynając od „śpie-
wającego Jaszyczyka” i kończąc na przeróż-
nych zbiorach motyli i chrząszczy, i roślin 
syberyjskich.

Poznaję Józefa Kowalskiego, ogrodni-
ka – Polaka – „bieżeńca” z Kielc, pracu-
jącego pod szpitalem „Pereselenskim”  
w ogrodnictwie. Od niego to kupuję sobie 
ten najważniejszy dokument: „Paszport” 
za 15 Rubli-kereńskich. Józef Kowalski li-
czy sobie już 42 lata, a ja dopiero 28 lat. Peł-
na broda oraz niestrzyżony wąs i początek 
pięknej łysiny – atrybuty te muszą mnie 
zrobić starszego o 14 lat. Rubaszka – muży-
ka – wysokie sapagi aż po kolana – i duża 
papacha oraz znajomość języka rosyjskie-
go rokują mi powodzenie. 

Dr Józef Mazurek, Julia P., Helena Lipowska-Mazurek, Kazimierz Piłsduski, 1937 r.
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Mandżurja, na granicy ogromnego pań-
stwa Chińskiego, 16.4.1919.
Od Czity zmienia się krajobraz raptownie. 
Nasz pociąg pędzi jak szalony z grzbietów 
górskich przez wielką puszczę Burjacką: 
„Gobi”: Dookoła dalekie piaski, podobne do 
puszczy Kirgizskiej koło Semipałatyńska. 
Śniega także nigdzie niema, ani wody, ani 
drzewa, ani krzaka, ani trawki. Wszystko 
gołe, głodne, do zapłakania, nigdzie ludz-
kiego stworzenia, ani zwierzątka. 

Wieczorem osiągamy w stacji Mandżurji 
granicę Chin tajemniczych. Przed opusz-
czeniem naszej ciepłuszki ponowna kon-
trola dowodów osobistych. W lokalach 
ogromnego dworca granicznego nieby-
wały tłok, zgiełk, krzyk. Żywioł chiński 
jest tu na pierwszym miejscu. Chińczycy 
– mężczyźni mają na głowie dwa piękne 
warkocze – odpychają jeden drugiego, pro-
ponują swoje usługi, chcą nieść walizy, 
chcą cię nieść w lektyce. Skośne małe oczy 
patrzą tak długo, aż mu dasz jakąś jałmuż-
nę. Ciekawi to ludzie, posunują się cichut-
ko koło ciebie - jak cienie z podziemia. 

Istnieje tu prawdziwy chaos, Nowo-Ni-
kołajewsk – Irkuck – to tylko małe cząstki 
– Mandżurja, to naprawdę wielkie wrota 
chińskie, gdzie się spotykają procesje dwóch 
części kontynentu EuroAzjatyckiego. 

Głównym mojem zadaniem jest: zaku-
pienie biletu kolejowego do mojego celu 
- do Władywostoka. Problem ten nie tak 
łatwy. Całą noc stoją szeregi bardzo długie 
od 11h wieczora aż do 6h rana dnia następ-
nego. Na przeciągu stoję, drzemię, a czy-
sta wodziczka z nosa ciecze bezustannie do 
mojej brody najeżonej i już potężnej. 

Nareszcie trzymię w ręce bilet do expres-
su manżursko-chińskiego aż do Władywo-
stoka za 169 Rubli 50 kopjejek. 

Jeszcze jedna walka o miejsce w ekspre-
sie i już siedzę w prawdziwym wagonie 
osobowem. Nawet umywalnię odkry-
łem z bieżącą wodą. Najpierw ręce myję  
w trzech wodach, a potem twarz już 10 dni 
od Marjińska nieumytą. Zmieniam nawet 
bieliznę i czuję się jak nowonarodzony. 

Przed odjazdem znowu rewizja pasowa 
– a potem jazda po ziemi Mandżurskiej, 
najstarszej kultury ludzkiej. W Chajlarze 
i Cicikarze krótki postój, widzę tu tylko 
żołnierzy chińskich w żółtawej uniformie. 
Kraina tu ładna, zielonych ogrodów peł-
no, jedzenia na stacjach pod dostatkiem. 

Józef i Olga Mazurkowie, 1928 r.
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Małgorzata Wojdyło
Urodziła się w Żywcu. Studia: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku Białej, Uniwersytet Śląski,  

filia w Cieszynie, wydział pedagogiczno-artystyczny, wychowanie plastycznie, dyplom z rzeźby.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa w Opolu.  Uczestniczka wielu plenerów 
w Polsce i za granicą: Niemcy, Czechy, Rosja, wystawy indywidualne i poplenerowe. Zajmuje się malarstwem 

olejnym, akwarelowym, grafiką, fotografią. Wystawy w Opolu, Żywcu, Warszawie, Prudniku, Białej, Krapkowicach, 
Toszku, Dobrodzieniu, Szczedrzyku, oraz w Biełgorodzie (Rosja) i Willebadessen (Niemcy). 

POLSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW PRZEDSTAWIA
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Urodzili się w styczniu 1851 r., zmarli  
w marcu 1943 r. czyli w 93 roku życia. 
Długie lata byli patriarchą rodu. Sta-

nowili jego trzon, gdy odgałęzienia wy-
szły poza obręb Sibicy. Starzyka pamiętam 
od mniej więcej piątego roku życia, czyli  
z okresu ich siedemdziesiątki.

Będąc dzieckiem myślałem, że nasz Sta-
rzyk zawsze byli starzykiem. Takim się 
urodzili i nigdy nie byli małym synkiem. 
W mym najwcześniejszym dzieciństwie 
Starzyk mieli już siwiutkie włosy, jak bie-
lutki gołąb. Twarz ich była mała, zdrowa, 
czerstwa, ale bardzo pomarszczona. Czoło 
też posiadało liczne zmarszczki. Usta za-
padnięte, bo bezzębne. Oczy mieli jasne, 
zawsze pogodne i bardzo głęboko osadzo-
ne. Ich kark był dziwnie pomarszczony. 
Zmarszczki stanowiły pofałdowane kwa-
draty, skierowane kątem do ich pionowej 
postawy. Byli wysokiego wzrostu i szczu-
plutkiej budowy ciała. Chodzili prosto, 
krzepko, dumnie – hyrnie. W ciągu tygo-
dnia pomagali jeszcze w robotach rolnych, 
raczej jednak pracując z grabkami, które, 
idąc miedzami, zakładali od strony pleców 
między łokcie. W dni jesienne i zimowe 
odwiedzali swe dzieci, lekko podpierając 
się laseczką. Czerstwość i zdrowie tryskało 
z ich twarzy. Byli raczej małomówni. Do 
spraw małej wagi nie wtrącali się. W spra-
wach ich zdaniem poważnych mówili spo-
ro, ze spokojem, poważnie i nie wolno im 
było przedmiotu sprawy przerywać. Tym 

sposobem bycia stwarzali wokół siebie 
powagę i szacunek. Sprawy nieprawdopo-
dobne, jakieś bajania o zjawach, straszy-
dłach, utopcach kwitowali machnięciem 
ręki i słowem:

– Oh, powiarki.
Żyli więc w realiach.
Posługiwali się piękną gwarą śląską. Lu-

białem im się przysłuchiwać. Nigdy nie 
wtrącali słów niemieckich, jakie zaczęły 
się panoszyć z naporem określeń tech-
nicznych przełomu XIX i XX wieku. Jeśli 
zachodziła potrzeba, posłużyli się dłuż-
szymi określeniami narzecza w zakresie 
przedmiotu sprawy. Miało to sens głębszy, 
niepolegający tylko na obawie niezgrabne-
go czy błędnego wybrzmienia nazwy nie-
mieckiej. Starzyk czuli się Polakiem z krwi 
i kości, i szanowali tradycję odziedziczoną 
po przodkach.

W różnorodnych sytuacjach życiowych 
wypowiadali dobitnie i z naciskiem:

– A! ba!
Określenie to odnosiło się do szczegól-

nych stanów emocjonalnych i psychicz-
nych. Wyrażało zaprzeczenie, zdziwienie, 
zaskoczenie, niewiarę, dezaprobatę. Przy-
słuchujący się dobrze rozumieli te skróty  
i zdawali sobie sprawę, jaką głębię myśli  
w sobie kryją. Poirytowani na nas mło-
dych wypowiadali silnym metalicznym, 
aczkolwiek trochę chrapliwym głosem, 
karcące słowa:

– Dzisz go! Ha szelmy! Dzisz go!

To skrót oburzenia – widzisz go.
Starzyk lubili bajać o dawnych czasach, 

ale najczęściej o trudach dawnego życia. 
Opowiadali o zmaganiach się z przyrodą, 
o powodziach, żywiołach, kataklizmach, 
nieurodzajach, pomorach, chorobach, 
o biedzie, nędzy i kłopotach rolniczych. 
Opowiadania te zahaczały o trud pańsz-
czyźniany, który znali z wypowiedzi swe-
go ojca. Pochwalili postęp w rolnictwie  
i kulturę rolną.

Byli żywą encyklopedią rad i pomo-
cy sąsiedzkiej. Porad udzielali chętnie  
i z powagą. Słuchano ich też i stosowano 
się do zaleceń. Byli wspaniałym meteoro-
logiem. Znawstwo zjawisk zachodzących 
w przyrodzie odziedziczyli po przodkach, 
a nadto długoletnie obcowanie z przyrodą 
pogłębiło trafność ich przewidywań. I tak 
gdy słonko zaszło za załogę, czyli ciemny 
wał chmur, nad wieczorem, prognozo-
wali nadchodzącą zmianę pogody, nawet 
deszcz. Ognista czerwień na nieboskło-
nie po zajściu słońca zapowiadała wicher. 
Księżyc w kole również przynosił deszcz 
do trzech dni, podobnie jak brak rosy po-
rannej również wróżył zmianę pogody. 
Natomiast silna rosa to gwarancja pogody 
na następny dzień. Bliskość i wyrazistość 
gór również wróżyła deszcz, podobnie jak 
dokuczliwość much i niski lot jaskółek. 
Oto tylko niektóre, jakże jednak ważne na 
przestrzeni setek lat, bo przecież nie było 
wówczas radia, telewizji ani stacji meteo-
rologicznych, nawet termometrów. Zapo-
wiedzi te i przepowiednie, czasem nawet 
długofalowe, dawały Starzykowi rozgłos  
i nierzadko sąsiedzi osobiście udawali się 
do Starzyka i mówili:

– Trza mi iść na Lincerówkę zapytać sie 
jako bydzie jutro pogoda.

Lub po takie wiadomości przysyłali swo-
je dzieci do „starego gazdoszka”.

Starzyk nie byli człowiekiem zacofa-
nym. Wszelki postęp w gospodarce rolnej 
pochwalali i aprobowali, natomiast kur-

czowo trzymali się starego obyczaju, któ-
ry tchnął patriarchatem. W nowościach 
w tym względzie upatrywali rodzące się 
rozprzężenie, które mogłoby doprowadzić 
do ruiny całą gospodarkę, a takie przy-
padki przecież znali. Tradycja, uświęcony 
tryb życia przepełniony zwyczajami i ob-
rzędami wokół prac rolnych i żniwnych, 
jak i gospodarskich, był ściśle przestrze-
gany. Sprzeciwów względem głowy rodu 
nie znano. Starzyka słowo było rozkazem, 
było święte. Zresztą było rozumne, życzli-
we i dobrze rozważone.

Najdalej w przeszłość sięgający w domu 
Starzyka zwyczaj to sposób odżywiania 
się. Też spożywanie posiłków łącznie  
z wszystkimi domownikami. Jedzono pra-
wie wyłącznie to, co urodziło się w polu, 
co uhodowano w domu. A więc ziem-
niaki, mleko, fasolę, bób, groch, kapu-
stę, żytni chleb żarnowy (żyto mielone 
na domowych żarnach), mięso własnej 
hodowli. Pszenicy uprawiano mało – na 
zasmażkę, na krupniok i żarnówkę (mie-
loną na domowych żarnach pszenicę), 
szkubanki (wgnieciona żarnówka do ugo-
towanych ziemniaków), no i na placek 
świąteczny. Jeśli w danym roku zasiano 
u kogoś więcej pszenicy, sąsiedzi przewi-
dywali i wnioskowali: „tam się szykuje  
w następnym roku wesele”.

