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M A R I A N  S I E D L A C Z E K

O Kalendarzu od redaktora
Oto przed Państwem kolejna porcja lek-
tury na następny rok. Ten poprzedni był 
absolutnie wyjątkowy – był to rok stra-
chu, siania paniki, chaotycznych i czę-
sto absurdalnych pomysłów władzy na 
pokonanie mechanizmów przyrody. Rok, 
w którym demokracja odsłoniła swoje 
ukryte niedoskonałości, umożliwiając jej 
dotychczasowym beneficjentom – polity-
kom – wykorzystanie jej w celach niezbyt 
dalekich od totalitaryzmu. Wierzmy tyl-
ko, że ludzie dobrej woli, stawiający zdro-
wy rozsądek ponad pokusami owczych 
pędów, wynoszący ideał wolności ponad 
żałosne ciepełko oportunizmu, nie po-
zwolą się wpędzić w szpony nowego Wiel-
kiego Brata.

Po tym wstępie, którego niestety nie 
mogłem sobie odpuścić, jako że jego 
kontekst zdominował nasze myśli już co 
najmniej od marca 2020 r., pozwolę so-
bie zaprezentować Państwu zawartość 
niniejszego Kalendarza.

Zacznijmy od Kalendarium. Klasyczną 
jego część uzupełnia tym razem wykaz 
niektórych popularnych imion z opisem 
cech charakterologicznych ich nosicieli. 
Proszę jednak o potraktowanie tego cyklu 
z mocnym przymrużeniem oka, zwłasz-
cza przez rodziców, zastanawiających się 
nad wybraniem imienia dla swojego po-
tomka. Polska tradycja jest w tym zakre-
sie przebogata i warto z niej skorzystać.

Motywem niejako przewodnim tego 
Kalendarza stała się postać i dzieło nie-
odżałowanego Bronisława Liberdy, któ-
ry odszedł od nas ostatniego dnia maja 
2020 r. Pisze o nim córka jego długolet-
niego przyjaciela Jana Rusnoka – Anna 
Maria, a swoimi refleksjami dzielą się 
także Monika Milerska, Piotr Horzyk, Ka-
zimierz Jaworski oraz Jacek Sikora. Moż-
liwość udostępnienia Czytelnikowi prze-
pięknych i ponadczasowych reprodukcji 
obrazów Mistrza zawdzięczamy jego Ro-
dzinie. Dziękujemy stokrotnie!

Teraz uwaga – następuje blok bardzo 
poważnych, a dla niektórych nawet kon-
trowersyjnych tekstów. Na pierwszy ogień 
idzie niezmordowany Profesor Kadłubiec 
i jego niezbyt optymistyczna analiza na-
szego stanu posiadania w dziedzinie 
kultury i oświaty. Liczymy mocno wraz  
z Profesorem, że lektura tego opracowa-
nia dostarczy współczesnym bodźca in-
spiracji. Na samą nostalgię nas bowiem 
nie stać.

Dr Grzegorz Gąsior, którego autorstwa 
najnowsza praca – „Slezská Matice osvěty 
lidové a národnostní otázka na Těšín-
sku 1920-1938” ujrzała światło dzienne  
w 2020 r., nawiązuje do jej tematyki, przy-
bliżając odbiorcy jeden z jej najciekaw-
szych chyba wątków. Plan Matouša miał 
na celu przeprowadzenie rychłej i sku-
tecznej czechizacji Zaolzia. Tylko tyle.

Do okresu tuż po nieszczęsnym roku 
1920 wraca także Czesław Kraina, które-
go erudycja dotycząca zwłaszcza realiów 
cieszyńskich jest nieoceniona.

Następuje chwila odprężenia – czas 
na chwilę prozy. „Noc w knajpie Teschen“ 
jest dziełem Adama Miklasza, wielkiego 
przyjaciela Zaolzia, Krakusa mieszkają-
cego w Cieszynie, człowieka wielu pasji.

Lektura książek nadal – na szczęście 
– cieszy się znaczną popularnością, szko-
puł w tym, że często nie bardzo wiadomo, 
kogo czytać warto, a kogo niezupełnie. 
Autorów jest ci u nas dostatek i orienta-
cja w tym gąszczu nazwisk bywa trudna. 
Dlatego specjalny kompas dla zagubio-
nych miłośników współczesnej literatury 
polskiej skalibrowała w tym celu Joanna 
Klimsza.

Kolejna z pań autorek, to lubiana przez 
swoich uczniów polonistka z Polskiego 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, 
Lidia Kosiec. Jak wygląda nietypowy rok 
szkolny z perspektywy gimnazjalnego 
belfra? Przeczytajcie. Dowiecie się.

Pozostajemy jeszcze przez chwilę przy 
paniach. Otylii Toboły, byłej już, a długo-
letniej redaktorki Radia Ostrawskiego nie 
trzeba nikomu przedstawiać. W tym rocz-
niku Kalendarza dzieli się ona wspomnie-
niami z pracy w ostrawskiej rozgłośni.  
Są smakowite ciekawostki, jest kawał hi-
storii widzianej spoza kulis.

Aby jeszcze bardziej podkręcić wątek 
płci pięknej w naszym Kalendarzu, wy-
kładowca historii ze wzmiankowanego 
wyżej Gimnazjum, Michał Szczotka, po-
stanowił wprowadzić nas w tajniki ko-
biecego piękna w różnych epokach histo-
rycznych. Ostrzegamy: to gorąca lektura!

Po tym ognistym temacie ponownie  
zmieniamy nastrój, i to w sensie dosłow-
nym, jako że Józef Szymeczek odsłoni 
przed nami niesłychanie ciekawy, a pra-
wie nieznany wątek dotyczący ezotery-
ków zaolziańskich. A więc teozofów, spi-
rytystów, wyznawców wiedzy tajemnej. 
Ale nie trzeba się bać.

Wracamy do pań. Pani docent Jana 
Raclavská z Uniwersytetu Ostrawskiego 
proponuje wycieczkę do Mayerlingu – pa-
łacu myśliwskiego w Austrii, w którym 
w 1889 r. następca tronu austro-węgier-
skiego, arcyksiążę Rudolf popełnił sa-
mobójstwo wraz ze swą kochanką Marią 
Vetsera. Autorka pokaże nam, jak rela-
cjonowała tamte wydarzenia „Gwiazdka 
Cieszyńska“.

Mam teraz ogromny zaszczyt zapre-
zentować Państwu wyjątkowy artykuł, 
który specjalnie dla Kalendarza opraco-
wała pani Irena Prengel Adamczyk, histo-
ryk sztuki, związana od wielu lat z Muzeum 
Ziemi Cieszyńskiej. Jakie skarby kryją się 
w kościołach na Ziemi Cieszyńskiej? Nie 
uwierzycie, dopóki nie przeczytacie!

Dwa bardzo cenne teksty na temat 
historii swoich przodków dostarczyli pa-
nowie Michael Morys-Twarowski i Stani-
sław Kołek. Ten drugi reprezentuje piąte 
już pokolenie górnicze, dlatego godnym 
dla Zaolzia uzupełnieniem tego fachu 
musi być zawód związany z trzynieckim 
„Werkiem“. A że pracują w nim także pa-
nie dowiemy się z serii rozmów, jakie 
przeprowadziła z nimi Magdalena Ćmiel.

I na koniec odlot – opis eskapad rowe-
rowych po Polsce w wykonaniu zwiewnej 
blondynki Roksany Waraksy.

Miłej lektury!
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Nova et accurata geographica  
delineatio Ducatus Teschenensis  

in Silesia Superiore  
cum finitimorum Hungariae  

et Poloniae Regnorum,  
ut et Moraviae limitibus aeri incisa 

opera et sumptibus  
Matthaei Seutteri

Autor:  
Matthäus Seutter (1678-1757)

Wymiary:, 48,4 × 56,8 cm.  
Mapę ogranicza ramka stopniowa 

oznaczona co 1‘ i opisana co 5‘  
(szerokość geograficzna)  

oraz co 10‘ (długość geograficzna). 
U góry ozdobny kartusz tytułowy, 

podziałka liniowa pośrodku  
przy dolnej ramce oraz legenda  

w prawym dolnym rogu mapy rów-
nież w zdobionych kartuszach.  

Na dole po lewej widok Cieszyna: 
„Teschen“ z objaśnieniem  

7 obiektów oznaczonych liczbami.
Miejsce wydania: Aug. Vindel.

Współtwórca:  
Tobias Conrad Lotter (1717-1777)

Data: cca 1740

Na następnych stronach:

Atlas Silesiae id est Ducatus  
Silesiae generaliter Quatuor Mappis 
nec non specialiter XVI Mappis tot. 

Principatus repraesentantibus  
geographice Exhibitus

Autor: Johann Wolfgang Wieland  
(?-1736); Mattheus von Schubarth 

(1723-1758); Tobias Mayer  
(1723-1762);  Johann Ignatz Falbiger 

(1724-1788)
Miejsce wydania: Norimbergæ

Wydawca: Homanniani Heredes
Data: 1750

Opublikowano dzięki uprzejmości 
Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej 

we Wrocławiu, w której zbiorach 
znajdują się oryginały map.
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pi 1 Maria, Mieczysław, Mieczysława, Mieszko, Wilhelm Nowy Rok

so 2 Bazyli, Grzegorz, Izydor, Makary 

ni 3 Daniel, Danuta, Genowefa, Piotr

po 4 Angelika, Aniela, Benedykta, Dobromir, Eugeniusz, Grzegorz, Izabela

wt 5 Amelia, Anna, Edward, Emilian, Hanna, Symeon, Szymon

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

cz 7 Izydor, Julian, Juliusz, Lucjan, Oriana, Rajmund, Walenty

pi 8 Arlena, Mścisław, Seweryn, Teofil

so 9 Adriana, Adrianna, Antoni, Julian, Julianna, Marcelina, Marcjanna, Władymir

ni 10 Agaton, Danuta, Dobrosław, Jan, Marcjan, Paweł, Wilhelm

po 11 Feliks, Hilary, Honorata, Krzesimir, Matylda

wt 12 Antoni, Arkady, Benedykt, Bernarda, Czesław, Czesława, Ernest, Hilda

śr 13 Bogumił, Bogumiła, Bogusława, Iweta, Melania, Weronika

cz 14 Feliks, Helga, Hilary, Nina

pi 15 Aleksander, Franciszek, Izydor, Makary, Paweł

so 16 Marcel, Waldemar, Włodzimierz

ni 17 Antoni, Jan, Rościsław

po 18 Beatrycze, Bogumił, Krystyna, Małgorzata, Piotr 

wt 19 Andrzej, Bernard, Bernarda, Erwin, Henryk, Juliusz, Mariusz, Marta, Matylda