Jadano prymitywnie, ale syto. Wszyscy 
domownicy z jednej misy, wokół jedne-
go stołu, siedząc na ławach. W poczet 
domowników prócz rodziny gospodarza 
(tylko w większych gospodarstwach), 
wliczono hasę, którą stanowili: parobek 
(pachołek), dziywki i pastyrz lub pastyr-
ka. Czasem dochodzili do tej grupy ko-
mornicy. Tylko drobne dzieci nie siadały 
do wspólnego stołu, też chorzy i starusz-
kowie. W gospodarstwach większych  
i bardzo zamożnych istniało zróżnicowa-
nie. Rodzina i uprzywilejowani spożywa-
li lepsze posiłki i osobno. W mej rodzi-
nie, chociaż gospodarskiej, ale uboższej, 

LEON BRANNY

Nasz starzyk i downe czasy
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istniała pełna demokracja. Na śniadanie 
podawano na gęsto na wodzie solonej 
ugotowaną żarnówkę. Po ugotowaniu 
gaździno wylała, raczej wykidała ją do 
dużej glinianej misy. Drugą napełnio-
no gotowanym mlekiem. Domownicy 
zasiadali na ławach wokół stołu, sięga-
jąc łyżką (każdy miał swoją), do misy  
z żarnówką, to znów z mlekiem. Bywało,  
że mlekiem zalewano żarnówkę, albo 
to pomijano i kraszono zacier wędzoną 
stopioną słoniną. Skwarki z roztopioną 
słoniną wlewano do misy, na środek żar-
nówki. Spożywający maczał czubek łyżki 
w tłuszczu, wiódł ją na obrzeże miski, 
nabierając żarnówki i zjadał ją. Po kil-
ku razach tłuszcz sam z środka żarnówki 
ściekał w stronę spożywających. W mia-
rę ubytku zawartości misy, biesiadni-
cy sięgali łyżką po skwarki, nabierali je  

z żarnówką i spożywali. Wszelkie prze-
chytrzanie i wyrychlanie się po skwarki 
nie mogło mieć miejsca, a w przypadkach 
zachłanności karcące słowo gospodarza 
przynosiło nienasyconemu i obżartucho-
wi wstyd. Posiłki spożywano w milcze-
niu. Padło najwyżej jakieś zdawkowe 
słowo. Śmiech i żart nie mógł mieć miej-
sca przy posiłkach, w czasie tego naboż-
nego ceremoniału. Zbyt wielki trud robo-
czy włożono w płody rolno-hodowlane,  
w ten dar Boży, aby podczas jedzenia mia-
no żartować lub wypowiadać niestosowne 
myśli. Po spożyciu posiłku obowiązywało 
zwykle chóralne podziękowanie w formie 
„Bóg zapłać”. Wstawano od stołu i uda-
wano się do zajęć. Jeśli w rodzinie skła-
dało się, że syn lub parobek wychodził 
wcześniej do zajęć w lesie lub pracował  
w mieście, wówczas otrzymywał dwie 
pajdy chleba z jakimś dodatkiem, napił 
się zazwyczaj mleka i ruszał przed siebie. 
Nie zawsze tak było. Chleba oszczędzano, 
bo go było zawsze mało. Ojciec mój, który 
uczył się w Cieszynie w zawodzie stolar-
skim wspominał niejednokrotnie:

– Mamulka mi nasypali do kapsy lub 
uszytego woreczka gotowanego bobu albo 
fasoli i to musiało mi wystarczyć na dwa-
naście godzin. Z jedzeniem tego bobu kry-
łem się, aby mnie nie wyśmiano.

Do obiadu użyte były znów te same misy. 
Do jednej wysypano gotowane ziemniaki, 
do drugiej wykidano kapustę. Stołowni-
cy łyżką sięgali po ziemniak, brali go do 
palców swej ręki, zaś prawą nagarniano 
kapustę i tak spożywano pierwsze danie. 
Jeśli do obiadu podano mięso (wędzone 
wieprzowe z własnego uboju), wówczas 
trzymało się je w palcach, ziemniaki zaś 
szczykano i z kolei na przemian z kapustą 
zjadano. Po spożyciu kapusty gaździno zle-
wała resztę ziemniaków rosołem.

Spożywano zatem dwudaniowy obiad 
w odwrotnej kolejności w porównaniu  
z dziś przyjętym zwyczajem. Taki porzą-

dek obowiązywał a ziemniak i kapusta 
kiszona oraz kawałek wędzonego mięsa 
(choć nie zawsze) były podstawowym po-
żywieniem cieszyńskiej wioski – oczywi-
ście w czasach dobrych, niezakłóconych 
jakimś kataklizmem. Inne artykuły żyw-
nościowe, uprzednio wymienione, spoży-
wano na odmianę lub raczej na wieczerzę 
z dodatkiem spuszczonego (odciąganego, 
chudego) mleka lub w postaci kwaśnego, 
zwanego kiszką.

Sprawa mięsa. Jego podział i przydział 
należał do głowy rodziny. A więc gazda 
czy gazdoszek dzielili mięso. Przydział 
wynikał ze starszeństwa, rodzaju pra-
cy jaką członek rodziny wykonywał, też 
uznania jakim kierował się rozdzielający. 
Mężczyźni z reguły otrzymywali kawałek 
większy, wartościowszy, kobiety i lżej 
pracujący – mniejszy. Matka, gaździno 

czy też gaździnka oraz dzieci coś subtel-
niejszego. Mówiono też: „każdemu we-
dług zasług i uznania”. Należy zaznaczyć, 
że przez większość miesięcy w roku spo-
żywano mięso wieprzowe. Zimową porą 
świeże lub solone, też czasem wołowe, 
peklowane. Drób jadano podczas wiel-
kich uroczystości jak wesele, chrzciny, 
czasem w święta. Drób raczej sprzeda-
wano. Był uważany za coś lepszego, więc 
nie życzono go sobie. Żartobliwie mówio-
no, że kurę w rosole podawano obłożnie 
choremu. Poniekąd tuż przed śmiercią 
wybierano zazwyczaj kurę leciwą, nie 
przynoszącą pożytku, zresztą twardą, nie 
do spożycia przez umierającego, kiedy  
w istocie dwa istnienia, dwa życia się 
kończyły. Było to przysłowiowe „umar-
łemu kadzidło”. Nie kpię sobie, ale i tak 
czasem bywało.

Bohater cytowanego tekstu Paweł Branny (1851-1943). 
Fragment pochodzi z książki „Ksiądz T. i inne opowiadania“ 
autorstwa Leona Brannego, wydanej w 2019 r.  
przez Macierz Szkolną w Republice Czeskiej.

WIERZENIA, ZWYCZAJE I PRAKTYKI LUDU ŚLĄSKIEGO 
Grabi sie nimo niyść do wyrchu zębami, 

bo to wróży deszcz. 

•
Jak sie kury iskajóm – bedzie deszcz. 

•
Jak pies wyje, to je na nieszczęści. 

•
Jak dzieci wywijajóm ogniym,  

to bedóm sie moczyły. 

•
Gdo chce być piekny,  

musi jodać skrowek z chleba. 

•
Jak kiery kopnie do kamiynia,  

mo sie wrócić i popluć tyn kamiyń,  
to sie uż wiyncy na nim nie kopnie. 

Jak sie kumu urodzi dzieuszka,  
a onymu sie to nie podobo, wolałby,  

żeby był synek, to prawióm,  
że sie potym urodzi jakisi tłók. 

•
Jak sie komu mdło zrobi, wtedy 3 razy 

potrzyć po czole — hned je dobrze. 

•
Jeżeli krowa potrze karkym po strómie 
owocowym, to ón nie rodzi tela roków, 

wiela razy krowa potrzyła karkym.

•
Dzieci, jak dziwajóm sie na parsziwóm 
żabe (parszifke), to majóm nie otwiyrać 

gymby, bo im zymby porachuje  
i ómrzóm. 

•
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Z rozmaitości pokarmu i napojów wy-
nika rozmaite usposobienie orga-
nizmu, co w życiu powszedniem,  

w naszem codziennem otoczeniu widzi-
my: bo inaczej wygląda rumiany i buń-
czuczny pan, magnat, karmiący się naj-
wykwintniejszymi płodami podległych 
ziem i mórz, a inaczej nasz potulny i po-
czciwy chłopek, którego całem pożywie-
niem są kartofle, kapusta i barszcz, a na-
pojem woda i nieco mleka. Tam wynika 
buńczuczność z pełności krwi, obiegającej 
całą siłą w żyłach, tu, owa pokora chłop-
ka naszego pochodzi z niedostatecznego 
pożywienia. Na różnicę charakteru na-
rodów, tak mocno na pierwszy rzut oka 
bijącą, wpływa tedy rozmaitość napojów  
i pokarmów, jakimi się naród który żywi, 
i na odwrót, znowuż na wybór kuchni 
wpływać muszą przyzwyczajenia i w ogóle 
charakter każdej ludności i kraju.

Kuchnia czyli sposób przyrządzania po-
kar mów u każdego narodu zależy: od płod-
ności i bogactwa jego kraju, od charak-
teru roślinności, od charakteru ludności 
zresztą, a nawet od przepisów religijnych 
i politycznych. A chociaż rozmaite kraje 
nieraz podobne wydają płody, toć najczę-
ściej też same płody zupełnie inaczej przy-
rządzają w jednym, a zupełnie odmiennie 
w drugim kraju. Łatwość komunikacyi  
w najnowszych czasach wpłynęła wpraw-

dzie znacznie na zatarcie wielu różnic  
w sposobie przyrządzania pokarmów i na-
pojów, ale nie do tego stopnia, jakby się 
na pozór zdawało. Zawsze jeszcze pozosta-
ło w niektórych krajach przywiązanie do 
szczególnych potraw. U nas w Polsce np. 
zjada pierwszy magnat tak chętnie barszcz 
jak i chłopek, pracujący w pocie czoła na 
swe utrzymanie. Wszystkie plemiona sło-
wiańskie bez wyjątku mają takie szcze-
gólne upodobania do kwaśnych potraw  
i napojów; ba, Słowianin smutnieje na-
wet, jeżeli nie ma podostatkiem tako-
wych. Chronią go one od różnych chorób, 
zapobiegając zepsuciu humorów. Przyro-
dzona plemieniu słowiańskiemu nieru-
chomość, usposabia do ociężałości i zepsu-
cia soków, a sam instynkt wskazuje środki 
przeciw temu. W tem cała tajemnica po-
ciągu Słowian do kwasów.

Porównując kuchnię rozmaitych naro-
dów, pierwszeństwo należy się kuchni 
francuskiej pod każdym względem, bo nie-
tylko jest najrozmaitszą, ale składa się po 
większej części z potraw lekkich i straw-
nych, a z każdego daru przyrody umie 
wyciągnąć tyle pożywienia, aby starczyło 
na owe czynne życie, będące znamieniem 
tego narodu. Francuz lubi lekki żołądek  
i lekką głowę, i nie zadaje zbyt wiele pracy 
narządom trawienia. Lekkie wino przy-
spiesza trawienie do tego stopnia, że Fran-

cuzi prawie nigdy nie doznają stagnacyi 
żołądkowych czyli niestrawności i hemo-
roidów. Wszelkie raki i inne żyjątka mor-
skie potrafią tak przyprawić, że pod ręką 
Francuza nabiera to wszystko wybornych 
zalet, przyczynia się do wzniecenia ape-
tytu lub do strawności i staje się doskona-
łym pokarmem. Już to samo, że Francuzi 
rano wstawszy, naczczo idą do pracy i do 
połu dnia w niej wytrwać mogą, świadczy 
na korzyść kuchni francuskiej. Wszyst-
kich romańskich ludów kuchnie mają 
coś wspólnego, a przynajmniej jednako-
we cechy, klimat jednak gorętszy zmusza 
Portugalczyków, Włochów i Hiszpanów do 
większego umiarkowa nia w jadle od Fran-
cuzów i powstrzymuje ich od mięsa.

Turecko-maurytańska kuchnia jest odpo-
wiednio charakterowi Osmanów nad-
zwyczaj urozmaiconą, bo wchodzą w nią 
wszelkiego rodzaju mięsiwa, ryby, owo-
ce, sałaty, ser, mleko, miód i bardzo do-
bre napoje z damasceńskich śliwek i alo-
esu. Narodową atoli potrawą wszystkich 
Osmanów jest ryż, gotowany w tłuszczu 
baranim, maśle i oliwie a zaprawiany sza-
franem, potrawa ta zowie się pilef. Bez 
kawy i fajki nie obejdzie się żaden Maho-
metanin, najbogatszy czy najbiedniejszy. 
Po długich postach zgłodzony Turek, Maur 
oraz Beduin naprzód chwyci za fajkę a po-
tem dopiero pomyśli o chlebie. Większą 
połowę dnia przepędza Muzułmanin na 
marzeniach przy fajce, nałożonej narko-
tycznym tytuniem i myśli o rozkoszach  
i wygodach, czekających go po śmierci  
w raju Mahometa. Jakoż Turek gnuśny 
jest i w całem swem życiu nieudolny. Jesz-
cze mniej potrzebuje pokarmu Indyanin, 
który pod względem fizycznym stoi jako 
przykład naśladowania godny, bo swem 
umiarkowaniem w jedzeniu i piciu zdoby-
wa niepospolitą siłę i rzeźwość.

Wróćmy jednak do Europy i przypatrzmy 
się kuchni angielskiej; różni się ona rażąco 
od kuchni francuskiej, bo gdy Francuz sta-

ra się wyciągnąć z mięsa esencyą, pokarm 
łatwy do strawienia i pożywny, Anglik prze-
ciwnie, przenosi nad wszystko samo mię-
so. Narodowym pokarmem Anglika jest 
wołowina na pół surowa w postaci befszty-
ku lub roztbefu. Napoje Anglika są tak sil-
ne jak i jego potrawy. Do najlepszych win 
dolewa mocnej wódki, herbatę zaś pije tak 
mocną, że na garniec wody idzie funt her-
baty. To wszystko uczyniło Anglików naj-
prozaiczniejszymi kupcami, wytrwałymi 
i żeglarzami, i fabrykantami. Północny 
Amerykanin, jednoplemiennik Anglika, 
równie jest energiczny jak on, ale jesz-
cze więcej chciwy i samolubny. Ciągła 
czynność i zimny klimat nie pozwala pół-
nocnemu Amerykaninowi utyć, pomimo 
tego, że się żywi najtłustszą wieprzowiną, 
a wielka ilość i rozmaitość napojów gorą-
cych utrzymuje go ruchliwym.

Kuchnia niemiecka nie dorównywa żadnej 
z europejskich. Ziemniaki, kiełbasa i piwo 
są najulubieńszem pożywieniem każdego 
Niemca bez wyjątku, czy to on wyrobnik 
czy magnat. Zachodzą jednakże pewne 
różnice między kuchnią północnych a po-
łudniowych Niemiec; i tak: Nadreńczyk, 
sąsiad Francyi, żywi się z francuska i pije 
wino, Wiedeńczyk smakuje w ciastach itd. 
Goethe przypisuje szpetność mieszkańców 
Turyngii używaniu mącznych potraw,  
a posępność i tępość Bawarów nadużyciu 
ciężkiego piwa bawarskiego. Wiedeńczyk 
rad pije wino i dla tego jest weselszy, bar-
dziej uprzejmy i przyjacielski od wszyst-
kich Niemców, czem się nawet zbliża do 
Francuza. Westfalczycy jedzą szynki i moc-
ne zupy, co czyni ich wprawdzie fizycznie 
silnymi, ale moralnie szorstkimi. Ham-
burczyk, sąsiad Anglika, naśladuje Angli-
ków, przyswajając sobie ich zalety i wady.

We wschodnich Niemczech żywią się 
nader nędznie, zdaje się, że ciągłe pale-
nie lichego tytuniu i życie siedzące stępia  
u Niemców smak wszelki, tak fizycznie, 
jak moralnie. Najlepsze mięsiwa, najlep-

ANTONI BERGER

O WPŁYWIE POKARMU NA CHARAKTER NARODOWY

C I E K A W O S T K I  S P R Z E D  L A T



166 167

sze ryby, wychodzą z ich kuchni lichą po-
trawą. To też Prusak jest oschłym i podejrzli-
wym, butnym i zarozumiałym, a ulubieni 
ich pisarze jak: Eanke, Brennecke i Heine 
cuchną berlińską kiełbasą z czosnkiem.

Węgrzy żywią się suto i obficie. Wędzo-
na wołowina, wyśmienita paprykowana 
słonina, ostra bryndza, mocne wina i na-
poje, zaprawiane aromatycznemi i gorz-
kiemi ziołami, są ich codziennym pokar-
mem. Potrawy te nadają Węgrowi niepo-
spolitą siłę, dumę i ogień, ale usposabiają 
go także do niesłychanej, właściwej mu 
gwałtowności, ba, nawet czasem do zbó-
jeckiego życia, jakie prowadzić lubi, czego 
wybitnym przykładem jest ów najnow-
szymi czasy osławiony opryszek węgierski 
Eoza Szandor. Biedny zaś Słowak, żywiący 
się nadzwyczaj nędznie ziemniakami,  
a częstokroć dzikiemi tylko ziołami, jest 
słabem, potulnem, dobrotliwem stwo-
rzeniem, nigdy nie rozbija, ale zawsze 
żebrze, chyba że go już zanadto bieda  
i niesprawiedliwość przygnębi. Tu najja-
skrawiej bije w oczy różnica charakteru 
narodowego, chociaż Węgier i Słowak pod 
jednem prawie żyją niebem, co jasno do-
wodzi, że różnica ta pochodzi ze sposobu 
żywienia się. Kuchnia prawdziwie rosyjska 
w prowincyach środkowych jest obfitą, 
pożywną i dosyć urozmaiconą. Kwas, so-
łóducha itp., napoje i potrawy kwaśne, 
wyrabiane z chleba, z mąki żytnej lub kar-
toflanej i kapusty, wiele się przyczyniają 
do wzbudzenia apetytu i do strawności. 
Klejek, makaran, galareta z nóg wieprzo-
wych, baranina z ryżem, jesiotr wędzo-
ny, kawior czyli ikra, herbata z kurzącym 
wiecznie samowarem, nigdy nie znikają-
cym ze stołu, oto z czego się składa kuch-
nia rosyjska, nie szczególnie smaczna 
wprawdzie dla wykwintnego podniebie-
nia, ale posilna i zdrowa. Dlatego też gdy 
się Moskal dobrze naje, chętnie i dzielnie 
pracuje; zapalczywości w nich nie ma, bo 
kwasy odbierają krwi ognistość, ale skłon-

ni są do gniewu, bo nadużywanie herbaty 
drażni serce i wątrobę. Moskale są bardzo 
silni, bo im i pokarm siły dodaje, i nawyk-
nienie do pracy siłą ćwiczy; są zdrowi, bo 
skóra kąpielami parowemi często odświe-
żana, przepuszcza łatwo wszelkie niezdro-
we wydzieliny i dopomaga do odświeżania 
całego ciała.

Kuchnia polska, w której główną rolę 
odgrywają nasze wyśmienite barszcze  
z uszkami, zawijane zrazy, huzarska pie-
czeń, hultajskie bigosy, przyjęła i mieści 
w sobie wszystkie przysmaki i potrawy, 
jakie gdziekolwiek wymyślono, najdal-
szym właściwe krajom: sosy wschodnie 
indyjskie z Kalkuty, wino z Malagi, Cy-
pru, Przylądka dobrej nadziei i z Madery, 
porter i piwo z Anglii, ostrygi z Brukseli, 
ryby z Kanady i kawior z Wołgi. Słusznie 
więc powiedzieć by można, że Polak uczy 
się geografii żołądkiem, nie nadweręża-
jąc rozumu. Polak zjada najlepsze rzeczy, 
jakie Bóg stworzył i ludzie wymyślili.  
Na stole polskim znajdzie się roztbef an-
gielski i makaron włoski, śledź holen-
derski i pieczyste wiedeńskie, a czasem 
szczupak po żydowsku i szynka westfal-
ska. Wybór zatem potraw ma kuchnia 
polska niepospolity, co się też wybitnie  
w charakterze naszym uwydatnia. Jeste-
śmy dobrymi lingwistami, pojmujemy 
doskonale ducha narodowości wszystkich 
krajów i stref globu ziemskiego, lubimy 
podróżować i przyswajamy sobie przymio-
ty wszystkich prawie narodów. Umiemy 
być pracowitymi jak Niemcy, energiczny-
mi jak Francuzi, wystarczać sobie samym 
jak Anglicy. Lubimy muzykę i sztuki pięk-
ne jak Włosi, miłujemy się w poezyi jak 
Hiszpanie, lecz z boleścią wyznać należy, 
iż równie łatwo przyswajamy sobie i wady 
cudze. Lud prosty, często głodny a przynaj-
mniej niedostatecznie żywiony, jest potul-
ny, ale niedowierzający, słaby, do pracy 
nieraźny, i z własnej woli nic dobrze zrobić 
niezdolny. Dopiero byt dobry, polepszenie 

losu i oświata rozwija w naszym kmiotku 
wesołość, sumienność, a nawet czasem, 
ale bardzo rzadko, prawdziwe zamiłowa-
nie do pracy.

Niejeden może zapyta: A czemże żyje 
ten nasz biedny wieśniak? Oto podpłomyk 
owsiany jest dla niego na przednówku spe-
cyałem, a na Wielkanoc kawał najgorszej 
kiełbasy z czosnkiem. Wódkę zaś pije tak 
namiętnie, że nieraz cały swój dobytek za 
nią oddaje. Wprawdzie winien po części 
sobie samemu wieśniak nasz swoją nie-
dolę i mógłby się mieć daleko lepiej, gdyby 
nie przepijał wszystkich swych pieniędzy 
i zasobów. Wódka jest główną przyczyną 
jego ubóstwa.

Przeciw opilstwu powstają towarzystwa 
wstrzemięźliwości, których liczba z każ-
dym dniem wzrasta. Wzięły one swój po-
czątek w Anglii i Ameryce północnej, skąd 
się szeroko i daleko rozpowszechniły po 
Europie. W Polsce jest ich także kilkana-
ście, lecz dałby Bóg, żeby ich jak najwięcej 
było, i żeby jak najwięcej członków liczyły.

WIERZENIA, ZWYCZAJE I PRAKTYKI LUDU ŚLĄSKIEGO 
Jak sie dzieucha wydo a kupi ji kiery 
mietłe, bai na prezynt, to sie ji źle 

wiedzie. 

•
Jak dzieucha piere a naleje kole siebie,  

to dostanie ożralca. 

•
Jak prawo rynka świyrbi,  

to będzie odbiyrać pinióndze,  
a jak lewo, to bedzie wydować. 

•
Jak sie dziecko urodzi na planecie lwa,  

to je dziecko silne i zdrowe. 

•

Ogórki sie mo sadzić na Zofie,  
że sie podarzóm. 

•
Jak dopołednia w uchu zablinczi to je 

dobro nowina, a jak po połedniu, to je zło. 

•
Z drzew owocowych sie nimo owocu 
ciapać grabiami, że potym 7 roków  

nie rodzóm. 

•
Piyrszi jabka, abo inszi owoc sie nimo 

przedać, ani żodnymu dać, że potym sie 
nie urodzóm. 

•
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Gorole na wandrze
tekst i zdjęcia: Magdalena i Krzysztof Klimkowie

„Dało by se powiedzieć,  
że my sie na tyn nasz wander  
zaczli rychtować już wiyncej  

jak dwa roki tymu.  
W grudniu 2015  

my pytali Jezuska,  
coby nóm pod choinke  

prziniós termo tryczka,  
kiere nas bedóm grzoć  
w Peruańskich Andach,  

zaś w lecie 2016  
my na urodziny  

dostali filter na wode.  
Na dalszi świynta a urodziny  

my wypytali aj inszóm  
potrzebnóm wybawe.  

Jyny tóż nie było to jyny  
o tej wybawie,  

dyć poczitejcie dali.“

Fragmenty kroniki z wyprawy do Ameryki Środkowej i Południowej
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KUBA 26.01.2018
Przechodzómy od sztympla do sztympla, 
dojodómy wszecko, co mómy z chałpy  
a oglóndómy partyje Rumunów, kierzi 
pijóm piwsko a szkarednie wrzeszczóm. 
Nimogymy uwierzić, że my w eru wyfa-
sowali zicki ganc wedle nich. Frunyli my 
dziesiynć godzin, dostali my śniodani aj 
obiod. Wylyźli my na Kubie a prziwitoł nas 
cieplutki, wilgły luftek. Przed lotniskym 
jeździły stare amerycki auta, brunatni 
chłopi kurzili cygara a fórt zadziubowali, 
czi nie chcymy taxi. My sie wybrali pie-
szo. Po ceście jo łupnył z kokosym o asfalt, 
coby my z niego wysorkali słodki mlyczko. 
O chwile nas zebroł ujec do nejbliższi dzie-
dziny. W dziedzinie piyrszi szok. Ludzie 
żijóm w budach, kole tych bud sumeryja, 
kury, psy, kónie, błoto a uśmiych na każ-
dym kroku! Jyny kóntrolujymy, kiela stop-
ni mo morze a zbiyrómy sie do niedalekigo 
miasta Matanzas. Przijyżdzo autobus, kie-
ry patrzi do szrótu a szofer nóm biere dwa 
eura. Muzyka na całego, wszecy sie na nas 
(albo z nas) śmiejóm. Ajncwaj sie na nas 
powiesił czorny Lasar a w Matanzas nas 
zakludził do banki wymiynić eura na tury-
styczne CUC, do wiychlyrza z CUC na Peso 
Nacionale. Za to se bedymy żić jako Kubań-
cy. To, co przeżiwómy w piyrszich momen-
tach w tym mieście, bych nazwoł wielkim 
szokym z napływym adrenaliny, jakisi 
pomiyszani w głowie ze strachym a rado-
ścióm naroz. Wszecko je inszi, żiwot sie tu 
toczi na ulicy, ludzie obcujóm każdy z każ-
dym, wszecy za mało, ale z uśmiychym. 
Drugi czorny (je to taki kubański „miasto 
czornych“) mie zebroł do zawszónej kanty-
ny na bułke z wórsztym – miejscowy spe-
cyjał. Za marny grosz my nakupili owoców 
a zeleniny a zaczli chladać jaksióm cymre. 
Na Kubie sie bywo po chaupach, nazywa-
jóm to „casa particular“. Trefili my jako 
ślepy ku hóślóm na jednóm z nejlepszich 
w mieście. Wieczór my sie zaś poplyntli po 

mieście a nakóniec my sie niechali wsión-
gnyć do taki zahulónej putyki, w kierej 
ślynczoł nasz czorny kolega Lasar. Prziszeł 
historyczny moment – piyrszo półka rumu 
(ron). Łostry, łagodny a łacny (wielko pół-
ka po 9 Kč). Dwie półki my postawili kole-
gowi, coby nóm powykłodoł, że na Kubie 
nima z czego żić, że jich nigdzi nie chcóm 
puścić a że cało Europa je dlo niego Russia. 
Smutne aj piekne naroz.