śr 20 Sebastian

cz 21 Aga, Agnieszka, Inez, Jarosław, Jarosława, Marcela dzień babci

pi 22 Anastazja, Anastazy, Dominik, Wincenty dzień dziadka

so 23 Bernarda, Ildefons, Jan, Klemens, Maria, Rafael, Rajmund, Rajmunda

ni 24 Felicja, Franciszek, Milena, Rafaela, Rafał, Tymoteusz

po 25 Elwira, Miłosz, Paweł, Tatiana

wt 26 Paula, Paulina, Tymoteusz, Tytus, Wanda

śr 27 Angela, Angelika, Aniela, Ilona, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław

cz 28 Aga, Agnieszka, Amelia, Augustyn, Julian, Karol, Piotr, Radomir, Tomasz, Walery

pi 29 Anna, Bona, Hanna, Konstancja, Walerian, Waleriana, Zdzisław

so 30 Adelajda, Feliks, Gerard, Maciej, Marcin, Martyna, Sebastian, Teofil

ni 31 Abraham, Ema, Euzebiusz, Franciszek Ksawery, Jan, Ksawery, Ludwik, Marceli, Piotr 

Styczeń MARIA jest choleryczką. Posiada trudny charakter. Jest kobietą zdecydowaną, pracowitą, nieco chmurną, za-
zdrosną, ale posiadającą bogactwo czułości i miłości. To introwertyczka, która ma skłonność do zamykania 
się w sobie i nie zawsze ujawnia swe myśli i uczucia. Jest raczej skryta. Jest bardzo pewna siebie i zdecydo-

wana. Gdy się z czymś nie zgadza, bardzo ostro się przeciwstawia. Jest uparta. Porażki sprawiają jej przykrość, ale nie 
powstrzymują od dalszego działania. Marie żyją tak, jakby pamiętały, że nie całkiem należą do tego świata. Pociąga 
je wszystko to, co mistyczne, tajemnicze i naładowane magią. Mają rozwiniętą intuicję, ów „szósty zmysł", który daje 
im dobre rozeznanie w świecie. Są przy tym wnikliwe i starają się zawsze dotrzeć do istoty problemu. Nie znoszą 
połowicznych rozwiązań, bylejakości i prowizorki. Nie mają zwyczaju pozostawiać na swojej drodze niezałatwionych 
spraw. Do swych życiowych zadań podchodzą w sposób perfekcjonistyczny i często stawiają innym ludziom wysokie 
wymagania. Ale z drugiej strony rozumieją czyjąś odmienność i pozwalają innym być sobą. Są wymagające, ale 
opiekuńcze. Uczuciowe, ale nie pobłażające własnym i cudzym słabościom. Są oddane życiu rodzinnemu, ale wiele 
żądają od tych, których kochają. Cenią sobie wysoką jakość życia, także w sensie materialnym, ale nie pozwalają się 
wciągnąć do wyścigu po pieniądze. Maria to imię, które każe dążyć do doskonałości, ale też daje wiarę w naturalny 
porządek świata.

PIOTR jest ambitny, wrażliwy na ludzkie sprawy. To człowiek prostolinijny, zawsze chętny do udzielania pomocy 
innym. Podejmuje się wielu rzeczy naraz i potem zapomina o nich. W jego działaniu brakuje ciągłości. Pracuje 
zrywami. Jest niezdyscyplinowanym marzycielem, ciekawym, ale nieuważnym. Posiada wielkie zdolności, ale 

jest leniwy. Ma predyspozycje, by kierować w środowisku. Jest wybuchowy, nerwowy, chciałby wszystko od razu zała-
twić. Często popada w konflikty z otoczeniem, które nie lubi, by przypominano mu o jego powinnościach. Piotrowie są 
praktyczni i mają dużo gospodarskiego, zdrowego rozsądku. Zwykle dobrze znają środowisko, w którym się obracają  
i potrafią zgodnie współżyć z ludźmi, z korzyścią dla wszystkich stron. Upraszczają sprawy zbyt zawiłe; nie mają 
serca do abstrakcyjnych rozważań. Nie lubią czegoś udawać ani ukrywać swoich pobudek, źle się czują tam, gdzie 
trzeba być dyplomatą. Silne u Piotra są instynkty opiekuńcze. Dzieci i kobiety czują się przy nim bezpieczne. Potrafią 
sobie i swoim bliskim zapewnić komfort; znają się też na różnych drobiazgach, które czynią życie wygodniejszym. 
Wokół Piotra świat staje się normalny! Zdarzają się ludzie, którzy nadużywają jego dobrej woli, a wtedy on nie bardzo 
wie, jak się przed nimi bronić. Zwykle Piotr unika skrajności. Jest typowym zwolennikiem „środkowej drogi”. Raczej 
nie spotykamy Piotrów fanatyków!

ANNA to osoba niezwykle oddana rodzinie, dzieciom i mężowi, których ceni bardziej niż towarzystwo. Anna jest 
wrażliwa na uroki krajobrazu, lubi naturę, spokój, zgodę i harmonię we własnym środowisku. Anna dobrze ra-
dzi sobie również w życiu zawodowym i kształci się na wybitną specjalistkę, zdobywa pieniądze i sławę. Anny 

potrafią zachować spokój, optymizm i równowagę ducha nawet wtedy, gdy „cały świat staje na głowie”. Pamiętajmy 
też, że imię to zaczęło swoją karierę jako imię babki Świętej Rodziny, a babcie, jak wiadomo, często są w naszych 
zwariowanych czasach ostoją spokoju i zdrowego rozsądku. Anny zwykle mają dobre rozeznanie w realiach tego świa-
ta. Są praktyczne i zapobiegliwe, i chociaż są wrażliwe, to raczej wolne są od pokus, aby “odlatywać”. Zwykle mocno 
stoją na ziemi i służą radą, pomocą i opieką swoim bliskim. Wiele ważnych dla Anny spraw dzieje się po prostu... 
w jej rodzinie. I zwykle w swoim rodzinnym kręgu Anna jest postacią centralną i wokół niej obraca się życie domu  
i jego przyjaciół. Małe Anie raczej nie buntują się i nie próbują życia sobie wymyślać na własną rękę. Nie sprawiają 
kłopotów wychowawczych; są nastawione na “twórczą kontynuację” tego, czego nauczyły się od swojej mamy i babci. 
Często należą w swej rodzinie do swoistej żeńskiej dynastii. Imię to brzmi ciepło i emanują z niego uczucia opiekuń-
cze. Imię to powtarzane codziennie jak mantra uczy dziewczynkę uśmiechu, dobroci, bycia miłą i rozumienia innych 
ludzi. Gdy dorośnie, będzie jak znalazł! Trzy, liczba sukcesu w ich imieniu sprawia również, że Anny dobrze radzą 
sobie w życiu zawodowym i bez kompleksów mogą kształcić się na wybitne specjalistki, zdobywać pieniądze i sławę.



1 STYCZNIA 
1781 nad rzeką Severn w angiel-
skim hrabstwie Shropshire otwarto 
pierwszy żelazny most na świecie 
Iron Bridge

1951 z połączenia Bielska i Białej 
Krakowskiej powstało miasto Biel-
sko-Biała

3 STYCZNIA 
1521 Reformacja: papież Leon X 
ekskomunikował Marcina Lutra; 
wcześniej (15 czerwca 1520) papież 
wydał bullę Exsurge Domine, w któ-
rej nakazał Lutrowi odwołanie jego 
nauk, a ponieważ Luter 10 grudnia 
1520 publicznie spalił papieski do-
kument, w odpowiedzi został eksko-
munikowany
1661 ukazał się pierwszy numer 
„Merkuriusza Polskiego”, najstarszej 
gazety w języku polskim
1986 zmarł polski pilot wojskowy 
Jan Zumbach, as myśliwski Polskich 
Sił Powietrznych na obczyźnie

5 STYCZNIA 
1921 urodził się szwajcarski drama-
turg i prozaik Friedrich Dürrenmatt, 
w swojej twórczości posługujący się 
ironią, parodią, farsą czy groteską 
(Wizyta starszej pani, Fizycy)

6 STYCZNIA 
1911 urodził się polski aktor i re-
żyser Kazimierz Rudzki, znany m.in. 
z serialu telewizyjnego Wojna do-
mowa

7 STYCZNIA 
2011 zmarł polski aktor i reżyser 
teatralny Krzysztof Kolberger

8 STYCZNIA 
1926 urodził się polski aktor te-
atralny, filmowy i radiowy Bro-
nisław Pawlik, znany jako Rzecki  
w serialu Lalka, Dionizy Cichocki  
w serialu Alternatywy 4, a także z 
roli fotografa amatora w filmie Co 
mi zrobisz, jak mnie złapiesz

9 STYCZNIA 
1951 otwarto oficjalnie kwaterę 
główną ONZ w Nowym Jorku

10 STYCZNIA 
1971 zmarła francuska projektant-
ka mody Coco Chanel, popularyza-
torka małej czarnej 
1976 urodził się polski rysownik, 
animator, reżyser filmów animowa-
nych Tomasz Bagiński (Katedra); te-
goż dnia zmarł amerykański muzyk, 
bluesman Howlin’ Wolf
1986 zmarł czeski poeta Jaroslav 
Seifert, laureat Nagrody Nobla

11 STYCZNIA 
1891 zmarł francuski baron Geor-
ges Haussmann, jako prefekt depar-
tamentu Seine autor wielkiej prze-
budowy Paryża w latach 1852-1870

12 STYCZNIA 
1861 zmarł czeski pisarz Václav 
Hanka, językoznawca, slawista, hi-
storyk literatury, publicysta, tłu-
macz, pedagog akademicki, ale 
również znany mistyfikator – rzeko-
my „odkrywca” wielu staroczeskich 
tekstów, które okazały się być zręcz-
nymi fałszerstwami (rękopis królo-
wodworski i rękopis zielonogórski)
1876 urodził się amerykański pi-
sarz Jack London (Zew krwi, Biały 
Kieł, Martin Eden)
1976 zmarła angielska pisarka 
Agatha Christie, autorka poczytnych 
powieści kryminalnych, twórczyni 
takich postaci jak metodyczny bel-
gijski detektyw Herkules Poirot czy 
wścibska panna Jane Marple

13 STYCZNIA 
1941 zmarł irlandzki pisarz James 
Joyce, autor Ulissesa i Finneganów 
trenu

14 STYCZNIA 
1941 urodziła się amerykańska ak-
torka Faye Dunaway

15 STYCZNIA 
1971 oddano do użytku Wielką 
Tamę Asuańską na Nilu 

16 STYCZNIA 
1941 urodziła się piosenkarka Ewa 
Demarczyk, członkini zespołu Piw-
nicy pod Baranami

17 STYCZNIA 
1706 urodził się amerykański poli-
tyk i mąż stanu Benjamin Franklin, 
jeden z ojców-założycieli Stanów 
Zjednoczonych, a także drukarz, pu-
blicysta, filozof, fizyk, wynalazca

18 STYCZNIA 
2006 zmarł polski poeta i kapłan 
rzymskokatolicki Jan Twardowski, 
żołnierz AK, uczestnik powstania 
warszawskiego, jego religijna twór-
czość poetycka cieszy się ogromną 
popularnością