29.01.
Rano śniodani na słónecznym Plaza Vieja – 
papaya, guyava, nejlepszi banany na świe-
cie, świyżo wydłubany kokos. Hawana 
– wiyncej turystów, wiyncej złodziejiny, 
kupa starych aut, kupa restauracji, prze-
piekno Karaibsko architektura. Na Plaza 
Vieja se państwo pije za wielki pinióndze 
przi żiwej muzyczce, za rogym ludzie żi-
jóm jak szczury! Podziwali my sie na to aj 
na to a mómy nad czim rozmyslać. Chcieli 
my zozdrzić aj do nowszi czynści Hawany, 
tak masyrujymy łytka na morowy szpacyr. 
W ubogi dzielnicy przez kieróm kroczómy 
woda leci z ruł na ulice a tatrówkami roz-
wożajóm miechi do kubańskich sklepów/
magazynów. W tych sklepach je wdycki 
jyny ryż, fazole, cukier, szrót z kukurzice, 
moczka z paradajek, pore dalszich dupe-
reli a to je tak wszecko. Ku tymu majóm 
torgi z owocami, zeleninóm a miynsym. 

W piekarni sprzedujóm jyny weki a bułki. 
„Nowo“ dzielnica miasta mo szyrszi ulice, 
inszi chałpy (jak połednie USA), sóm tu in-
szi ludzie a inszi sklepy. Ludzie obleczóni 
bardzi modernie, sklepy też bardzi nasze. 
Doganiajóm kapitalizmus. W postrzodku 
„nowego miasta“ se kómuniści postawili 
ogrómne centrum z plugawymi blokami, 
kaj twardóm rynkóm praktykujóm so-
cjalizmus. Na hektarowym betónowym 
placu je ogrómny szpiczaty monument  
z posóngym Josefa Martina, kiery zacznył 
stawiać jeszcze prezydent Bautista. Na-
proci betónowe ministerstwo, betónowe 
dziwadło, eszcze dali betónowy stadion na 
spartakiady a za zawrzitymi krotami uni-
wersytet dlo młodych komanczów. Zpatki 
ku chałpie my to zebrali po „promenadzie“ 
Malecón. Nima to taki jako na fotkach. 

31.01.
Zaroz na poczóntku szpacyru nóm było ja-
sne, że to bedzie dobre, bo na chodniczku 
nie było widno żodnego. W skrócie – czisto 
prziroda, cichutki osadki, plantacje taba-
ku, trzciny a kukurzice. Widzieli my, jak 
tu ludzie żijóm, jak robióm na polu, jak 
kryncóm cygara. Dziewiyndziesiónt pro-
cent tabaku, kiery nazbiyrajóm, wykupu-
je państwo za śmiyszne pinióndze a dzie-
siynć procent se mogóm niechać. Niecha-
jóm se to nejlepszi a z każdego listku wy-
rwióm ziłke z nikotynóm. Ty cygara sóm 

potym przijymniejszi a nikotyny majóm 
po skrómnu. Tóż my se pore tych bachroczi 
kupili. Pomówili my se z tubylcami. Jedyn 
z nich był doktor biologii, kierego wychy-
nyli z Uniwersytetu w Hawanie, bo sie 
szprajcowoł proci reżimu. Teraz pół roku 
uczi w Niymiecku, a drugigo pół roku robi 
na swoji gazdówce w kopcach nad Viña-
les. Było to ciekawe wykłodani. To zaś tacy 
dwo syncy sie pozbiyrali a szli cały kopiec  
z nami, pry pokozać kieryndy. Nie wiym 
czi byli tak nawalóni, albo nimieli inszich 
bótów, ale całe to kroczali w żabkach. Na 
tym szpacyrze żech se spełnił sen – prze-
dziyrać sie gynstóm dżunglóm. Było to 
ganc taki, jako jo se to malowoł.

01.01-02.01.2018
Szpacyr a piyrszi kómpani na Kubie w je-
ziorku niedaleko Viňales. Uż sie nimogy-
my doczkać morza. Potym zmyrzlina za 
1,-Kč a na korbie awie gzujymy dali. Ra-
dujymy sie, że od turystów mómy świynty 
pokój. Przejyżdżómy dziedzinkami, kaj sie 
zastawił czas. Wónio drzewym, ogniym, 
gnojym, kwiotkami, owocami. Wszyndzi 
trzcina, kukurzica, banany a kokosy. To je 
to, co tu chladómy. W dziedzinie La Palma 
prawili, że turysty tam uż dłógo nie było. 
Też tak na nas wyblyszczeli oczi. Tak jo se 
doł pizze z porkóm a cebulóm, kupił flaszke 
ruma za 60 Kč a szli my chladać, kaj słożi-
my głowy. Spełniło sie nóm to, po co my na 

Szónka 470g/30Kč, cygaretle 7Kč, Rum 0,7l 57 Kč…  
typowy kubański sklep

Kubański żiwot sie odgrywo na ulicy. Kszefcóm, wykłodajóm a… … rychtujóm sie na czakaczke
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kopiec lyźli – wschód słóńca w takim miej-
scu była czisto romantyka. Ale na tym to 
nie kóncziło. Wyszkroboł sie ku nóm gaz-
da, kierymu to tam patrziło. Popytoł sie, 
co tam robimy, z kiyl my sóm atd. Prawił, 
ze studowoł w Baku (kiedysi Russia, dzisio 
Azerbajdżan). Tóż do Goralie kónsek. Teraz 
se nie wymyślóm – pozwoł nas do chatki na 
swojóm własnóm kawe, doł skusić wode  
z kokosa, słodki kokos, morusze prosto ze 
strómu a nakóniec aj trzcine cukrowóm. 
Potym nóm eszcze domówił brache z wo-
łami, aby nas przibroł do dziedziny. Złoty 
człowiek! Takich ludzi je na Kubie kupa. 
Przituplowane jeszcze tego samego dnia 
„autobusach“. Kubańcy sie w tej swoji mi-
zeryji dziyrzóm kupy a ni jyny fizycznie. 
Jedyn drugimu pómogo, każdy każdego 
zdrowi, żodyn sie z nikim nie wadzi a z ni-
kogo sie nie śmieje. Nie dziwajóm sie, gdo 
mo co obleczóne, jakóm mo chałpe, czi je 
czorny albo bioły. Jeszcze nie zapómnieli co 
je fakt ważne, a chowióm sie skoro tak, jak 
jich Pón Bóg stworził. W tym je człowieko-
wi tak dobrze! Chciało by to cofnyć aj u nas.

9.02.2018
Kiej my se rano kroczali zpatki ku miastu, 
spotkali my panoczka, kiery kludził kó-
nie. Spełniło sie nóm to, co mi w dusziczce 
blyskło a już my byli w siodłach. Tak sie mo 
zaczinać dziyń! Na śniodani smażóno rybka 
w bułce, tak zwano „minuta“ (6 Kč). Potym 
uż my jyny rymplowali autobusami aż do 
wieczora. Przez postrzodek Kuby to sóm 
same rowiny z łónkami a symtam palma. 
Nic moc tam nie sadzóm, jyny pasóm byki, 
woły a krowy. Kubańcy se swojigo byczka 
czi krówke nimogóm sami zabić a zjeść.  
Za zabici wołka na czorno dowajóm 12 ro-
ków (aż zczerni). Wszecko idzie na jatka  
a potym sie to ani nie do kupić w masarni. 
Naiwni panoczek mi w autobusie prawił, 
że to je dlo nimocnych. Luza sie żiwi głów-
nie wieprzowinóm a kurami. Wieczór my 
to cali spocóni słożili w krzokach kajsi za 
miastym Camaguei. Jak uż zech pisoł ku 

wczorajszku, zaczinajóm nóm tu nikiere 
cypowiny lyźć na nerwy. Na poczóntku sie 
nóm podobało jak sóm wszecy spokojni, na 
wszecko majóm czas a przi tym z nich gi-
szi temperament. W czimsi to je fajne – żi-
wot se płynie przijymnym tempym, każdy 
wszecko wyłożi prosto z mostu a wszecko tu 
je tak jaksi normalni. Z drugi stróny, kupa 
razy z tego wyniknie bajzel, chaos a nie-
ochota. Nikiedy sie to człowiekowi zdo aż 
prymitywne, wulgarni a chamski. Jak sie 
ku tymu przido to jejich wieczne wrzeszczy-
ni, może człowieka rozboleć głowa. Ludzie 
na Kubie sóm fakt fest insi niż my. Przi-
pómniało sie mi, że by sie patrziło napisać 
aj o kubańskich babach. Do naszich dzie-
uch majóm daleko. Wiela szwarnych tu nie 
widujym. Isto to też bedzie tym, czego kiela 
jedzóm a kiela sie ku tymu ruszajóm. Z dru-
gi stróny trzeba uznać, że o sebie dbajóm co 
do włosów, pazurów a czistoty. Jyny z tóm 
modóm to je taki wszelijaki. Każdy oblyko 
wszecko na wszecko a ku wszeckimu.

MEKSYK 25.-26.03.2018
Od granice my sie kulali jyny rowno po 
autostradzie, bo północne Meksyko pry 
smerdzi grobym. Dookoła nic a jeszcze 
dali chrosty. Dokulali my sie do trzecigo 
nejwiynkszigo miasta Meksyku – Monter-
rey. Jako inaczi, niż ku supermarketu. Mo 
to swoje wygody a głównie to je bezpiecz-
ne. Kole auta nóm w jednym kónsku krón-
żóm policajci. Kiej my piyrszi roz wlyźli do 
sklepu, było nóm to jasne: Meksyko bedzie  
o jedzyniu. Tela zajimawych, świyżich, 
łacnych a głównie dlo nas nowych potraw 
sie ciynżko mieściło w głowie. Nasze żo-
łóndki a gaziok sie majóm na co cieszić.

27.-31.03.2018
Zaszli my sie podziwać do muzeum, jak 
kiedysi żili (a eszcze żijom) indianie Hu-
ichole w niedalekich górach. Nie chodzili 
do szkoły, kupa grali, tańcowali a robili 
piekne serwety a branzoletki. W dzisiej-
szich czasach nikierzi żebrzóm przi super-

marketach. Piyrszi zdani trza brać kapke 
we srandzie, drugi jako fakt. Taki młody 
miglanc mi za stówke śmignył przehazule 
aj brode. Uż zaś wyglóndóm jako człowiek. 
Aspóń sie Magdalenka nie gańbiła zym-
nóm jechać do niedalekigo Jerezu na Wiel-
kanocny festyn. W dziedzinie normalnie 
mieszko kole szejśdziesiónt tysiyncy ludzi. 
Prawili nóm że na festynie je tak dwiesta 
tysiyncy ludzi a cztyry tysiónce kóni. Jako 
na Gorolu: kupa jedzynio a kupa kwitu.  
Tu akurat majóm kapke wiyncej kóni. 
Jyny szkoda że se wszecy myśleli, że my 
sóm Ameryczani. Isto se bedymy musieć 
każde rano malować flagi na lica.

01.-08.04.2018
Miasto Guanajuato by sie dało opisać 
dwóma słowami – czisto romantyka. Wy-
glóndo to, jako by po beskidskich gróniach 
gynsto nastawiali barewnych chałp, na 
każdej z tych chałp latarnie oświycajóm 
wszelijaki wóniawe kwiotka a miyndzy 

Popytóm bułke z wajcym, kawe a sok z guayavy Pójcie, jo was zwiezym na trzcinie do dziedziny
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tym sie winóm uliczki wónziutki jak cor-
ki. Pod nogami sie plyntóm umorysa-
ne dziecka, zgiynte starki, psy a kocury.  
Za każdym rogym wónio co inszigo: pollo 
al pastor, barbacoa, quesadillas albo wa-
nilkowe placuszki z kukurzice.

Zaś my wiyncej poznali, tóż mogym 
szrajbnyć pore zdań o amigos Mexica-
nos. Roz żech tak rozmyśloł czim ci ludzie 
wynikajóm, co je dlo nich typowe. Mo-
gym powiedzieć, że z wiynkszości z nich 
czujym ciepło, skrómność a pokore. Czło-
wiek czynsto spotko ludzi prostych, ale 
podle mnie prawie połóczyni tej prostoty 
z takim dobrym charakterym je to nejlep-
szi, co może być. Takich u nas wiyncej.

14.-17.04.2018
Jadymy do Oaxaci. Bezmali tam majóm 
nejlepszi jedzyni w całym Meksyku, tóż 
nóm już leci ślina. Po ceście my se wszimli 
strasznie wielkigo torgu z kóniami, bara-

nami, kozami, trusiokami a psami. Piyr-
szi roz w Meksyku nas zaprosili na obiod. 
Nejlepszo quesadilla jakóm my kiej zfu-
trowali, cztyry litry pulque a trzigodzino-
wo gawynda jynzykym ryncenogi – ganc 
dobry program na dopołedni. Jyny jesz-
cze pore ciekawostek. Trzi razy fórt: fórt 
wszecy wszyndzi kszefcóm, fórt kajsi gro 
muzyka, fórt po nas blyszczóm oczi. Nie 
do sie tu zegnać bóty wiynkszi niż numero 
dziewiynć. Isto za chwile bedym bosy.

24.-27.04.2018
Czim bliżi my mieli ku wodzie, tym sie 
robiło ciepli, bardzi wilgło, bardzi zieló-
no. Góry kole nas były gynsto zarośnióne 
dżunglóm a z ni było słychać wszelijaki 
zwierzónce odgłosy. Morowo egzotyka.  
W Puerto Escondido nas dopadło taki dusz-
no jak w Chorwatsku w ósmym miesión-
cu, akurat trzi razy wiyncej wilgłe. Hyc 
nie hyc, zaroz żech se tam zacznył spełniać 

swój dalszi sen. Chcym sie nauczić surfo-
wać. Piyrszi jo siedzioł przez dwie godzi-
ny z instruktorym we wodzie. Isto cztyry 
razy jo stanył na fali a jechoł. Drugi dziyń 
żech se sóm pojczoł deske a zjiścił, że to zy 
mnóm nima aż tak sławne, godzine mie 
to tam mleło jak w praczce. Nie powiym, 
roz jo na wielki fali stanył a jechoł. Szko-
da, że prosto na głowe jakisi niymiecki pa-
niczce. Dupy uż my mieli porzóndnie wy-
moczane, piosek w każdej dziurze a barwe 
chycónóm, tóż my to zbiyrali zaś dali – do 
regionu Chiapas. 

Kole dzisesióntej w nocy my wjechali do 
lasa, coby sie fajnie wyspać. Jyny tóż wje-
chali my do taki szkarpy, kaj była nawie-
zióno świyżo celina a nasze autko roz dwa 
wisiało z jednym kolcym w lufcie. Turo-
wali my to na wszecki stróny, cztyry razy 
cztyry nic nie pómógło. Nie zbywało nic 
inszigo, niż lecieć do dziedziny a budzić 
ujców, czi by nas gdo nie wycióngnył. Było 
uż dość nieskoro, tóż my musieli przistóm-
pić na cene trzista pesos za wycióngniyni. 
Za to my mieli całóm zgraje wyswobodzi-
cieli poskłodanóm o północy na rynku  
a pamióntke na cały żiwot. Na kóniec my 
sie dowiedzieli, że w tym lesie okrodajóm 
a dokónca aj mordujóm. Je tymu tak, bo 
przez góry w Chiapas ciongnóm wszecy 
przemytnicy koksu a gwerów. Tóż jeszcze, 
że sie nóm to auto szprajcło.

03- 09.05.2018
Sóm my w San Cristobal de Las Casas. 
Romantyka na każdym kroku, kolorowe 
kutki z czyrwónymi dachówkami, miyn-
dzy nimi zielóne ryneczki z kapliczka-
mi, wszecko przeplyncóne brukowany-
mi chodniczkami. Chamulki w baranich 
sukniach na ulicach mijajóm hipisów  
z dredami. Jedni sprzedujóm hacki, dru-
dzy zaś fajki a trowe. Jedni warzóm a tar-
gujóm, drudzy malujóm a bymbnujóm. 
Jedni żijóm sto roków zpatki, dlo drugich 
czas nie egzystuje. Taki miks my jeszcze 

nie widzieli. Majóm tu pore wielkich tor-
gów ze WSZECKIM. My tam sóm pieczóni 
warzóni. Nimómy na czim piyc, ale warzi-
my o sto szejść. Fazole w mole, pełnióne 
papryki, krewetki a ryby, grylowane cuki-
nie na wszystki sposoby, smażóne banany  
z kokosym a czekuladóm a kaj co. Spotkali 
my tu Poloka z Żor, kiery przejechoł połe-
dniowóm Ameryke stopym a z Panamy 
tu prziszeł pieszo. Ciśnie swoje manatki 
w dzieckim wózku. Z tym wózkym wylóz 
wszecki najwyższi kopce strzedni Amery-
ki. Pozwali my go na wieczerze, wypiło sie 
pore piw a powykłodało sie piónte przez 
dziesiónte. Prawił, że eszcze ze dwa roki 
pudzie do Kanady. Potym prawił, że nas 
zebiere na imprezke na dachu. Tóż dobre. 
Kole dziesióntej my klepali na dźwiyrze 
ganc normalni chaupy. Wylazuje staro, 
tłósto baba w Meksyckim stroju, zmalo-
wano jak kukiełka. Nie wiym co se z Po-
lokym powiedzieli, ale wszeckich nas pu-
ściła do postrzodka. Ludzie jakich my tam 
widzieli, sie do widzieć isto jyny tam. Tak 
dobrzi muzykanci, jacy tam grali, grajóm 
isto jyny tam. Całóm tóm breweryje klu-
dził łogrómny, swalnaty Meksyczan prze-
wleczóny za Fride Kahlo. Potym uż było 
jyny techno do trzeci do rana. 

Piekne dupki na festynie w Jerez przi mieście Zacatecas

Indianki Zapotecas w dziedzinie San Miguel del Valle  
nakupujóm na sobotni obiod
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10-15.05.2018
Zjiścili my, że ludzi sie lyczi kónskami 
zwierzónt, polywanim gorzołkóm, albo 
wymachowanim żiwóm czornóm ku-
róm. Złe duchi sie wyganio byrkanim, 
tóż wszyndzi po dziedzinach do sebie we 
wielkim lejóm kokakole. Tak sie mi zdo,  
że z tóm kolóm jim gdosi cosi nabuliko-
woł. No niechómy jich w tym.

27.05-23.06.2018
W hostelu my uż zostali. Obi dwo my sóm 
voluntarios. Dwacet piynć godzin w tydniu 
sie poplyntymy miyndzy recepcjóm a wy-
chodkami, za to mómy łóżko, kuchyń, 
kómpielke a INTERNET. Nima to ale taki 
jyny hostel. Je zaczarowany. Nikierzi tu żi-
jóm trzi roki, nikierzi pół roku, inszi przi-
jechali pobyć na miesiónc. To je stało par-
tyja, krómie tego sie tu przewijajóm grin-
gos, alemani a inszi zwidy. Namiyszane to 
je od Argentyny, przez Paname aż po Mi-
lano. Tak se tu w tym małym świecie żijy-
my – siedzimy przi muzyce, opowiadómy, 
fandzimy fuzbalu, popijómy yerbe a głów-
nie warzimy a nawzajem kosztujymy! Nie 
downo żech robił szofera ekipie polskigo 
Discovery Travel. Woził jo dupe kamerzy-
stowi, kiery robił z Andrzejym Wajdóm  
a teraz nakrynco Magde Gessler.

FIN DE MEXICO
Aż sie to nie chce wierzić, ale po piynci 
miesióncach my zakiwali Meksyku adios. 
Już to wyglóndało, że tam ztwardnymy. 
Jyny tóż my wdycki jadymy z hasłym „na 
upartego“ a do tej Argentyny tak czi tak 
dowandrujymy. Strokate miasta a dziedzi-
ny, strokate kościoły, strokate stroje, mu-
rale, tłóści ludzie, uśmiych, fest bogaci  
a fest biydni, maczismus, ludzko gupota, 
indiani, tradycje, fiesta, siesta, żiwot na 
ulicy, spokój a kupa czasu, wszyndzi poli-
cajci, wszyndzi psy, pustynia, hyc, kaktu-
sy, zielóne góry, dżungla, ocean, laguny, 
wodospady, kukurzica, tacos, tamales, 
ryż w mlyku, mole, fazole, kura, kawa, 
kakao, targi z hołdami owoców a zeleniny, 
truciny: Pox a Mezcal a Pulque a marihu-
ana. Spotkali my stówki wyjóntkowych 
ludzi, narobili se dziesióntki kolegów, 
kupa ludzi nóm pómógło, było nóm tesk-
no rodzinóm a kolegami, widzieli my cuda 
a dziwy, nauczili my sie nowy jynzyk, 
robili my w hostelu, spali po kaj jakich 
dziurach, zrozumieli my lepi żiwot, zrozu-
mieli my lepi sami sebie, skusili my sur-
fować, tańcowali my, rzigali, srali, targali 
zymby, ciyrpieli, warzili kaj jaki puczity, 
kosztowali, świyntowali urodziny, zrobili 
se swojigo Gorola, zegnali SPZ na czorno, 
przejyżdżali przez granice na porwozie, 
upłacali…

SALWADOR  11.9.-20.9.2018
Tak prawióm, że El Salvador je jedno  
z nejbardzi niebezpiecznych państw na 
świecie. Nie dało nóm to, musieli my to 
skóntrolować. Na granicy to moc niebez-
piecznie nie wyglóndało. Kancelaryj mieli 
na polu. Za biurkym w postrzodku gynstej 
dżungli se bachraci ujcowie siedzieli na 
plastikowych stołkach a walili sztymple 
jedyn za drugim. Żodyn sie żodnego nie 

pytoł kaj a co wiezie. My wiyźli jyny rum 
a kapke strachu w portkach. Wszas rano 
nas klaksonym obudził miglanc, kiery 
rozwożoł na kole rożki. Rano a ku wieczo-
ru piekóm świyżi piecziwo, nakłodajóm 
na koła a chłapcy pyndlujóm a trómbióm  
o sto szejść. Potym to nie kupuj. Jeszcze my 
sie nie wygrzebali z „łóżka“ a uż nóm tam 
zoziyroł naucziciel angielskigo, że potrze-
buje trenować swój akcent. Skónczili my 
w klasie szkolnej jako egzotyczne stworzy-
nia, na kiere sie dziecka mógły sióngnyć  
a spytać sie jich hałarju.

Salwador my pożegnali pore dniami na 
przepieknych plażach kole El Cuco. Tam 
jim w nocy wylazujóm z wody wielki żół-
wie a miejscowi jim kradóm wajca na woli 
oko. Z nas miały ty żółwie isto strach. Po-
jedli my dobrych ryb, wytruli miejscowóm 
samogóne a jo zjechoł pore pieknych fal. 
Panoczek, kiery nas przigarnył do zogrody, 
chce za rok przijechać do Goralie. Tak czau 
El Salvador! Widzimy sie pod Kozubkóm!

P.S: Jacy sóm Salwadorcy? Szumni, miy-
ni dociyrni, hónorowi, dość tympi, po-
smolóni z U.S.A.

NIKARAGUA 3.10-09.10.2018
Jako piyrszi miasto na wandrownicki ma-
pie my se zaznaczili Esteli. Bywałe cen-
trum rewolucji, teraz centrum dobrych 
cygar. Trzi miesiónce zpatki to tam pry 
dość wrzało a gorało, nóm tam gorało 
jyny cygaro, kiere szmakowało dokóńca 
aj Magdalence. Kónsek od Esteli majóm 
taki przepiekny kónsek czistej przirody, 
kaj królujóm gazdowie a jejich kónie. Tóż 
dlo nas niby nic nowego, ale jednacze nas 
to zaskocziło. Jako by my sie z niczego nic 
przeniyśli do Szkocji. Samo zielóno grap-
ka, zagrody z kamiynia, skoli, krówka, 
prosiok… a w jednym kónsku deszcz (już 
trzeci dziyń). Dalszi sen spełnióny! Trzi go-
dziny my rajzowali po snozach na szwar-

nych kónikach a dupa mie z tego boli esz-
cze po trzóch dniach. W Matagalpie my 
sie wciśli do tostadoru-moledoru (prażóm 
a mielóm), kaj nóm majster wszecko od 
piki powykłodoł a pokozoł. Odjyżdżali my 
cali przewóniani, z kilym świyżi kawy  
a tlakym w kucu.

10.10.-16.10.2018
W Granadzie je gynsto ni jyny czekulada, 
ale aj atmosfera. Człowiek czuje historie 
na swoji skurze, aż mu fusy stowajóm. 
Kiedysi sie tam mordowali jedni z drugi-
mi, na miasto napadali piraci, przewożało 
sie prowiant z Atlantyku na Pacyfik a aż do 
dzisio sie tam miyszajóm czorni z biołymi, 
żółtymi, kawowymi a wszeckimi inszimi. 
Z młodymi Granadzianami my pod kościo-
łym ścióngli flaszke rumu a kapke pofu-
lali o żiwocie. Jich ciekawił tyn czas, nas 
zaś tyn jejich. Na drugi dziyń my byli za-
proszóni na kawe do starszich wandrow-
ników z Oklahomy, kierym posyłajóm 
pyndzyj do Granady.