19 STYCZNIA 
1941 uroczyście podniesiono pol-
ską banderę na okręcie podwodnym 
ORP Sokół

20 STYCZNIA 
1826 zmarł polski uczony, filozof, 
działacz gospodarczy, pisarz i pu-
blicysta Stanisław Staszic, czołowy 
twórca polskiego oświecenia, autor 
Uwag nad życiem Jana Zamoyskie-
go i Przestróg dla Polski, tłumacz, 
geograf i geolog, duchowny katolicki
1946 urodził się amerykański reży-
ser, producent i scenarzysta filmowy 
David Lynch (Człowiek słoń, Dzikość 
serca, Miasteczko Twin Peaks)

21 STYCZNIA 
1901 urodził się polski lotnik, pi-
sarz i dziennikarz Janusz Meissner, 
autor popularnych powieści przygo-
dowych i wojennych, głównie o te-
matyce lotniczej lub marynistycznej 
(Żądło Genowefy, L jak Lucy, Czarna 
bandera)
1976 z Londynu i z Paryża odbyły 
się dwa pierwsze komercyjne rejsy 
samolotów Concorde 

22 STYCZNIA 
1561 urodził się angielski filozof, 
mąż stanu, Lord Kanclerz i prawnik 
Francis Bacon, uważany za jednego 
z twórców nowożytnej metody na-
ukowej, przedstawiciel empiryzmu

1901 śmierć brytyjskiej królowej 
Wiktorii znaczy kres epoki określa-
nej jej imieniem
1921 urodził się polski poeta okre-
su wojennego Krzysztof Kamil Ba-
czyński, przedstawiciel pokolenia 
Kolumbów, podharcmistrz Szarych 
Szeregów, żołnierz Armii Krajowej
1946 została utworzona Grupa 
Centrali Wywiadu (Central Intel-
ligence Group, CIG), 20 miesięcy 
później przekształcona w Centralną 
Agencję Wywiadowczą (Central In-
telligence Agency, CIA)

24 STYCZNIA 
1921 urodził się Tadeusz Zawadz-
ki ps. „Zośka”, harcmistrz, żołnierz 
Armii Krajowej

27 STYCZNIA 
1731 zmarł włoski budowniczy 
instrumentów muzycznych Bartolo-
meo Cristofori, uważany za wyna-
lazcę fortepianu
1756 urodził się, przez większość 
życia związany z Wiedniem, kompo-
zytor oraz wirtuoz gry na klawesy-
nie i fortepianie Wolfgang Amadeus 
Mozart, przedstawiciel klasycyzmu, 
zaliczany do trójki klasyków wie-
deńskich 
1901 zmarł włoski kompozytor 
romantyczny Giuseppe Verdi, autor 
licznych oper, m.in. Nabucco, Rigo-
letto, Traviata, Bal maskowy, Aida

28 STYCZNIA 
1596 zmarł angielski żeglarz 
Francis Drake, korsarz w oficjalnej 
służbie królowej Elżbiety, dowódca 
pierwszej angielskiej wyprawy do-
okoła świata
1611 urodził się Jan Heweliusz, 
gdańszczanin, astronom królewski, 
matematyk, piwowar, drukarz, wy-
nalazca peryskopu
1986 prom kosmiczny Challenger 
rozpadł się w 73 sekundzie po star-
cie, zginęła cała siedmioosobowa 
załoga misji STS-51-L
1996 zmarł rosyjsko-amerykański 
poeta i eseista żydowskiego pocho-
dzenia Iosif Brodski, laureat Nagro-
dy Nobla

30 STYCZNIA 
1721 urodził się włoski malarz Ber-
nardo Bellotto zwany Canalettem, 
przedstawiciel malarstwa weduto-
wego, w latach 1767–1780 praco-
wał dla króla Stanisława Augusta  
w Warszawie
1951 urodził się brytyjski piosen-
karz Phil Collins, wokalista i per-
kusista zespołu Genesis; tegoż dnia 
zmarł austriacki fabrykant Ferdi-
nand Porsche, konstruktor samo-
chodów, ciągników oraz czołgów

31 STYCZNIA 
1971 rozpoczęła się amerykańska 
misja Apollo 14, trzecia załogowa 
wyprawa na Księżyc



po 1 Brygida, Iga, Ignacy, Paweł, Seweryn, Zuzanna

wt 2 Franciszek, Joanna, Katarzyna, Korneliusz, Marcin, Maria

śr 3 Błażej, Hipolit, Oskar, Stefan, Telimena, Wawrzyniec

cz 4 Andrzej, Izyda, Jan, Joanna, Józef, Mariusz, Weronika

pi 5 Adelajda, Agata, Albin, Izydor, Jakub, Jan, Justynian, Paweł, Piotr

so 6 Antoni, Bogdana, Bohdan, Bohdana, Dorota, Ksenia, Paweł, Symeon, Szymon, Tytus

ni 7 Eugenia, Romeo, Romuald, Romualda, Ryszard, Teodor

po 8 Hieronim, Izajasz, Jan, Lucjusz, Paweł, Piotr, Salomon, Sebastian

wt 9 Apolonia, Bernard, Bernarda, Cyryl, Eryk, Eryka, Mariusz, Nikifor, Pola

śr 10 Elwira, Gabriel, Jacek, Jacenty, Scholastyka

cz 11 Adolf, Adolfa, Bernadetta, Lucjan, Lucjusz, Łazarz, Maria, Olgierd tłlusty czwartek

pi 12 Aleksy, Benedykt, Damian, Eulalia, Gerda, Julian, Laurenty, Nora

so 13 Adolf, Arleta, Grzegorz, Katarzyna, Klemens, Linda

ni 14 Cyryl, Józef, Józefa, Konrad, Konrada, Krystyna, Liliana, Walenty, Zenon

po 15 Jowita, Józef, Klaudia, Klaudiusz, Zygfryd

wt 16 Bernard, Bernarda, Danuta, Izajasz, Julianna, Samuel, Symeon, Szymon ostatki

śr 17 Aleksy, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, Łukasz, Zbigniew, Zbyszko, Zuzanna Środa Popielcowa

cz 18 Albert, Alberta, Albertyna, Bernardeta, Krystiana, Maksym, Zuzanna

pi 19 Arnold, Henryk, Józef, Konrad, Konrada, Marceli

so 20 Eustachy, Leon, Ludmiła, Ludomił, Ludomiła, Ludomir, Zenobiusz

ni 21 Eleonora, Feliks, Robert, Teodor

po 22 Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor

wt 23 Damian, Florentyn, Izabela, Łazarz, Marta, Piotr, Polikarp, Roma, Romana, Seweryn

śr 24 Bogusz, Jaśmina, Lucjusz, Maciej, Piotr, Sergiusz

cz 25 Cezary, Maciej, Małgorzata, Wiktor

pi 26 Aleksander, Bogumił, Dionizy, Mirosław

so 27 Aleksander, Anastazja, Gabriel, Gabriela, Julian, Leonard

ni 28 Gaja, Józef, Kaja, Lech, Makary, Roman

Luty PAWEŁ charakteryzuje się precyzyjnym umysłem, prawie zawsze udaje mu się to, co zamierzył. Jest cierpliwy, po-
święca konieczną ilość czasu na osiągnięcie wcześniej zamierzonego celu. Wydaje mu się, że ma prawo robienia 
wszystkim wokół niegrzecznych uwag. Posiada silny zmysł przyjaźni, ale zdarza się, że chce uszczęśliwić innych 

na siłę. Jest wrażliwy na porażki, zwłaszcza moralne, pragnie we wszystkim surowej doskonałości. Ten perfekcjonizm 
nieraz prowadzi go do katastrofy. Jest czuły i kochający, ale cechuje go pewna szorstkość, co nie ułatwia sprawy. 
Cierpi ogromnie, jeśli zostanie zdradzony. Pawłowie już od najmłodszych lat wiedzą dobrze, co znaczy „ja chcę“, 
oraz „to mi się nie podoba“. Uwielbiają robić coś według własnego pomysłu i nie dają sobie wytłumaczyć, że może 
być inaczej. Zwykle jako dzieci mają opinię nieposłusznych i niegrzecznych. Wiele z tego zostaje im również później,  
w dorosłym życiu. Są przekonani co do własnych rozwiązań, poglądów i sposobów życia oraz potrafią zażarcie ich 
bronić. Są uparci i zawzięci. Bardzo im zależy, aby to, co robią, było ich własne, oryginalne i rzeczywiście mają talent 
do tego, aby coś budować i tworzyć od samego początku. Próbują wielu rzeczy w życiu, choć w niewielu dziedzinach 
dane jest im osiągnąć mistrzostwo. Pociąga ich konkurowanie z innymi, lubią wygrywać i udowadniać sobie, że są 
lepsi od innych. Są za to wrogami nudy, szarości, stabilizacji i rutyny. Życie codzienne z Pawłem nie należy do naj-
lżejszych, jako że zwykle nie uznaje on niczyjego kierownictwa i trudno jest go namówić do rzeczy, do których sam 
nie ma pełnego przekonania.

ZUZANNA Jej złożony charakter wymyka się jednoznacznej ocenie. Pragnie kierować się odruchami serca  
i wyostrzoną intuicją, lecz zmuszona przez życie potrafi wykazać się logiką i działać jak najlepszy pragma-
tyk. Zawsze zajęta, zawsze aktywna, zawsze zaangażowana, nie znosi stagnacji, rutyny, monotonii. Imponuje 

wszystkim swoją odwagą i temperamentem, choć nadmierna pobudliwość czasem komplikuje jej życie, gdyż za-
czyna działać bez uprzedniego zastanowienia. Zachowuje się wtedy niemal jak na polu walki, przebojem pokonu-
jąc przeszkody i najprostszą drogę zmierzając do celu. W każdych okolicznościach pragnie pozostać wierna sobie  
i swoim zasadom, nie pozwala się nikomu urobić, kierując się wyczuciem, postępuje zgodnie z własnym sumie-
niem – sprawiedliwie, lojalnie, uczciwie. Zazwyczaj jest pewna swych racji. Pod wpływem emocji może być po-
rywcza, wybuchowa, skłonna do nerwowych reakcji, a gdy emocje opadną, potrafi okazać czułość, łagodność  
i namiętność. Natura obdarzyła ją artystyczną duszą, poczuciem piękna i harmonii, skłonnością do niezwykłości  
i mistycyzmu, tęsknotą do fantazji i przygody, niezgodą na pospolitość i prostactwo. Jako osoba kulturalna i subtelna 
lubi otaczać się pięknymi przedmiotami, dziełami sztuki i kwiatami, dba o swój wygląd, ubiera się w sposób wyszu-
kany, modnie i... drogo. Cechuje ją też głęboka uczuciowość, wrażliwość na ludzką krzywdę, na wszelkie przejawy 
dobra i zła; jest wyrozumiała, przyjacielska i uczynna, mocno przeżywa problemy innych. Jej naprawdę złożony  
i zmienny charakter to jednocześnie gwałtowność i bezkompromisowość oraz wrażliwość i wielkie serce.

WERONIKA ma niełatwy charakter. To kobieta zdecydowana, pracowita, nieco chmurna, zazdrosna, ale po-
siadająca bogactwo czułości i miłości. Posiada skłonność do zamykania się w sobie i nie zawsze ujawnia 
swe myśli i uczucia. Jest nawet skryta. Ma wielką pewność siebie i dużą dozę zdecydowania. Weronika 

to kobieta dobra, zaradna i godna najwyższego zaufania. Posiada duże doświadczenie życiowe, toteż chętnie służy 
innym radą. Weroniki, jako nieodrodne dwójki, są zgodne i nastawione na życie w przyjaźni z innymi. Mają zdolność 
przystosowywania się do różnych ludzi, do różnych miejsc i środowisk - chociaż nie za wszelką cenę. Potrafią bowiem 
znajdywać ludzi, którym warto ufać i z którymi warto się przyjaźnić. Z małą przesadą można powiedzieć, że mają 
dar napotykania na swojej drodze wielkich ludzi. Jeżeli pozwala im na to majątek i społeczna pozycja, bywają Wero-
niki protektorkami utalentowanych artystów. Weroniki same mają zwykle jakieś artystyczne zdolności, a ich własny 
świat pełen jest piękna, harmonii i wyższych uczuć. Nie poprzestają na małym: wiele dają z siebie, aby wcielić  
w życie własne ideały. A przy tym umieją cieszyć się życiem, bieżącą chwilą i wolne są zwykle od jakichś męczących 
humorów, fochów i poczucia mniejszej wartości. Pierwotnie imię Weronika znaczyło: „ta, która przynosi szczęście  
i sukces (zwycięstwo)”. Znaczenie wpisane w to imię działa nadal. Weroniki są optymistkami, los im zwykle sprzyja  
i jeżeli nawet nic specjalnego nie czynią, samą swoją naturą wywierają korzystny wpływ na swoich najbliższych. 
Same wolne są od zawiści i z cudzych osiągnięć potrafią się cieszyć tak samo, jak z własnych.



1 LUTEGO 
1411 zawarto I pokój toruński, koń-
czący tzw. wielką wojnę pomiędzy 
Polską i Litwą a zakonem krzyżackim

2 LUTEGO 
1386 podczas zjazdu walnego 
szlachty w Lublinie jednomyślnie ob-
wołano litewskiego księcia Jagiełłę 
królem Polski; następnie wypełnia-
jąc postanowienia układu zawartego 
w Krewie Jagiełło ochrzcił się 15 
lutego przyjmując imię Władysław, 
trzy dni później poślubił Jadwigę,  
a 4 marca został koronowany
1536 urodził się Piotr Skarga, pol-
ski teolog, kaznodzieja nadworny 
Zygmunta III Wazy, pierwszy rektor 
Akademii Wileńskiej

3 LUTEGO 
1821 zmarł polski wojskowy płk Jan 
Leon Kozietulski, uczestnik wojen 
napoleońskich, dowódca 3. szwadro-
nu szwoleżerów, który wsławił się 
podczas bitwy pod Somosierrą

1871 urodził się polski kartograf  
i geograf Eugeniusz Romer, twórca 
nowoczesnej kartografii polskiej

4 LUTEGO 
1921 Sejm RP ustanowił Order Od-
rodzenia Polski („Polonia Restituta”), 
natomiast Order Orła Białego został 
odnowiony jako najwyższe odzna-
czenie państwowe

6 LUTEGO 
1911 urodził się amerykański aktor 
i polityk Ronald Reagan, 40. prezy-
dent Stanów Zjednoczonych →

7 LUTEGO 
1831 powstanie listopadowe: Sejm 
Królestwa Polskiego powziął uchwa-
łę o kokardzie narodowej; była to 
pierwsza w historii regulacja prawna 
w sprawie polskich barw narodowych

8 LUTEGO 
1931 urodzili się: amerykański aktor 
James Dean, symbol buntu pokole-
niowego, oraz polski grafik i ilustra-
tor książek Bohdan Butenko

1951 w więzieniu MBP przy ul. 
Rakowieckiej w Warszawie został 
stracony mjr Zygmunt Szendzielarz 
Łupaszka, oficer Wojska Polskiego, 
dowódca 5. Brygady Wileńskiej AK, 
dwukrotny kawaler orderu Virtuti 
Militari

9 LUTEGO 
1861 Jefferson Davis w Alabamie 
został obrany pierwszym (i jedy-
nym) prezydentem nowo powstałych 
Skonfederowanych Stanów Ameryki

1881 zmarł rosyjski pisarz Fiodor 
Dostojewski, mistrz prozy psycholo-
gicznej, autor m.in. powieści Zbrod-
nia i kara, Idiota i Bracia Karamazow

1981 zmarł amerykański muzyk  
i wokalista Bill Haley, jeden z pionie-
rów rock and rolla

10 LUTEGO 
1976 Sejm PRL przyjął przy jednym 
głosie wstrzymującym się (Stanisła-
wa Stommy) poprawki do Konstytu-
cji, wprowadzając zapis o przewod-
niej roli PZPR w państwie i sojuszu 
ze Związkiem Radzieckim
1996 komputer Deep Blue wygrał 
pierwszą partię w szachowym po-
jedynku z mistrzem świata Garrim 
Kasparowem

12 LUTEGO 
1941 II wojna światowa: generał 
Erwin Rommel wylądował w Afryce 
Północnej

15 LUTEGO 
1941 II wojna światowa: dokonano 
pierwszego zrzutu cichociemnych; 
wskutek błędu nawigatora oraz bra-
ku paliwa spadochroniarze zosta-
li zrzuceni nie jak planowano pod 
Włoszczową, ale w Dębowcu na Ślą-
sku Cieszyńskim
1991 spotkanie prezydentów Józ-
sefa Antalla, Václava Havla i Lecha 
Wałęsy zainicjowało powstanie Trój-
kąta Wyszehradzkiego
16 LUTEGO 
1926 urodził się brytyjski reżyser 
filmowy John Schlesinger (Darling, 
Nocny kowboj)

18 LUTEGO 
1386 w katedrze wawelskiej odbył się 
ślub króla Polski Jadwigi z Jagiełłą

1516 urodziła się Maria, córka Hen-
ryka VIII i Katarzyny Aragońskiej, kró-
lowa Anglii, prześladowczyni prote-
stantów znana jako „Maria Krwawa”

21 LUTEGO 
1431 przed kościelnym sądem bi-
skupim rozpoczął się proces Joanny 
d’Arc

1921 urodził się Zdeněk Miler, cze-
ski rysownik, autor filmów animo-
wanych, twórca Krecika; tegoż dnia 
przyszły szach Iranu Reza Pahlawi 
wkroczył do Teheranu na czele 2 tys. 
żołnierzy Brygady Kozackiej, doko-
nując aresztowań wszystkich człon-
ków rządu
2011 zmarł polski malarz, rysownik, 
scenograf Jerzy Nowosielski, uważa-
ny za jednego z najwybitniejszych 
współczesnych pisarzy ikon 

23 LUTEGO 
1951 urodziła się polska piosenkar-
ka Ewa Bem

24 LUTEGO 
1786 urodził się niemiecki filolog 
Wilhelm Karl Grimm, który razem  
z bratem Jacobem zebrał i opubliko-
wał znane na całym świecie baśnie
25 LUTEGO 
1831 miała miejsce Bitwa o Olszyn-
kę Grochowską – największa bitwa 
powstania listopadowego
1841 urodził się francuski malarz 
impresjonistyczny Pierre-Auguste 
Renoir (Śniadanie wioślarzy, Bal  
w Moulin de la Galette) →

1956 Nikita Chruszczow podczas XX 
Zjazdu KPZR przedstawił jego dele-
gatom tajny referat O kulcie jednost-
ki i jego następstwach

26 LUTEGO 
1991 Tim Berners-Lee przedstawił 
WorldWideWeb, pierwszą przeglą-
darkę internetową

27 LUTEGO 
1936 zmarł rosyjski fizjolog Iwan 
Pawłow, autor eksperymentów  
i publikacji naukowych z zakresu 
fizjologii trawienia, za które został 
nagrodzony Nagrodą Nobla w 1904; 
pionier badań nad warunkowaniem 
klasycznym, twórca pojęcia odruchu 
warunkowego

28 LUTEGO 
1981 rząd Wojciecha Jaruzelskie-
go wprowadził kartki na mięso re-
alizując w ten sposób 11. postulat 
strajkujących w Stoczni im. Lenina 
w Sierpniu 1980

1986 premier Szwecji Olof Palme 
został zamordowany na sztokholm-
skiej ulicy w niewyjaśnionych oko-
licznościach



po 1 Albin, Aldona, Antoni, Antonina, Feliks, Joanna, Józef, Radosław
Narodowy Dzień Pamięci  

Żołnierzy Wyklętych

wt 2 Franciszek, Halszka, Helena, Henryk, Krzysztof, Michał, Paweł, Piotr, Radosław

śr 3 Hieronim, Maryna

cz 4 Adrian, Adrianna, Arkady, Eugeniusz, Kazimierz, Lew, Łucja, Wacław, Wacława

pi 5 Adrian, Adrianna, Fryderyk, Jan, Oliwia, Wacław, Wacława

so 6 Aga, Agnieszka, Eugenia, Róża, Wiktor, Wojsław

ni 7 Felicja, Kajetan, Paweł, Tomasz

po 8 Beata, Filemon, Filemona, Franciszek, Jan, Julian, Stefan, Wincenty Dzień Kobiet

wt 9 Dominik, Franciszka, Katarzyna, Samanta

śr 10 Aleksander, Cyprian, Gaja, Kaja, Makary, Marceli

cz 11 Benedykt, Edwin, Konstanty, Konstantyn, Prokop

pi 12 Bernard, Bernarda, Grzegorz, Józefina, Wasyl

so 13 Bożena, Ernest, Ernestyn, Krystyna, Marek, Patrycja 

ni 14 Jakub, Leon, Matylda, Michał

po 15 Klemens, Krzysztof, Longin, Longinus, Ludwik, Ludwika

wt 16 Abraham, Henryka, Herbert, Hilary, Izabela, Oktawia

śr 17 Gertruda, Jan, Parys, Patrycjusz, Patryk, Regina, Rena, Zbigniew, Zbygniew, Zbyszko

cz 18 Aleksander, Anzelm, Anzelma, Cyryl, Edward, Edwarda, Marta, Narcyz, Narcyza

pi 19 Aleksandra, Bogdan, Józef

so 20 Aleksander, Aleksandra, Bogusław, Kira, Klaudia, Patrycjusz, Wasyl, Wincenty

ni 21 Benedykt, Filemon, Lubomira, Ludomir, Ludomira, Mikołaj

po 22 Bogusław, Bogusława, Katarzyna, Kazimierz, Lea, Paweł

wt 23 Adrianna, Feliks, Katarzyna, Kondrat, Oktawian, Pelagia, Piotr, Zbysław

śr 24 Gabriel, Katarzyna, Marek, Symeon, Szymon

cz 25 Ireneusz, Lucja, Łucja, Maria, Mariola, Wieńczysław

pi 26 Emanuel, Emanuela, Feliks, Manuela, Nikifor, Teodor

so 27 Archibald, Benedykt, Ernest, Ernestyn, Jan, Lidia

ni 28 Aniela, Antoni, Jan, Joanna niedziela palmowa

po 29 Bertold, Cyryl, Eustachy, Wiktor

wt 30 Amalia, Amelia, Aniela, Jan

śr 31 Balbina, Beniamin, Franciszek, Gwido, Gwidon, Kornelia

Marzec AGNIESZKA Osoby o tym imieniu mają często dwa oblicza – grzecznej dziewczynki w otoczeniu najbliższych 
oraz diablicy w gronie znajomych. Od dziecka chcą stawiać na swoim, ale respekt do rodziców podcina im 
pazurki, które pokazują poza domem. Agnieszki potrafią zapewnić sobie niezależność, nie należy też się  