Wypłynyli my na Nikaragujski jezioro. 
Je to jedyne jezioro na świecie z dwóma 
wulkanami w postrzodku. Tóż pieknie łó-
deczkóm na wysepke, stan jako baza, 5:30 
pobudka, kiszka na śniodani. Jyny my  
a gynsto, rozhajcowano, wilgło dżun-

Taki małe Chamulki nas trzi miesiónce żiwiły  
w San Cristobal de Las Casas Port w Bluefields. Aj tak mogóm wyglóndać Karaiby
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gla. Nie było to lahki. Trzi godziny my sie 
przedziyrali tymi krzocziskami na ciupel.  
Na wyrchu my sie wyszkrobali cali dogaj-
dowani a mokrzi jak szczury. Jedyne, co 
my dookoła widzieli, była gynsto chmura.

29.10.-01.11.2018
Z plaże na miydzke, zamiast ryb krowy  
a zamiast kokosów syr. Z Bluefields my to 
na rzeke San Juan brali przez region Chon-
tales. Tam majóm gazdówke ganc wszecy. 
Po ceście rajtujóm na kóniach, nikiedy 
za krowami, nikiedy z pełnymi baniami 
mlyka, nikiedy zaś tak jyny do sklepu. 
Osiodłać, przignać, podojić, nakormić, 
zagnać, odsiodłać. Każdy dziyń klepióm 
tóm samóm biyde, ale wszecy do jedne-
go w wymytych biołych gumokach. No  
a jako uż to tak bywo, biyda piszczi ciyn-
kim głosym. Chaupy zbite z okorów, ple-
chu, papindekli, palmowych listków  
a wszeckigo, co pod rynke wpadnie. Czło-
wiek tam widzi świnie spać na progu, 

dziecka z kurami sie zamiast tej świnie ba-
brzóm w błocie a mamy jim tam przilywa-
jóm wode po umytych garcach. Bez sran-
dy. Jedno ale przeca musi być w porzóndku 
a musi to być wszyndzi – bilardowe stoły. 
Na kolorowe kule a miłowany bejsbol se  
w Nicaragui pociyrpióm.

Rzeka San Juan je granicóm miyndzy 
Nicaraguóm a Kostarykóm. Na prawym aj 
lewym brzegu sie szyroko daleko rozción-
gajóm zarośnióne bagniska a zielyniutki 
gónszczi z wszelijakimi zwiyrzackami.  
Na nikierych miejscach widać skrómne 
kutki, sym tam sie pokoże aj dziedzin-
ka, do kierej sie pływie jedynie po rzece. 
Kiedysi to była główno trasa angielskich  
a holandskich piratów, kierzi to brali z An-
tlantyku po tej rzece na jezioro Nicaragua 
a prosto na Granade. A że sie jim darziło! 
Piraci z Góralie wypłynyli pod wieczór, słó-
neczko sie brało spać a woda sie miyniła  
w zdrzadło. Wszelijaki strokate ptoszki 
nóm przelatowały nad głowami, sym tam 
sie cosi zawierciło w chrostach a naszo 
dłógi, ciynki kajak sie topił w czyrwiyni. 
Płynyli my ze dwie godzinki, tóm drugóm 
uż bez słowa, ze zapartym dechym. Tóm 
atmosfere a widoki już nigdy nie pudzie 
wytracić z głowy.

My dwo se myślimy, że Nicaragua je 
rajym na ziymi. Dziwoki zielóne góry, 
kryształowe rzeki, dziesióntki wulkanów, 
ogrómne jeziora, karaibski plaże, rajski 
wyspy, hrube cygara, wóniawy rum, przi-
rodnio czekulada, świyżutki syr, nady-
chane piecziwo a ci Ludzie! Człowiek tam 
nóndzie co chce. Dlo nas je teraz Nicara-
gua numero uno. A jak to je z tóm polity-
kóm? W Nicaragui se roz wybrali zaradne-
go prezydenta. Nastawioł nowiutki cesty, 
pómogoł biydnym, przicióngoł turystów. 
Jyny tóż tyn prezydent a cało jego rodzina 
se po pore rokach we funkcji powiedzieli, 
że sie trzeba dyrżeć koryta. Tóż se to krok 
po kroku załatwioł tak, aby se na niego 
żodyn nie prziszeł. Głowa nie głowa, kon-

stytucja nie konstytucja. Latoś w kwietniu 
sie skóncziły studentóm nerwy a kapke sie 
rozdziwoczeli. Narobiło sie dość marasu, 
pore jich zarzwało a zaś je pokój. Czako 
sie, co bedzie dali. Tóż dejmy se wszecy po 
półce rumu za tyn przepiekny kraj a Ci co 
nie byli, niech sie przijadóm podziwać.

KOSTARYKA 02.11 - 10.11.2018
Kostaryka, nowo Ameryka. Zaroz od gra-
nice nóm cosi nie wóniało a tym razym 
to nie były krowińce. Tela kilometrów 
my nagnali a zaś jako by my byli zpatki 
w Uesa. Miasta betónowe a kwadratowe, 
Mekdonaldy a Kaefceczka zamiast torgów, 
ceny hore, kultura na dole. Ci żiżmóni Ti-
cos, bo tak sie jim mówi, wubec nie pasu-
jóm ku Guatemali, Nicaragui a wszeckim 
inszim dziwokóm w środkowej Ameryce. 
Tóż z kraja my sie kapke polynkali, ale na 
upartego sie przeca jyny dało nónść cosi 
fajnego. Piyrszi było jeziorko Caňo Ne-
gro. Popływali my se miyndzy krokodyla-
mi a prawiekimi rybami, kiere gryzóm co 
widzóm – gaspar. Nóm sie nie stało nic, 
jednego z tych dinosaurów Magdalenka 
usmażiła na patelni. We tej samej dziedzi-
nie sie mi podarziło wydojić krówke i tóż 
zaś było na kiszke. Po śniodaniu nas stary 
Szwajcar pozwoł na piwo, napiykli my se 
placków z manioku a mógli my sie kulać 
dali. Kiela Gorolóm sie poszczynści szofe-
rować miyndzy zogónami ananasu?

Park Monteverde przipóminoł Stary 
Smokovec, ale aj tam my se naszli niezba-
dane chodniczki. Dobrze my zrobili. Po pół 
godzinie w gynstej dżungli nas z niczego 
nic szprajcło. Na strómie małpa. My oczi 
do pola, gymba jako wrota. Małpa też.  
Na chwile my postoli a uż jich kole nas 
było z dwacet. Szkrały, chybały po nas ga-
łynziami a my byli z radości w siódmym 
niebie. Kiej my sie wracali, jedyn gazda 
nóm ponarzykoł, jak je tyn jego naród ni-

mocny. Ta choroba sie pry nazywo grejca-
romania a pacientóm wyskakujóm dolary 
w oczkach. Z dwaceciu mlykorzi już gaz-
duje jyny piynć, inszi sprzedali co mieli  
a nakupili dupereli, kiere nie potrzebu-
jóm. Przi morzu, kaj sie człowiek podzi-
wo, rosnóm same banany. Na to wszecko 
czakajóm stówki kontejnerów z napisa-
mi Hamburg Süd, Chiquita czi Maersk.  
Potym se to mogymy kupić w Albertu.  
Poszpacyrowali po kiczowatej plażi w par-
ku Cahuita. Góniły tam wszelijaki kudłate 
zwiyrzacka, jaszczury a strokate ptoszki.

Kostaryczanie sóm wysrani na pinión-
dze, za każdóm cene chcóm być świato-
wi a frajerzić z tym na wszecki stróny,  
ale serce majóm na swojim miejscu.  
Kaj my prziszli, tam nas gdosi ugościł, ob-
darowoł, albo serdecznie witoł w swojim 
kraju.

PANAMA 11.11 - 19.11.2018
Piyrszi wieczór my sie wciśli indianóm 
do „kómpielki“, postawili u nich w „zo-
grodzie“ stan a rano przerajzowali jejich 
dziedzine. Wycinali maczetami chrosty 
miyndzy swojimi drzewianymi chałkami, 

Dżungla na wulkanie w postrzodku Jeziora Nikaragujskigo

Tak sie strojóm starki w indianski dziedzinie Rio Diablo  
na kóńcu Ameryki Środkowej
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pasli krówki albo tak jyny posiadowali na 
werandach. O świecie nie wiedzóm nic  
a je jim dobrze.

Dojechali my do nejwiynkszigo mia-
sta Ameryki Środkowej a zaś sie nóm po-
szczynściło. Za osiym dolców my sie wolali 
w jednej z nieobadanych wili po Ameryc-
kich potentatach. Takimi wilami je posio-
ty kopiec w Ciudad de Panama, pod kierym  
z jednej stróny płynóm łodzie po Kanale 
Panamskim a z drugi stróny sie rozlygo 
muzyka na starym mieście. Taki panamski 
Beverly Hills, akurat tam gónióm małpy, 
iguany, jelynie a tukany. Wszeckóm tóm 
gowiydź my oglóndali z okna a starcziło sie 
przynść na kóniec ulice, coby sie podziwać 
na ogrómne betónowe wieżowce.

Panama mo pore swojich specjałów. Na 
śniodani by nejraczi futrowali wszecko 
frytowane. To mocie frytowane pełnióne 
ciasto z manioku, frytowane pszyniczne 
ciasto – hojaldras, frytowane hrube ku-
kurziczne placki – tortillas, frytowane pla-
tany – patacones. Na obiod se radzi dajóm 
kure na milion sposobów, flaki albo „stare 
prodło“. To ostatni sie nazywo w oryginale 
„ropa vieja“, pomalutku duszóno owiyn-
zinka naszkubano na strzabce, wymocza-
no w bogatej moczce.

20.11. - 30.11.2018
Wystartowali my do regionu Darien, na 
kóniec cesty, do dziwoki ziymi, kaj żijóm 
indiani, kaj sie po krzokach chowióm ko-
lumbijscy partyzanci a przemytnicy sie 
przedziyrajóm dżunglóm pełnóm gadów 
a pajónków. Jechali my chladać wolnych 
ludzi, kierzi w tych gónszczach byli esz-
cze przed Kolumbusym. Godzina kajakym 
po rzece, godzina przez jezioro, pół go-
dziny po dalszi rzece. Dookoła jyny wy-
soko trowa, dziwne ptoszki a krokodyle. 
Jak my sie zbliżali ku indianski osadzie, 
nasi syncy zaczli być kapke nerwowi. Isto 
wiedzieli, co czakać. My jeszcze ni. Przi-
wiónzali my kajak ku brzegu a zaczło sie. 
Baby pouciekały od niedopranego prodła  
a wszecki dziecka sie zleciały z ogrómnym 
krawalym. Jedyn z chłopów nas zaroz za-
smycził ku szamanowi, coby my sie przed-
stawili a powiedzieli co od nich chcymy. 
Z pómocóm tłumacza (z jynzyka Guna na 
hiszpańskigo) nóm stary szaman pozwo-
lił zostać na jednóm noc w jednej sałaszi 
a prziślubił aj jakisi tyn kust. Jedyn z na-
szich wielkich snów sie spełnił! Czymu? 
Podarziło sie nóm pobyć jedyn cały dziyń 
w dziedzince z drzewa a błota, z ludzia-
mi odciyntymi od cywilizacji, kierzi żi-
jóm skoro tak, jak przed stówkami ro-
ków. Durch inszi świat. Łowióm, pieróm, 
myjóm, seróm a kómpióm sie w rzece.  
Na ogniu warzóm ryż z bananami, sym-
tam rybe albo kure. Skoro żodyn nie mówi 
po hiszpańsku. Żijóm se tam w takim pół-
kómunizmu. Co sie nałowi to sie rozdzieli, 
jak sie stawio, stawiajóm wszecy, każdy 
może wlyźć do każdej chaupy. Tako cie-
kawostka: trzi nowe chaupy powiónżóm  
z bambusu a przikryjóm palmóm za jedyn 
dziyń. Wieczór już wieszali hamaki na 
spani. Wszecko organizuje szaman. Jyny 
jedno tam dlo nas było dość taki dziwnem 
a kapke nieprzijymne. Ci mali pieróni sie 
na nas ganc wysmolili. Jedynych kolegów 
my mieli dziecka, starzi indiani nas brali 

jako luft. Dziwali sie na nas tak z pod kło-
buka, nie chcieli pomówić, nie chcieli nic 
pokozać, ani nie uwarzili. Marne, musioł 
jo nad ogniym w kotle umiyszać ryż z pla-
tanami a rybióm kónzerwóm. Tela sie od 
nich dało kupić. Naszi chłapcy byli po ca-
łym dniu głodni jak wilki, tóż frygali o sto 
szejść. Tak to isto mo być, aby sie ta jejich 
kultura udziyrżała a nie zakaziła sie bioły-
mi manierami.