o nie martwić, bo bardzo dobrze dają sobie radę w dorosłym życiu. Jak na swój wiek od dziecka zawsze były bardziej 
dorosłe od rówieśników i bardziej samodzielne, stąd też bardzo szybko wkraczają w dorosłe życie i to z wielkim 
impetem. Zawsze muszą być pierwsze i najlepsze. Lubią się przechwalać i wywyższać – ich zdanie zawsze musi być 
najważniejsze. Osoby noszące imię Agnieszka lubią narzucać swoje zdanie innym i są bardzo kłótliwe. Mają bardzo 
silny charakter, twardo stąpają po ziemi, są rozsądne, mają otwarty umysł, chętnie chłoną wiedzę, są bardzo po-
godne, ciężko wyczuć kiedy im źle, bo świetnie to maskują. Mimo swojego wywyższania się mają wiele przyjaciół  
i ciągle zdobywają nowych. Narzucają swoje zdanie, ale nie są egoistkami – jak trzeba, chętnie pomagają. Agnieszki 
są z reguły dziewczynami bardzo ładnymi, stąd też wokół nich roi się od mężczyzn, których one wykorzystują, gdyż 
nie są osobami zbyt wytrwałymi w związkach. Za młodu piękne, w kwiecie wieku również. Mają w sobie ten dar, że 
potrafią zachować wdzięk, urok i młodość nawet na starość. Agnieszki świetnie będą czuć się w zawodzie kierownika, 
managera, polityka, modelki.

KRZYSZTOFA pasjonuje wszystko, co związane z życiem. Jest bardzo aktywny, toteż trzeba mu dawać możliwość 
samorealizacji. Jest ekstrawertykiem, otwartym na świat, ale jednocześnie zdolnym do refleksji, gdy trzeba. 
Nie ulega wpływom. Groźbami nie zmusi się go do działania, trzeba umiejętnie go zachęcić. Potrzebuje zro-

zumienia i miłości, nawet jeśli sprawia wrażenie nieprzystępnego. Ciągle szuka znajomości, bowiem łatwo ją sobie 
zraża. Gdy następują chwile próby, wtedy można liczyć na niego, jest opanowany, spokojny, wytrwały, dociekliwy. 
Krzysztof to ktoś, kto stanąwszy nad rzeką musi sam sprawdzić, co jest po jej drugiej stronie. Krzysztofów pociąga to,  
co nieznane. Są ciekawi świata, dużo wędrują, potrzebują w życiu ciągłych zmian. Jest wśród nich wielu podróżników 
i odkrywców nowych szlaków, wielu wynalazców i nowatorów. Są wrogami zastoju, barier i zakazów. To, co niedostęp-
ne, pociąga ich najbardziej. Przy tym nie są sztywni w swoich planach. Łatwo zmieniają decyzje i porzucają swoje 
wcześniejsze zamiary, jeżeli coś „nie wypali”. Wiele rzeczy w życiu robią „na próbę” i w wielu miejscach przebywają 
tylko tymczasowo, jakby tam wpadli tylko na chwilę. Bywa, że i we własnym domu są gośćmi! Zwykle interesuje ich 
parę rzeczy naraz i usiłują w życiu robić karierę w kilku konkurencjach. Są zwolennikami nowości i postępu. Ludzie 
o bardziej statecznym usposobieniu mogą im zarzucać nieporządek i nadmiar improwizacji. Krzysztofowie lepiej się 
sprawdzają tam, gdzie chodzi o pomysły, popisy i wyczyny, a już gorzej tam, gdzie sukces zależy od systematycznego 
wysiłku. Bardzo im pomaga też to, że łatwo sobie zdobywają sympatię i przyjaźń ludzi. Tak się bowiem składa,  
że inni Krzysztofom chętnie ufają.

MICHAŁ posiada skłonność do zamykania się w sobie i osądzania innych z pewną surowością. Jest bardzo 
subiektywny, rzadko próbuje postawić się na czyimś miejscu. Kieruje się logiką, stąd charakterystyczna 
sztywność zachowań i sądów oraz całkowity brak dyplomacji. Jego ulubione powiedzenie to „Wóz albo prze-

wóz”. Czułym punktem Michała jest duma. Można wszystko osiągnąć, zręcznie wykorzystując jego pragnienie bycia 
najlepszym. Posiada bardzo dobrą pamięć, zwłaszcza w dziedzinie uczuć. Nie zapomina ani o tym, co mu zrobiono 
dobrego, ani o wyrządzonych krzywdach. Michałowie mają zaufanie do samych siebie, tak jakby podświadomie czuli, 
że chroni ich moc własnego imienia. Zwykle są zrównoważeni i potrafią żyć w zgodzie z własną naturą. Potrafią 
dostrzec dobre strony każdej sytuacji i łatwo przystosowują się do życiowych warunków. Nie uchylają się od trudów 
i obowiązków. Lubią sprawdzać swoje siły w takich konkurencjach, w których mogą natrafić na lepszych od siebie. 
Ich pewność siebie i optymizm sprawia, że ludzie chętnie widzą w nich swoich szefów i przywódców. A Michało-
wie nie gardzą popularnością ani wysokimi stanowiskami. Wzorem anioła Michała, który prowadzi dusze do raju, 
Michałowie chętnie podejmują się roli przewodników (także wysokogórskich) oraz dowódców i pedagogów. Typowy 
Michał jako ósemka ma szczęśliwą rękę do pieniędzy i życiowych wygód. Umie bawić się i cieszyć życiem, często 
bywa smakoszem i miłośnikiem sztuki. Można powiedzieć, że Michał to jedno z tych imion, które zapowiadają życie 
pełne sukcesów, choć wcale nie łatwe.



1 MARCA 
2011 po raz pierwszy obchodzono 
święto państwowe Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

2 MARCA 
1921 urodził się polski trener pił-
karski Kazimierz Górski, selekcjoner 
reprezentacji narodowej w latach 
1970–1976
1931 urodził się radziecki polityk 
Michaił Gorbaczow, autor reform 
określanych mianem pieriestrojki, 
ostatni przywódca KPZR i ZSRR

3 MARCA 
1931 Kongres zatwierdził pieśń 
Francisa Scotta Keya The Star-Span-
gled Banner z 1814 jako hymn Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki
1941 niemieckie władze okupacyjne 
utworzyły getto w Krakowie
2011 zmarła polska aktorka Irena 
Kwiatkowska, gwiazda kabaretów: 
Siedem Kotów, Dudek i telewizyjnego 
Kabaretu Starszych Panów, odtwór-
czyni dobrze zapamiętanych przez 
widzów ról w serialach Jerzego Gru-
zy Wojna domowa (matka Pawła)  
i Czterdziestolatek (Kobieta Pracu-
jąca)

5 MARCA 
1616 dzieło Mikołaja Kopernika De 
revolutionibus orbium coelestium  
(O obrotach sfer niebieskich) trafiło 
na indeks ksiąg zakazanych
1946 Winston Churchill po raz 
pierwszy użył określenia „żelazna 
kurtyna”, co przyjmuje się za począ-
tek „zimnej wojny”

6 MARCA 
1926 urodził się polski reżyser fil-
mowy i teatralny Andrzej Wajda, 
autor licznych filmów, m.in. Kanał, 
Popiół i diament, Lotna, Popioły, 
Wesele, Człowiek z marmuru, Czło-
wiek z żelaza, Pan Tadeusz, Katyń  
i Wałęsa. Człowiek z nadziei, w 2000 
nagrodzony Oscarem za całokształt 
twórczości

7 MARCA 
1911 urodził się Stefan Kisielewski, 
polski prozaik, publicysta, felietoni-
sta, krytyk muzyczny i kompozytor

8 MARCA 
1971 zmarł Harold Lloyd, amery-
kański aktor komediowy epoki kina 
niemego; tegoż dnia bokserski „po-
jedynek stulecia” pomiędzy Muham-
madem Alim a Joe Frazierem w Ma-
dison Square Garden

9 MARCA 
1831 król Francji Ludwik Filip I 
utworzył Legię Cudzoziemską

11 MARCA 
1886 urodził się Edward Rydz-Śmi-
gły, za młodu socjalista, później 
członek Legionów, wreszcie marsza-
łek Polski i Wódz Naczelny, który 17 
września 1939 opuścił kraj

12 MARCA 
1931 urodził się ksiądz Józef Tisch-
ner, filozof, teolog, pisarz

1946 urodziła się amerykańska ak-
torka, piosenkarka i artystka estra-
dowa Liza Minnelli 

13 MARCA 
1996 zmarł polski reżyser i scena-
rzysta filmowy Krzysztof Kieślowski, 
przedstawiciel nurtu „kina moral-
nego niepokoju”, autor Przypadku, 
Podwójnego życia Weroniki, cyklu 
Dekalog, tryptyku Trzy kolory. Nie-
bieski, Biały, Czerwony

16 MARCA 
1901 w krakowskim Teatrze Miej-
skim odbyła się premiera Wesela 
Stanisława Wyspiańskiego. Dramat 
opisuje autentyczne wydarzenie: we-
sele poety Lucjana Rydla z chłopką 
Jadwigą Mikołajczykówną
1941 urodził się włoski reżyser fil-
mowy Bernardo Bertolucci (Ostatnie 
tango w Paryżu, Ostatni cesarz, Mały 
Budda)

1971 Telewizja Polska nadała 
pierwszy, eksperymentalny program 
w kolorze (przy użyciu francuskiego 
systemu SECAM)

17 MARCA 
1826 zmarł polski powieściopisarz, 
poeta, badacz i historyk literatury, 
historyk, tłumacz, działacz kultural-
ny epoki oświecenia Józef Maksymi-
lian Ossoliński, założyciel Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich
1976 zmarł włoski scenarzysta  
i reżyser filmowy, teatralny, operowy 
i baletowy Luchino Visconti, jeden 
z twórców i główny przedstawiciel 
włoskiego neorealizmu (Rocco i jego 
bracia, Lampart, Zmierzch bogów, 
Śmierć w Wenecji, Portret rodzinny 
we wnętrzu)

18 MARCA 
1596 król Zygmunt III postanowił  
o przeniesieniu rezydencji monarszej 
do Warszawy; podjęta w tym dniu 
decyzja była realizowana etapa-
mi: ostatecznie król wraz z rodziną  
i dworem opuścił Wawel na stałe  
w maju 1609; wydarzenie to przyję-
to w wielu publikacjach za akt prze-
niesienia stolicy państwa z Krakowa 
do Warszawy, jednakże Kraków do 
końca istnienia Rzeczypospolitej był 
formalną stolicą, a Warszawa nazy-
wana była Miastem Rezydencjonal-
nym Jego Królewskiej Mości

20 MARCA 
1921 na Górnym Śląsku odbył się 
plebiscyt narodowościowy 
1941 urodził się polski malarz, ry-
sownik, scenograf i pedagog Jerzy 
Duda-Gracz

22 MARCA 
1471 zmarł król Czech Jerzy z Po-
diebradów, pierwszy w historii król 
państwa europejskiego, który odrzu-
cił wiarę katolicką – przyjął nauki 
Jana Husa

23 MARCA 
2011 zmarła aktorka Elizabeth Tay-
lor (Miejsce pod słońcem, Kotka na 
gorącym blaszanym dachu, Kleopa-
tra, Kto się boi Virginii Woolf?, Na-
gle, zeszłego lata), dwukrotna lau-
reatka Oscara dla najlepszej aktorki 
pierwszoplanowej 

26 MARCA 
1911 urodził się amerykański dra-
maturg Tennessee Williams (sztuki 
Szklana menażeria, Tramwaj zwany 
pożądaniem, Kotka na gorącym bla-
szanym dachu)
1941 urodził się polski poeta, reży-
ser i wykonawca piosenki autorskiej 
Wojciech Młynarski, znany przede 
wszystkim z autorskich recitali

27 MARCA 
1936 urodził się polski muzyk ja-
zzowy i kompozytor Jan „Ptaszyn” 
Wróblewski

2006 zmarł polski pisarz i filozof, 
pisarz i krytyk science-fiction Stani-
sław Lem

28 MARCA 
1936 urodził się czeski scenarzysta 
i aktor filmowy Zdeněk Svěrák, wraz 
z Ladislavem Smoljakiem twórca fik-
cyjnej postaci Járy Cimrmana, ojciec 
reżysera Jana

30 MARCA 
1746 urodził się hiszpański malarz, 
grafik i rysownik okresu roman-
tyzmu Francisco Goya, portrecista 
i malarz scen rodzajowych; znany 
m.in. z obrazów sztalugowych Roz-
strzelanie powstańców madryckich, 
Maja naga i Maja ubrana, cykli gra-
ficznych Kaprysy oraz Okropności 
wojny czy malowideł ściennych zna-
nych jako Czarne obrazy 

1981 w Waszyngtonie John Hinckley 
Jr. dokonał zamachu na prezydenta 
USA Ronalda Reagana, ciężko raniąc 
prezydenta

31 MARCA 
1886 urodził się Tadeusz Kotarbiń-
ski, jeden z czołowych polskich filo-
zofów
1901 w Pradze odbyła się premiera 
opery Rusałka Antonína Dvořáka



cz 1 Grażyna, Hugo, Hugon, Katarzyna, Teodora, Zbigniew, Zbyszko Wielki Czwartek 

pi 2 Aron, Franciszek, Urban, Władysław, Władysława Wielki Piątek 

so 3 Antoni, Jakub, Pankracy, Ryszard Wielka Sobota 

ni 4 Ambroży, Bazyli, Benedykt, Izydor, Wacław, Wacława Wielkanoc 

po 5 Irena, Julianna, Wincenty Poniedziałek Wielkanocny 

wt 6 Ada, Adam, Ireneusz, Izolda, Katarzyna, Wilhelm, Zachariasz

śr 7 Donat, Donata, Herman, Jan

cz 8 Apolinary, Cezary, Cezaryna, Dionizy, January, Radosław

pi 9 Dobrosława, Dominik, Dymitr, Maja, Marceli

so 10 Antoni, Apoloniusz, Daniel, Ezechiel, Henryk, Makary, Małgorzata, Michał

ni 11 Arletta, Armand, Filip, Herman, Jaromir, Leon, Marek

po 12 Andrzej, Iwan, Juliusz, Oksana, Wiktor, Wiktoriusz, Zenon, Zenona

wt 13 Hermenegilda, Ida, Jan, Justyn, Małgorzata, Marcin, Martyn, Przemysław

śr 14 Berenika, Julianna, Justyn, Justyna, Krzysztofa, Maria, Walerian, Waleriana

cz 15 Abel, Anastazja, Bazyli, Leonid, Olimpia, Tytus, Wacław, Wacława, Wiktoryn

pi 16 Benedykt, Bernadetta, Cecyl, Erwin, Erwina, Julia, Ksenia, Lambert

so 17 Innocenty, Jakub, Józef, Klara, Robert, Roberta, Rudolf, Rudolfina, Stefan

ni 18 Alicja, Apoloniusz, Bogusław, Bogusława

po 19 Adolf, Adolfa, Czesław, Leon, Leontyna, Tymon, Werner

wt 20 Aga, Agnieszka, Amalia, Amelia, Berenika, Czesław, Symeon, Szymon, Teodor, Zenon

śr 21 Abelard, Anzelm, Bartosz, Drogomił, Feliks, Konrad, Konrada

cz 22 Gaja, Gajusz, Kaja, Leon, Leonia, Leonid, Łukasz, Teodor

pi 23 Adalbert, Gerard, Gerarda, Gerhard, Helena, Jerzy, Wojciech

so 24 Aleksa, Aleksander, Aleksy, Erwin, Grzegorz, Horacjusz, Horacy

ni 25 Filon, Filona, Franciszka, Jarosław, Marek, Wasyl

po 26 Klaudiusz, Marcelin, Marcelina, Maria, Marzena

wt 27 Anastazy, Andrzej, Felicja, Marcin, Martyn, Piotr, Teofil, Zyta

śr 28 Maria, Paweł, Waleria, Witalis

cz 29 Angelina, Augustyn, Bogusław, Hugo, Hugon, Katarzyna, Piotr, Rita, Robert, Roberta

pi 30 Andrea, Balladyna, Bartłomiej, Bartłomieja, Jakub, Katarzyna, Marian

Kwiecień KATARZYNA jest nerwową choleryczką, bardzo pobudliwą. Łatwo traci zimną krew. Jest wyniosła i sprawia 
wrażenie osób „w pretensjach“. Jest inteligentna, wie o tym i daje to odczuć innym. Ma wyraźną skłonność do 
odnoszenia wszystkiego do siebie, jest subiektywna. Ogólnie biorąc, ma raczej trudny charakter, ale jest pełna 

życia. Chociaż w życiu spotyka ją wiele porażek, nigdy nie wątpi w siebie i zawsze jest z siebie bardzo zadowolona.  
Nie znosi osób dwulicowych, krętaczy i kłamców. Ma duże uzdolnienia artystyczne oraz dar opanowania wiedzy, dla-
tego może odegrać poważną rolę w życiu naukowym. Osoba kulturalna, oddana domowi, mężowi i kochająca dzieci 
całym swym dobrym sercem. Lubi przyrodę, podziwia sztuki teatralne, daje przykład jak zdobywać wiedzę.

JAKUB jest osobą ruchliwą, aktywną i pełną energii. Do dobrego samopoczucia potrzebuje uczestnictwa  
w życiu świata – musi do wszystkiego się mieszać, doradzać, wybierać, zmieniać, inaczej czuje się niepotrzebny 
i nieszczęśliwy. Jego słabym punktem jest duma, pragnienie imponowania i zyskiwania aprobaty. Jakub nie 

jest dobrym przyjacielem. Szybko mu się nudzi oglądanie tych samych twarzy, poszukuje więc co chwila nowych. 
Jakubowie mają wielkie możliwości rozwojowe, ale z drugiej strony czują, że muszą sprostać rodzinnym ideałom 
albo innym wielkim ambicjom, które w pewnej chwili uznali za swoje. To poważne imię często nadają ojcowie, którzy 
chcą, by ich syn był w życiu „kimś“, aby dorównał sławnym pradziadom. Jakubowie są ciekawi świata, mają zwykle 
wszechstronne uzdolnienia i kiedy dojdą do wniosku, że jakaś dziedzina życia jest tym, o co im chodzi, potrafią na 
tym odcinku czynić szybkie postępy. Mimo że imię to ma tak starożytne pochodzenie, bardzo często Jakubowie pa-
sjonują się nowoczesnością i sięgają po sukces w takich dziedzinach, jak informatyka lub fizyka teoretyczna. W życiu 
codziennym Jakub, jak każda trójka, jest dowcipny, pełen pomysłów i bywa prawdziwą duszą towarzystwa.

JAN jest dobry, sprawiedliwy, pracowity, szanujący stary obyczaj, kulturę i doświadczenia ludzi. Charakteryzuje 
go wyjątkowa inteligencja. Potrafi robić dziesięć rzeczy naraz, i to robić dobrze. Jest jednocześnie obiektywny  
i subiektywny, pełny pewności siebie i względnej nieśmiałości. Jest uparty, często sprzeciwia się, gdy proponuje 

mu się coś nowego. Po prostu od początku wydaje mu się, że zna najlepszy sposób postępowania. Trudno go prze-
konać, zwłaszcza, że często ma rację. Jan jest doskonałym organizatorem, ale ma jedną wadę: chce wszystko robić 
sam. Jan, jeżeli dobrze realizuje program na życie, jaki ma zapisany w imieniu, jest człowiekiem znającym swoją 
wartość i nie pociągają go miraże pustej sławy, światowej kariery czy zwodniczego, bogactwa. Jest przede wszystkim 
wierny sobie i swoim zasadom. Zwykle ma głębokie zainteresowania i skłonności do mistyki, poezji i magicznego 
myślenia. Często też w duszach Janów kryje się duży potencjał artystyczny i twórczy. Jan czuje się związany ze swoją 
rodziną, kręgiem przyjaciół, swoją rodzinną okolicą - chociaż w żadnym razie nie jest „zwierzęciem stadnym”. Prze-
ciwnie, jest dość odporny na wpływy innych ludzi, na nowinki i wszelkie mody, a w poglądach na sprawy polityczne 
i społeczne zazwyczaj wyznaje zdrowy konserwatyzm i pod tym względem nie zawiera kompromisów. Często miewa 
rzadkie zainteresowania: naukowe, literackie czy religijne. W interesach jest nieufny i wierzy raczej sprawdzonym 
rozwiązaniom niż nowym pomysłom. Wzorem swojego biblijnego imiennika stara się żyć blisko natury, która też jest 
dla niego niewyczerpanym zbiornikiem życiodajnej energii.

ANTONIOWIE lubią życie z szerokim gestem, są cenionymi „duszami towarzystwa”. Wielu jest wśród nich 
uzdolnionych gawędziarzy. Lubią się wyróżniać. Nie należą do tych, którzy nikną w tłumie. Jeżeli rodzice 
nadają synowi to imię, jest to niemal pewną wróżbą, że w życiu będzie on „kimś”. Wielu Antonich ma w sobie 

coś takiego, jakby pochodzili ze starych, arystokratycznych, dobrych rodzin. Dbają o swoją opinię, nie popełniają gaf 
ani głupstw, znają się na dobrych obyczajach. Wiedzą, jak wiązać krawat i odróżniają Picassa od Matisse’a. Dbają 
też o to, by ich synowie wyrośli na porządnych ludzi. Imię Antoni łączy w sobie wpływy Jowisza i Wenus. Dlatego, 
mimo że najbardziej jest odpowiednie dla mężczyzn ze znaku Strzelca, to równie dobrze służyć będzie Wagom, Bykom 
i Lwom. Antoniowie z tych znaków to chłopcy do tańca i do różańca. Odpowiednie też jest dla Raków, Wodników 
i Bliźniąt. Koziorożce i Panny z tym imieniem mogą się okazać zbyt staroświeccy. Barany, Ryby i Skorpiony pod 
wpływem tego imienia mogą wyrosnąć na szalonych poszukiwaczy przygód, takich, którym najdziwniejsze pomysły 
przychodzą do głowy.