Ciudad de Panama strasznie rozmaj-
te, namiyszane, z zajimawóm historióm  
a głównie fakt WIELKI. Tam sie do spo-
tkać Żida w jarmułce, Inda w turbanie, 
muzułmana w fortuchu, Jamajczana  
z dredami, wydepilowanego metrosek-
suala aj indianki z piercingym w nosie.  
O dziesióntej rano, na postrzodku rusznej 
ulicy nóm dwo chłapcy wytargali hantasz-
ke z nowym aparatym, telefónym a pore 
dolarami. Policajci jyny zruszali ramiyna-

mi a prawili, że my tam nimieli co robić. 
Dziynki Bogu, że my sóm cali, zdrowi a, 
dejże Boże, zaś kapke chytrzejszi. Lecimy 
do Ameryki Południowej!

KOLUMBIA 1.12. - 11.12.2018
Cartagena de Indias, Kolumbijski Kara-
iby, połedniowo Ameryka. W Cartage-
nie był hyc a było duszno, dosłownie aj  
w przenośni. Miasto je nażgane obywate-
lami wszeckich możliwych typów, kolorów 
a wielkości. Wiynkszościóm biydota. Jesz-
cze sie teraz przignali Wenezuelcy, kierzi 
uciekajóm z ojczizny przed głodym a pa-
trónami. Biydniejszo biydota. Na ulicy sie 
wszecy przewrzaskujóm, przeciskajóm, 
przedjyżdzajóm, wszecy cosi sprzedujóm. 
Ci co nie sprzedujóm, myjóm okna na se-

Kolumbijsko „mamita“ w kolorowej Kartagenie

Taki my symtam mieli kómpielki
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maforach, pucujóm bóty albo kradóm.  
Mo to swojóm atmosfere, tyn wilgły hyc  
a tyn wieczny wrzask a rónt.

Zabryndzowali my uż po ćmi a bez gańby 
my sie wciśli jakimsi dziedziniorzóm do 
placu. Dziwali sie na nas jak na ufolud-
ków, zdało sie że paniczke nie odżynymy 
od kufru. Chciała zozdrzić aj do „szifóne-
ra“. Rano jo jich wypytoł nadojónego mly-
ka, zakludzili nas kaj kupimy syr a eszcze 
nóm zegnali świyżo naszulane cygara.

Przespali my pod oknami zamożnych Bo-
gocianów, pooglóndali my jim świóntecz-
ne światełka a wystrojóne choinki za wy-
blyskanymi oknami. Atmosfere to zrobiło 
pieknóm, ale cosi sie nóm na tym nie zda-
ło, cosi nóm tam chybiało. Chybieli tam 
ludzie. Szpacyrowali my o szóstej wieczór, 
uż sie skoro ćmiło a choinki stoły same, 
smutne, w pustych obywakach. Ci ludzie 
siedzieli dłógo w robocie, twardo drzili 
na to, aby se mógli ty choinki postawić  
w tych nejdroższich blokach w mieście.  
Potym na jisto prziszli zmordowani jak 
kónie a ani nie wiedzieli, że ty choin-
ki majóm. Rano, jak my se siedzieli przi 
kawce, ci sami ludzie hónym gónili z psa-
mi, skokali do aut a „cali nacieszóni“ sie 
przedziyrali miyndzy tysióncami smradla-
wych aut do roboty. My sie tymu jyny dzi-
wali a pytali sie: czymu a po co?

21.12.2018 - 2.1.2019
Jeszcze nóm zostały dwa dni do Wilije, 
tóż my se to szwarne miasto mógli kapke 
porajzować. Po piyrszi roz my sie dali na 
szpacyr z przewodnikym. Taki czekula-
dowy miglanc nóm zechcioł pokozać kaj 
bywo. Zebroł nas pod kopiec, do przikrych 
ulic a powykłodoł nóm jaki to tam kiedysi 
było ostre. Prawił, że jak był mały, cho-
dził do szkoły z opowogóm, coby sie nie 
zaplónt tam, kaj nimo. Nagziło sie tam 
wszelijakich plugawych partyji i mydlili 
sie miyndzy sebóm o sto szejść. Przeważ-
nie gwóli koksu. Małych chłapców wer-
bowali na sprzedowani biołego prószku, 
na wachowani niewidocznych granic, 
nikierych aj na strzylani. Ludzie sie tam 
po zećmiyniu raczi zbiyrali ku chaupie. 
Wszecko sie pozmiyniało, jak jim do tej 
grapy namóntowali elektryczne schody. 
Naroz tam było cosi nowego, ciekawego  
a w ludziach to cosi złómało. Powiedzie-
li se, że strzylanio a strachu było dość,  
po swojimu pozamiatali z barabami a po-
zakłodali kaj jaki spółki. Młodzi jeździli  
ze szkoły po oświetlónych schodach, dali 
sie raczi na fusbal, tańcowani albo malo-
wani po ścianach. Nie było to w ty piynty, 
ale dzisio już to majóm w cajku. Nazywo 
sie to tam Comuna 13.

11.1-29.1.2019
Człowiekowi je fajnie, jak mu w zakurzó-
nej putyce Kolumbijski kowboj podaruje 
swoje własne ponczo. To jo sie jyny spy-
toł, kaj bych se takóm pieknóm pamiónt-
ke móg kupić. Panoczek tymu był skoro 
wiyncej rod niż jo a jeszcze nas pozwoł na 
swojóm gazdówke. W tym samym bunk-
su nas jedno szwarne dziywczyn pozwało 
na kawe z pindziesiyncirocznej masziny. 
Starbaks sie może schować.

Człowiekowi je fajnie, jak wieczór pije 
wino pod zafujanymi szczitami a rano mu 
stary pastyrz prziniesie w bańce świyżigo 
mlyka. To my sie zaś byli wyruszać nad 
trzi tysiónce, z drugi stróny Los Nevados. 
Ci, kierzi tam żijóm, majóm w oczach jyny 
dobroć a prostote. Znajóm swoje krowy, 
swoje kónie a chodniczek na wyrch/na dół. 

Mieli my to szczynści se z nimi podać ryn-
ke. Jyny tyn smród potym nie szło domyć.

Człowiekowi je fajnie, jak po całym dniu 
za wolantym zaparkuje przi wielkim go-
ścińcu przi ceście a manażer go zaroz ze-
biere na wieczerze. Na kóniec my na tym 
parkingu zostali trzi noce. Manażer Wil-
liam nóm zrobił ekskurzyj po piekarni, 
mlyczarni a masarni. Nie wiedzieli my kaj 
sie piyrszi dziwać, na co sie piyrszi pytać. 
Ciepły syr nacióngnióny prosto z masziny 
uż tak jyny nie skosztujymy. Nasz nowy 
kolega za nami pore razy prziszeł pofulać, 
nigdy z próznymi rynkami. Prawił, że go 
inspirujymy. Ón nas na jisto też. Roz sie 
nóm tam o trzeci rano kóń ociyroł dupóm 
o Viťe.Na obiod se wdycki trzabyło nónść apetyczny widok

W Kolumbii bez kawy ani rusz

Ni, wajca nie sprzedujymy,  
ale pójcie skosztować naszóm kawe



184 185

Człowiekowi je fajnie, jak mu w pióntek 
wieczór płacóm w gospodzie jedno piwo za 
drugim. Po czwortym kónsku uż sie ción-
gła dość głymboko dyskusja. Muzyka gra-
ła na całego, my sie śmioli jeszcze głośni  
a było nóm jako dóma. Pore godzin wcza-
si, my sie z tymi ludziami ani nie znali. 
Kole północy my sie okómpali w potóczku 
pod miesiónczkym a uż nóm wiyncej nie 
było trzeba.

Człowiekowi je fajnie, jak mu z Jabłón-
kowa poszlóm do Bogoty nowy pas. Pas 
zawónioł Starym Gróniym a my zaś mógli 
wystrzelić w świat. Tak żech był z tego rod,  
aż żech se doł przebić brwie kónskym drótu.

Człowiekowi je fajnie, jak sie uczi wa-
rzić tamales pod drugim nejwyższim wo-
dospadym w Ameryce Połedniowej. Uczili 
nas to Inkowie w dziedzinie San Jose de 
Isnos, skoro na kóńcu świata. Sfutrowali 

my po dwa kónski a uż wiymy jak na to. 
Na jisto to nie roz w Goralii uwarzimy. 
Na śćmiywku my przi fifce czyrwónego 
podziynkowali za przeżity a użity rok na 
wandru. Wielki dziynki wszeckim, co nas 
cisnóm dali!

Człowiekowi je fajnie, jak se do umyć 
auto a dómowi mu nalejóm gynstej kurski 
polywki. Zagrzoła nas głównie przi sercu. 
Posiedzieli my z gaździnami dobróm go-
dzine. Pofulało sie o kaj czim, nabadały 
nas jako sie co warzi a co z czim lepi szma-
kuje. Taki dómowe szkolyni je przeca jyny 
kupa wert. Viťa dostoł na rocznice bómbel-
kowóm kómpiel od czornego.

Człowiekowi je fajnie, jak sie przerym-
pluje przez Andy po jednym z nejbardzi in-
farktowych chodniczków na świecie. Nie 
zhórczeli my z grapy, wszecki kamiony nas 
wyminyły a bómba z gazym nie wybuchła, 
tóż jadymy do Ekwadoru. Przed granicóm 
jo musioł wymyć fajke.

Tóż tak co prawimy na Kolumbie? Dlo 
nas to byli głównie Kolumbijcy. To prawie 
dziynki nim je tyn skrowek ziymi taki zaji-
mawy, to óni tam człowieka cióngnóm ze 
wszeckigo nejwiyncej. Nikierzi (nikiere!) 
przicióngajóm turystów, nikierzi turyści 
przicióngajóm jich a ganc na jisto sie Ko-
lumbijcy przicióngajóm nawzajem. Wisi 
to w lufcie, je to widać a je to słychać. 
Jak sie śpiywo w jednej gupi pieśniczce,  
w Kolumbii „lov is in di er“. Moja baba była 
na ulicy każdy dziyn nejmiyni trzi razy 
opiskano. Jak szła sama, piskali roz tela. 
W radiach gro muzyka w stylu raggeaton 
z tekstami o wielkich dupach a napóm-
powanych maczach, baby se sprawujóm 
fasady w garażach, młode dzieuchi cho-
dzóm do szkoły w karowanych minisuk-
niach a biołych podkolanówkach. Potym 
sie nima co dziwić, że sóm z tego chłapcy 
w pubercie cali dziwocy, jo też był. Możne 
to wszecko je tymu, że ci ludzie tak radzi 
lotajóm w obłokach. Nikierzi Kolumbijcy 
wyglóndajóm tak zaśnióni, jako by jich  
w jednym kónsku jakisi rużowe balónki 
nadnoszały nad ziymóm. Sóm aj pierónym 
hónorowi a wdycki sie muszóm lajsnyć  
a pokozać. Żodyn nigdy nimo piniyndzy, 
ale jak trza iść w sobote na fieste, grejcary 
sie z kiylsi pokożóm. Jak sie pozywo, zaroz 
całóm gospode. Jak sie idzie tańcować, je-
dynie w nejlepszi paradzie. Nie dziwajóm 
sie za sebie ani przed sebie, dziwajóm sie 
po dupach. Kolumbijcy umióm na całego 
żić żiwot taki, jaki je. Carpe diem!

PERU 11.02. - 24.02.2019
Już moc dobrze wiymy, że w tych nej-
miynszich dziedzinkach, w tych nej-
wiynkszich grapach spotkómy tyn nejszy-
rszi uśmiych a nejcieplejszi serca. Ludzie, 
kierych tu spotykómy, nas wdycki z daleka 
zdrowióm, bez gańby sie dopytajóm, po-
srandujóm a aj pochwolóm. Jak jo w dzie-

dzince Chocta smażił grziby w kufru, zle-
ciały sie wszecki dziecka, potym paniczki  
z burczakym z kukurzice (czicza), na kó-
niec wiesioły ujec prziniós aj piwo. Sta-
reczka nóm na miydzce pokozała jak sie 
przyndzie wełne.

Na dwa dni wjechali do parku Paracas, 
skusić se żiwot na pustyni. Na obiod była 
rybka z wyndki na patelnie, na swaczine 
pływani z fokami, na wieczerze szampus 
na plażi a na śniodani przelot nad oce-
anym. Ty widoki a tóm atmosfere tróm-
fnie mało co. Jedynie, że by se człowiek 
pojczoł skije a śmigoł slalom nad zielónóm 
oazóm albo szłapoł peruański winogróno  
a potym sie z Wenezuelcami napił świyżi-
go burczaku. W mieście Ica było tak,  
aj tak a nie skóncziło to jyny na burcza-
ku. Skrynciło sie karkym niejednej flasz-
ce Pisco, tańcowało sie kumbie aż do rana  
a nakóniec prziszło aj zaproszyni do chał-
py. We swojim skrómnym kwartyru We-
nezuelcy napiykli tradycyjne Arepy, my 
nawarzili ziymiaczannych knedli pełnió-
nych szpyrkami a Peruańcy sie prziszli na-
jeść. Winobrani jak sie patrzi!