1 KWIETNIA 
1951 utworzono izraelską organiza-
cję wywiadowczą Mosad

2 KWIETNIA 
1891 urodził się niemiecki malarz, 
rzeźbiarz i pisarz Max Ernst, przed-
stawiciel surrealizmu

1921 w Cieszynie (od 1920 podzie-
lonym granicą państwową na pol-
ski Cieszyn i czechosłowacki Český 
Těšín) zlikwidowano komunikację 
tramwajową

3 KWIETNIA 
1876 urodził się czeski przemysło-
wiec i innowator Tomáš Baťa, zało-
życiel przedsiębiorstwa obuwniczego 
Baťa
1981 w nakładzie 500 tysięcy eg-
zemplarzy ukazał się pierwszy nu-
mer „Tygodnika Solidarność”. Było 
to pierwsze, niezależne czasopismo  
w PRL-u. Jego redaktorem naczel-
nym został Tadeusz Mazowiecki.
1991 zmarł brytyjski pisarz Graham 
Greene, agent wywiadu w czasie  
II wojny światowej, autor m.in. ksią-
żek szpiegowskich, w tym najbar-
dziej chyba znanej Nasz człowiek  
w Hawanie

4 KWIETNIA 
1911 urodził się czeski pisarz Václav 
Čtvrtek, autor opowiadań i powie-
ści dla dzieci i młodzieży, z których 
wiele zostało zaadaptowanych na 
telewizyjne dobranocki; twórca Roz-
bójnika Rumcajsa, Żwirka i Mucho-
morka, makowej panienki i rusałki 
Amelki

6 KWIETNIA 
1896 w Atenach rozpoczęły się 
pierwsze nowożytne igrzyska olim-
pijskie. Przybyło prawie 300 spor-
towców z 13 krajów
1926 założono przedsiębiorstwo Bo-
eing Air Transport – dzisiejsze Uni-
ted Airlines

7 KWIETNIA 
1981 zmarł muzyk rockowy Krzysz-
tof Klenczon, lider zespołów Czerwo-
ne Gitary i Trzy Korony

8 KWIETNIA 
1991 rozpoczęło się oficjalne wy-
cofywanie z Polski Północnej Grupy 
Wojsk Armii Radzieckiej

9 KWIETNIA 
2011 zmarł amerykański reżyser, 
producent filmowy i scenarzysta 
Sidney Lumet (Dwunastu gniewnych 
ludzi, Serpico ↓, Pieskie popołudnie)

10 KWIETNIA 
1861 powstał Massachusetts Insti-
tute of Technology
1991 zakończenie produkcji samo-
chodów marki Wartburg

11 KWIETNIA 
1961 w Jerozolimie rozpoczął się 
proces hitlerowskiego zbrodniarza 
Adolfa Eichmanna, głównego koor-
dynatora Holocaustu

12 KWIETNIA 
1861 ostrzałem Fortu Sumter przez 
konfederatów rozpoczęła się wojna 
secesyjna
1961 pierwszy załogowy lot ko-
smiczny: Jurij Gagarin okrążył Zie-
mię na pokładzie statku Wostok

1981 pierwszy orbitalny lot waha-
dłowca: Columbia rozpoczęła misję 
STS-1

13 KWIETNIA 
1986 Jan Paweł II jako jako pierw-
szy papież od czasów świętego Pio-
tra odwiedził synagogę

14 KWIETNIA 
1941 urodziła się polska aktorka 
Pola Raksa

1951 w nocy z 13 na 14 kwietnia 
zginął Mieczysław Dziemieszkie-
wicz, ps. „Rój”, żołnierz Narodo-
wych Sił Zbrojnych i Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego, uczestnik 
polskiego niepodległościowego pod-
ziemia antykomunistycznego („żoł-
nierzy wyklętych”)

17 KWIETNIA 
1961 początek zorganizowanej przez 
CIA inwazji kubańskich emigrantów 
w Zatoce Świń

18 KWIETNIA 
1506 papież Juliusz II osobiście po-
łożył kamień węgielny pod Bazylikę 
św. Piotra 

1791 Sejm Czteroletni uchwalił Pra-
wo o miastach (właśc. ustawę pod 
tytułem Miasta nasze królewskie 
wolne w państwach Rzeczypospoli-
tej), które nadało formalną wolność 
miastom królewskim
1906 wielkie trzęsienie ziemi w San 
Francisco
1951 przedstawiciele Francji, RFN, 
Włoch, Belgii, Holandii i Luksem-
burga podpisali Traktat paryski two-
rzący Europejską Wspólnotę Węgla  
i Stali

21 KWIETNIA 
1926 urodziła się Elżbieta II, mo-
narchini Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

22 KWIETNIA 
1616 zmarł renesansowy pisarz 
hiszpański Miguel de Cervantes, 
najbardziej znany dzięki powieści El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha

1916 urodził się amerykański mu-
zyk i dyrygent żydowskiego pocho-
dzenia Yehudi Menuhin, wirtuoz 
skrzypiec światowej sławy

1986 zmarł rumuński religioznawca, 
filozof kultury, eseista Mircea Eliade

23 KWIETNIA 
1891 urodził się rosyjski kompozy-
tor, pianista oraz dyrygent Siergiej 
Prokofjew

24 KWIETNIA 
1731 zmarł angielski pisarz Daniel 
Defoe
1916 w Irlandii wybuchło powsta-
nie wielkanocne, zbrojne występienie 
mające na celu wyzwolenie Irlandii 
spod brytyjskiego panowania, walki 
trwały sześć dni i zakończyły się klę-
ską powstańców

26 KWIETNIA 
121 urodził się Marek Aureliusz, ce-
sarz rzymski, pisarz i filozof

1986 doszło do wypadku w reak-
torze jądrowym nr 4 w elektrowni 
atomowej w Czarnobylu

27 KWIETNIA 
1791 urodził się amerykański ma-
larz i wynalazca Samuel Morse
1931 urodził się kompozytor i piani-
sta jazzowy Krzysztof Komeda 

30 KWIETNIA 
1971 w Bielsku-Białej zlikwidowano 
sieć tramwajową



so 1 Aniela, Filip, Jakub, Jeremi, Jeremiasz, Józef, Lubomir Święto Pracy

ni 2 Anatol, Atanazy, Gwalbert, Longin, Longina, Walenty, Walter, Zygmunt

po 3 Aleksander, Antonina, Maria, Mariola Święto Konstytucji 3 Maja

wt 4 Amalia, Amelia, Florian, Grzegorz, Michał, Monika

śr 5 Irena, Teodor, Waldemar

cz 6 Bartłomieja, Benedykta, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand

pi 7 Benedykt, Benedykta, Florian, Gizela, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła, Wincenta

so 8 Liza, Marek, Michał, Piotr, Stanisław, Wiktor Dzień Zwycięstwa

ni 9 Grzegorz, Hiob, Karola, Karolina, Mikołaj

po 10 Antonin, Izydor, Jan, Wiktoryna

wt 11 Adalbert, Benedykt, Filip, Franciszek, Iga, Ignacy, Lew, Mira, Miranda

śr 12 Dominik, Gwalbert, Jan, Joanna, Pankracy

cz 13 Andrzej, Aron, Gloria, Magdalena, Ofelia, Piotr, Robert, Roberta, Serwacy

pi 14 Bona, Bonifacy, Jeremi, Jeremiasz, Maciej, Wiktor

so 15 Berta, Izydor, Jan, Nadia, Nadzieja, Zofia

ni 16 Andrzej, Brenda, Brendan, Jędrzej, Symeon, Szymon, Wieńczysław

po 17 Bruno, Brunon, Sławomir, Weronika, Wiktor

wt 18 Aleksa, Aleksander, Aleksandra, Edwin, Eryk, Eryka, Feliks, Jan, Sandra

śr 19 Augustyn, Celestyn, Iwo, Mikołaj, Nikola, Piotr

cz 20 Anastazy, Bazyli, Bernarda, Bernardyn, Bernardyna, Iwo, Teodor, Wiktoria

pi 21 Donat, Donata, Jan, Kryspin, Tymoteusz, Walenty, Wiktor

so 22 Emil, Helena, Jan, Julia, Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława

ni 23 Emilia, Iwona, Jan, Leontyna, Michał Zielone Świątki

po 24 Estera, Franciszek, Jan, Joanna, Maria, Milena, Wincenty, Zofia, Zuzanna

wt 25 Grzegorz, Magda, Maria, Maria Magdalena, Urban

śr 26 Andżelika, Ewelina, Filip, Marianna, Paulina, Wilhelmina dzień matki

cz 27 Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan, Magdalena

PI 28 Augustyn, Balladyna, Jaromir, Wiktor, Wilhelm

SO 29 Bogusława, Magdalena, Maksymilian, Maria, Maria Magdalena, Teodor, Teodozja

NI 30 Feliks, Ferdynand, Jan, Joanna

po 31 Aniela, Ernestyna, Feliks, Kamil, Kamila, Petronela, Teodor

Maj FILIP obdarzony jest wielką, wrażliwą naturą. Posiada dużo energii, pomysłowości i przebiegłości. Potrafi  
z niczego zrobić coś. Doskonale łagodzi wszelkie spory i konflikty w swoim otoczeniu. Działa na nich jak uzdra-
wiający eliksir. Jest osobą obowiązkową, szczerą, sprawiedliwą i niezwykle hojną. To ekstrawertyk, który działa 

dynamicznie tylko w warunkach pełnego uczestnictwa w życiu społecznym lub zawodowym. Nie ulega wpływom, ale 
chętnie słucha cudzych sugestii. Filipowie rzeczywiście potrafią cieszyć się życiem i jego przyjemnościami, czasami 
nawet z tym przesadzają. Potrafią też na różne sposoby umilać życie sobie i swoim przyjaciołom. Dbają o wygody  
i o odpowiednie towarzystwo, znają się na muzyce i sztuce. Bywają mistrzami sałatek, pieczeni i koktajli, i zwykle są 
na bieżąco z modą. Dobrze rozumieją duszę kobiet, a nawet potrafią damom swojego serca doradzać przy kupowaniu 
strojów i perfum. Przy tym pędzą życie ruchliwe i wiele podróżują, mają też cenne znajomości w wielu krajach. Jedno, 
co można im zarzucić, to pewną skłonność do niestałości w uczuciach oraz często zbyt rozstrzelone zainteresowania.