Torg pod lagunóm Quilotoa w Ekwadorze

Sama se tu przyndym tóm wełnym,  
symtam sie na mie przidóm podziwać gringos
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14.03. - 26.03.2019
W Cusco my piyrszi roz siedli do spraw-
nej smradlawej cziczerii, tam my dostali 
po bóncloku fermentowanej kukurzice  
a wszecy sie z nami chcieli witać. Skón-
czili my przi stole z szamanym, kiery mioł 
pełne lica koki. Dowiedzieli my sie od nie-
go kaj jaki tajymnice, ale to tu nimogym 
jyny tak wybulczeć. Mogym sie pochwo-
lić, że nóm tyn szaman doł swój fejsbuk.

Tak nóm to fajnie wyszło, że kónsek od 
Cusco mieli Indiani z dziedziny Maras 
taki swoje stawiani maja, u nich marca. 
Piyrszi gónili po miydzkach z muzykóm  
a znaczili swoje terytorium. Potym sie 
nawalili cziczóm, tańcowali kole nazdo-
biónego marca a nakóniec go zetli. Byli 
my tam jedyni bioli i tóż nóm też naloli do 
gorka a nałożili porcje baraniny.

Rano o pióntej uż my po stojónczku śnio-
dali przed wstympym na Maczu Pikczu. 
Wlyźli my isto tak trzicaci, po 2500 scho-
dach my byli na wyrchu drudzy – na upar-
tego! Widzieli my Maczu Pikczu puste, no 
prawim dziw dziwów. Czymu Ci Inkowie 
tam z tela pognali? Wydropali my dalszich 
2500 schodów na gróń a już my to wiedzie-
li. Ze wszeckich strón snozy, we snozach 
woda, dookoła same gónszczi a do Cusco 
sto kilometrów pieszo. Możne sie odklu-

dzili tam, z kiyl podle legendy prziszli. 
Jedyn młody indian nóm powykłodoł, jak 
sie han kiejsi syn bogów Manco Cápac wy-
nurził z jeziora Titicaca a śmigoł do Cusco 
założić imperium. Przi Titicaca my pojeź-
dzili po dziedzinkach a pooglóndali obraz-
kowe zogóny z qinoóm, podusili pstróngi  
z jeziora a już sie nóm bylskało na dowi-
dzynia. Jednego zmarzłego dnia my sie 
rano o siódmej dodyszeli do piynciu ty-
siyncy. Przed nami kopiec, co mioł siedym 
kolorów, z połówki bioły od śniegu, z po-
łówki jako tyncza. Pod kopcym ujec żuł 
koke a pos lamy. Przekroczili my siodło  
a tam skaliska czyrwóne jak wino, barwy 
jak Merlot, Kabernet czi rybiziok. Zaru-
szało w głowie jeszcze o wiela lepi niż to 
wino. Trza powiedzieć, że Peru to u nas 
wygrało. Ta prziroda, ci ludzie, to jedzyni 
a ta magiczno atmosfera sie nie dajóm opi-
sać, to sie do jedynie przeżić. BOLIWIA 26.03.- 12.04.2019

Piyrszi obiod w Boliwii – lama na kości 
a polywka z quinue. Jak my w Peru zje-
dli wypasiónego szczura, tego my sie uż 
nimógli poboć. Lama szmakowała jak tyn-
gawo owiynzina. Najisto jóm pacli, bo ko-
gosi spluła. Nie wiym, ale raczi bych jóm 
niechoł na wełne. Wtedy my eszcze nie 
wiedzieli, że zaroz tym piyrszim obiadym 
nóm chcieli pokozać, co nas w Boliwii cza-
ko. Rowno cesta w 3700 metrach nad mo-
rzym, dookoła jyny zogóny z quinuóm, 
miyndzy tym lamy a na obiod wdycki jyny 
miynso. Tóż my jechali a jechali a dooko-
ła nikogo. Symtam my natrefili na pore 
oszarpanych pajt, kiere objscowały psy 
albo stare indianki. Połówka tych pajtek 
uż je prózno. Żodnymu sie nie chce paść 
lamy a sztrykować kopyca, zbiyrajóm sie 
do wielkich miast. Nie wiedzieli my czi sie 
boć, czi se wypić. W malutkim sklepku/
obywaku nóm taki nieśmiałe dziywczyn 
sprzedało trójke szpyrytusu a ku tymu ja-
kómsi żółtóm czurabajde. Bezmali to tam 
tak pijóm. Tóż wypoliło nóm gagocze mo-
rowo, ale świat był zaroz wiesielszi. Możne 

sie nas tam wszecy poboli, bo jedna star-
ka nóm na drugi dziyń wykłodali, że jich 
tam symtam napadnóm. Starka prawili,  
że przijadóm wielkimi autami, powión-
żóm jim ryncenogi a pozbiyrajóm całóm 
gowiydź a wszecko z chaupy.

ARGENTYNA 12.4.–1.5.2019
W mieście Salta, my se piyrszi stejk na 
ogiyń chynyli sami. Pieknie hruby a czy-
rwiyniutki, dobrego pół kila grzychu. Gaź-
dzino mi prawiła aż se to posolim aż na 
blaszi a potym uż do tego moc nie żgóm.  
Z każdej stróny po piynć minut a do piyn-
ciu minut go nie było. Zalote po Argen-
tyńsku, młodym wóniawym Malbekym. 
Potym se przisiedli dwo młodzi z Buenos 
Aires, gazda też przisunył fotel a dyskusja 
sie rozjechała na całego. Z każdym łykym,  
z każdóm szklónkóm sie dźwigały de-
cybele. Kole dziesióntej sie Argentyńcy 
spamiyntali, że też trza co zjeść. Ciotka 
chynyła trzi kitki do brutwanie a o jedyno-

Podziwali my sie z wyrchu, jak pustynie Paracas oblywo 
Ocean Spokojny

Winobrani w peruańskim mieście Ica

To skijowani jóm isto nigdy nie puści.  
Tym razym nad oazóm Huacacina.
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stej siadali za stół. W Argentynie sie żije  
w nocy. Przez dziyń cztyry godziny siesta, 
tóż se to mogóm dospać. Też my doślyn-
czeli, ale rano nóm to nie dało wyspować, 
za oknami wołała Argentyna.W muzeum 
wystawili bizardni obrazy, manekiny  
w auslagach pooblykały galaty do dzwóna, 
na obiod nóm napiykli empanady z mle-
tóm owiynzinóm, kole pióntej wszecy 

sorkali yerba mate. Też my zaczli zalywać 
yerbe, czimsi trzeba to ciało regenerować. 
Wieczór zaś winko, zaś z nowóm party-
jóm. Przijechoł Izraelski reżyser, kiery 
promowoł swój film na festiwalu w Bu-
enos Aires. Przijechali młodzi Żidzi z Los 
Endżels, kierzi sie przekludzili do Izraela 

a teraz wandrujóm po świecie. Przijechała 
stolorzka z Berlina, z kieróm my o północy 
gónili po mieście za łacnym winym.

W Cordobie my uż jyny degustowali, 
tańcowali a chodzili za kulturóm. Wycho-
dzało nóm to wszelijako. Ta nejdrogszo 
flaszka nóm szmakowałam skoro nejmiy-
ni, był to Pinot Noir Reserva. Kolcli my se 
argentyński tango, licka pieknie przi se-
bie, dupki kapke od sebie. Jo sie dokóńca 
odważił na paniczke kole osiymdziesiónt-
ki, ale była na mie pieknie ostro. Sztuka 
teatralno sie nóm nie spodobała i tóż my 
sie skandalistycznie dźwigli a podziyn-
kowali. Argentyńcy fakt nie umióm zin-
terpretować Czechowa. W Cordobie przez 
dwiesta tysiyncy młodych, tóż my na nich 
aspóń widzieli, co sie teraz nosi. Na piyr-
szim miejscu sóm teplaki, na drugim bóty 
na patnościcyntimetrowym opiyntku.  
Na rynek sie schodzajom pooblykani wsze-
lijako. Starzi przidóm w ancugach, młodzi 
w trepach. Na rynek sie chodzi tancować 
salse, cumbie, chachacha… Na ździorbach 
ani na rokach nie zoleżi.

1.5. - 7.5.2019
Argentyńców by sie dało opisać jako wie-
sołych choleryków, kierzi radzi jedzóm, 
radzi tańcujóm, radzi wandrujóm a nima-
jóm radzi Czilijców. Je to przeniemożnie 
hónorowy naród a wubec nima procne jich 
nasrać. Tym tuplym jich musi mierzieć to, 
jak borocy ekonomicznie tropióm. Od przi-
rody majóm wszeckigo szwarnie – dłógi 
brzyg, nafte, morowe uprawy cukru, soje, 
oliw, owoców a zeleniny, mocne wino  
a zdrowóm owiynzine. Kulture majóm 
namiyszanóim z tego nejlepszigo od Ham-
burgu aż po Gibraltar a ku tymu swojich 
sławnych gauczów – kowboji w ponczach 
a beretach. Turyści sie tu naokoło jeżdzóm 
dziwać na barewne skoli, na Aconcague, 
na lodowce, na wodospady czi na gauczów 
a przi tym degustować owocowy Malbec 
albo wóniawy Torrontes.

PATAGONIA 8.5.-28.5.2019
Doczkali my sie, kóniecznie ta sprawno, 
dziwoko, surowo Patagonia. Nimógli my 
se pómóc, było tam jak w Norwegii. Drze-
wianne kościółki z wieżiczkami, chałpy po-
bite szindlym albo kolorowymi lajśniami, 
kole cesty krowy z dłógóm sierścióm, kole 
kryształowych rzek chłopi z wyndkami.

Kole Hornopiren my poszpacyrowa-
li miyn dzy gazdówkami Mapuczów. 
Zozdrzili my, jakóm gowiydź chowióm, 
co sadzóm a jako sie jim pieknie kurzi  
z kuminków. Mapuchowie sóm Indiani, 
kierzi se panowali sami sebie aż do osiym-
dziesióntych roków dewatnostego wieku, 
nejdeli ze wszeckich Ameryckich tubyl-
ców. Isto majóm tyngi korzónek. Gorole, 
biermy se mustra!

W Hornopiren to zaczło a wszecko co 
było dali, nie potrzebuje słów. To trze-
ba przijechać, uzrzić a przeżić. Już my se 
myśleli, że ty cuda z Meksyka, Nikaragui 
albo Peru nic nie trómfnie a tu just! Zaś 
nas mroziło po plecach a ni jyny z kosy. 
Aż sie tymu ciynżko wierzi, że ty głym-
boki dziwoki lasy, ty turkusowe jeziora  
a ogrómne siwiutki lodowce se mogymy 
do dzisio pooglóndać dziynki ludzki dobro-
ci. Jeszcze nie downo był miyndzy nami 
taki dobraczisko z Uesa, kiery poskupowoł 
przez trzista tysiyncy hektarów Patagonie, 
jyny coby jóm niechać takóm, jako wdycki 

Wybiyrómy wiesielowe podarunki w 4500 m.n.p.m.Od Ekwadoru po Boliwie, kazdy region mo swój kłobuk.  
Jednacze słónko tam piecze

Partyja z dziedziny Maras sie biere za bulani Marca

Spełnióny sen – Patagonia na cztyrzóch kółkach
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była. Patagonia go za to zebrała ku sebie 
na jeziorze General Carrera. Je w tym ja-
kosi tako dziwno przirodnio logika. Coby 
se nas ta niemiłosierdno kosa też na tym 
połedniu nie zostawiła, zbiyrali my sie Ar-
gentyńskimi pampami zpatki do cywiliza-
cji. Po ceście mie chyciły urodziny, kiere 
były isto nejbardzi srandowni a nejbardzi 

oryginalni w całym tym mojim pieknym 
żiwocie. Wander sie nóm pomału biere 
ku kóńcu, tóż my se lajsli drzewiónke nad 
jeziorym w Villa La Angostura. Ciepłóm 
spyrche po piynciu dniach a szampus przi 
ogniczku na jisto zapamiyntómy na dłógo. 
Ostatni miesiónc przed nami, trza skosz-
tować czilijski wino a sprzedać Viťe.

Jezioro General Carrera po czilijski strónie.  
Nasz ostatni punkt na połedniu. 

20 maja, -5 stopni, kajsi na argentyńskich pampach.  
Wandrowani nimo granic.
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Czesław Mendrek
Urodził się i mieszka w Czeskim Cieszynie. Jest architektem po studiach na VUT w Brnie. 

Wcześniej zajmował się rysunkiem, dziś preferuje akwarelę. Jest członkiem grupy artystycznej „8”.