GRZEGORZ nie lubi tracić czasu z ludźmi, którym nie ma nic do powiedzenia. Niemniej uprzejmość zmusza 
go do podporządkowania się pewnym regułom. Jest pewnym i wiernym, ale tyranicznym i dość męczącym 
przyjacielem. Jest osobą o niezwykłej osobowości, szlachetnym, uczuciowym, dobrym i inteligentnym. Odnaj-

dzie się w każdej sytuacji i w każdym otoczeniu. Zachowuje się bardzo naturalnie, krytyczny w stosunku do siebie, 
w miarę potrzeby zmienny, ale w sytuacjach, które tego wymagają stały. Cnotą wpisaną w to imię jest „czujność”, 
czyli skupienie, koncentracja umysłu, a więc te cechy, które tak cenią sobie wszystkie szkoły duchowego rozwoju tak 
na Wschodzie, jak i na Zachodzie; zarówno indyjscy jogini, jak i europejscy magowie i kabaliści. A i w dzisiejszym 
świecie, gdzie tak wiele zależy od inteligencji i szybkiej orientacji, zdolności te dobrze się przydają. Współcześni 
Grzegorze to jednostki ambitne, często przekonane, że mają przed sobą w życiu specjalne zadanie czy nawet misję 
do wypełnienia. Zazwyczaj uważają, że w tym, co robią, nikt ich wyręczyć nie może, że są nie do zastąpienia. Wie-
lu jest tytanami pracy i rzeczywiście dochodzi do dużych osiągnięć w wybranej dziedzinie. Ale idą z tym w parze 
pewne wady. Niejeden Grzegorz jest megalomanem, któremu wydaje się, że na wszystkim zna się lepiej, a inni są 
mu winni szczególny szacunek. Mają też wrodzone zamiłowanie do autoreklamy, zwracają na siebie uwagę; zwykle 
stają na czele i znajdują się pośrodku zgromadzeń. Życie u boku Grzegorza jest z pewnością ciekawe, pełne przygód  
i nieoczekiwanych zmian losu, ale z drugiej strony trzeba znosić to, że jego decyzje są nieobliczalne i wynikają z ja-
kiejś jemu tylko znanej logiki. Z tego, co zostało powiedziane, wynika, że wielu Grzegorzów robi karierę w społeczeń-
stwie, chociaż źle znoszą sytuacje, gdzie trzeba coś udawać i mamić rozmówców pozorami, nierealnymi obietnicami.  
Nie pozwala im na to wrodzona Grzegorzom rzetelność.

MONIKA jest osobą spokojną, lubiącą ład i porządek. Uwielbia towarzystwo, ceni sielankę rodzinną. Dzięki 
łagodnemu charakterowi, umiejętnościom dyplomatycznym posiada dobre kontakty i bezkonfliktowe życie. 
Ceni sobie dobre stosunki w rodzinie i środowisku, dba o przyjaźń, ale zaniedbuje siebie. Jej sprawy osobiste 

zawsze schodzą na dalszy plan. Bywa również rozrzutna, dlatego nieraz w życiu ma kłopoty gospodarcze. Prawdziwe 
Moniki cenią sobie spokój i wygody. Główną sprawą w ich życiu jest wygodny dom, który potrafią wypełnić i przy-
stroić masą ładnych drobiazgów. Jak wszystkie dwójki, mają większy talent do udanego wydawania pieniędzy aniżeli 
do walki o pieniądze. Zgodnie z magią swojego imienia najlepiej się czują w bezpiecznym cieniu czyjejś silniejszej 
osobowości - najlepiej własnego męża lub kochanka. Nie mają też nic przeciw temu, aby ich wybrany chodził z głową 
w chmurach czy też bujał w obłokach. Moniki potrafią długo czekać, aż świat pozna się na talentach ich ukochanego 
geniusza. Zanim to nastąpi, gotowe są znieść niedostatki i niewygody. Jednego tylko nie lubią: zbyt częstych prze-
prowadzek i życia na walizkach. Kiedy widzą, że ich druga połowa zaczyna robić karierę, chętnie podejmują się roli 
pośrednika między mężczyzną swojego życia, a pospolitą codziennością: tak więc płacą raty, robią sałatki, umawiają 
gości na wizyty i organizują wakacje dzieciom. Czynią to dyskretnie, bez zbędnego hałasu i zupełnie naturalnie. 
Gdy ich ukochany cierpi i popada w depresję, okazują się psychicznie silniejsze od niego i potrafią go podźwignąć 
z upadku. W późniejszym wieku swoje ambicje przenoszą na dorastających synów lub (rzadziej) córki. Z imieniem 
Monika często wiążą się talenty artystyczne (w muzyce, malarstwie czy krawiectwie), a także zamiłowanie do an-
tyków, obrazów starych mistrzów i muzyki dawnej. Moniki nie są nowatorkami i wolą sprawdzone wzory. W ogóle 
są miłośniczkami tradycji, najpewniej czują się przy typowo kobiecych zajęciach, a pod maskę samochodu boją się 
zaglądać. Również ich poglądy na rodzinę i miłość są jak najbardziej tradycyjne.



1 MAJA 
1931 w Nowym Jorku oddano do 
użytku Empire State Building

1956 uruchomiono Warszawski Ośro-
dek Telewizyjny

2 MAJA 
1921 wybuchło III powstanie śląskie
2011 Usama ibn Ladin, saudyjski 
milioner, terrorysta, przywódca Al-
-Ka’idy został zabity przez amery-
kańskie siły specjalne

3 MAJA 
1616 (23 kwietnia według stoso-
wanej wówczas w Wielkiej Brytanii 
rachuby starego stylu) – zmarł an-
gielski dramaturg William Shake-
speare

1791 Sejm Czteroletni przyjął regu-
lującą ustrój prawny Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów Ustawę Rządo-
wą, która do historii przeszła jako 
Konstytucja 3 maja

1931 urodziła się czeska aktorka 
Jiřina Bohdalová

4 MAJA 
1981 premiera filmu Miś w reżyserii 
Stanisława Barei

5 MAJA 
1821 w Longwood House na Wyspie 
Świętej Heleny zmarł Napoleon Bo-
naparte, zesłany cesarz Francuzów

1891 na uroczystym otwarciu Car-
negie Hall w Nowym Jorku orkiestrą 
dyrygował Piotr Czajkowski
1961 misja Mercury 3: pierwszy 
lot załogowy w ramach Programu 
Mercury; pierwszym Amerykaninem  
w przestrzeni kosmicznej został Alan 
Shepard

6 MAJA 
1856 urodził się austriacki neurolog 
i psychiatra Sigmund Freud, twórca 
teorii psychoanalizy

1921 urodził się Jan Bytnar, ps. 
Rudy – polski działacz konspiracyj-
ny, harcmistrz, podporucznik Armii 
Krajowej, żołnierz Szarych Szeregów
2001 Jan Paweł II jako pierwszy 
papież oficjalnie odwiedził meczet: 
był to Meczet Umajjadów, miej-
sce przechowywania relikwii Jana 
Chrzciciela

7 MAJA 
1901 urodził się Gary Cooper, ame-
rykański aktor pochodzenia bry-
tyjskiego, laureat trzech Oscarów 
(Sierżant York, W samo południe, za 
całokształt twórczości)
1966 zmarł polski poeta, satyryk  
i aforysta Stanisław Jerzy Lec

8 MAJA 
1886 w Atlancie farmaceuta John 
Pemberton rozpoczął sprzedaż wy-
myślonego przez siebie napoju, zwa-
nego Coca-Colą

9 MAJA 
1966 pierwsza emisja 1. odcinka se-
rialu telewizyjnego Czterej pancerni  
i pies. Był to serial o przygodach za-
łogi czołgu T-34 Rudy i psa Szarika
1971 oficjalnie otwarto halę widowi-
skowo-sportową Spodek w Katowicach

11 MAJA 
1981 zmarł Bob Marley, jamajski 
muzyk, wokalista, autor tekstów  
i kompozytor, legenda muzyki reggae

13 MAJA 
1901 urodził się Witold Pilecki, żoł-
nierz podziemia, organizator ruchu 
oporu w Auschwitz-Birkenau

1981 na Placu Świętego Piotra  
w Rzymie turecki terrorysta Mehmet 
Ali Agca dokonał nieudanego zama-
chu na papieża Jana Pawła II

14 MAJA 
1316 urodził się Karol IV, król Czech 
i cesarz niemiecki, założyciel pra-
skiego Uniwersytetu

15 MAJA 
1891 urodził się rosyjski prozaik  
i dramaturg Michaił Bułhakow, au-
tor Mistrza i Małgorzaty oraz Białej 
gwardii
1926 przewrót majowy: po ustąpie-
niu ze stanowiska prezydenta Stani-
sława Wojciechowskiego obowiązki 
głowy państwa przejął marszałek 
Sejmu Maciej Rataj; tegoż dnia za-
stępujący Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Maciej Rataj powołał nowy rząd  
z Kazimierzem Bartlem na czele

17 MAJA 
1866 urodził się francuski kompo-
zytor Erik Satie, przedstawiciel mo-
dernizmu, autor koncepcji musique 
d’ameublement (muzyki służącej jako 
tło dla czynności życia codziennego)

18 MAJA 
1911 zmarł Gustav Mahler, au-
striacki kompozytor i dyrygent doby 
neoromantyzmu, uważany za jedne-
go z najwybitniejszych symfoników 
w historii muzyki

20 MAJA 
1881 urodził się Władysław Sikor-
ski, polski polityk, dowódca wojsko-
wy i Naczelny Wódz, premier rządu 
RP na obczyźnie

21 MAJA 
1471 urodził się niemiecki malarz  
i grafik Albrecht Dürer, przedstawi-
ciel renesansu
1841 zmarł Julian Ursyn Niemce-
wicz, polski dramaturg, powieściopi-
sarz, poeta i pamiętnikarz
1921 urodził się Andriej Sacharow, 
rosyjski fizyk jądrowy, współtwórca 
radzieckiej bomby wodorowej, dysy-
dent, działacz na rzecz rozbrojenia, 
ograniczenia potencjałów nuklear-
nych i poszanowania praw człowie-
ka, laureat pokojowej Nagrody Nobla

23 MAJA 
1906 zmarł norweski dramaturg 
Henrik Ibsen, autor sztuk Peer Gynt, 
Nora, Dzika kaczka
1911 otwarto główny budynek No-
wojorskiej Biblioteki Publicznej

24 MAJA 
1941 urodził się piosenkarz i kom-
pozytor amerykański Bob Dylan

26 MAJA 
1926 urodził się amerykański mu-
zyk, kompozytor jazzowy Miles Davis

1956 w Krakowie oficjalnie otwarto 
kabaret Piwnica pod Baranami za-
łożony przez Piotra Skrzyneckiego  
i studentów krakowskich uczelni

27 MAJA 
1981 film Człowiek z żelaza Andrze-
ja Wajdy zdobył główną nagrodę – 
Złotą Palmę – na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Cannes

28 MAJA 
1981 zmarł prymas Polski kardynał 
Stefan Wyszyński, biskup lubelski, 
arcybiskup metropolita gnieźnieński 
i warszawski, po śmierci nazywany 
Prymasem Tysiąclecia

29 MAJA 
1921 rozpoczęła się budowa nowe-
go portu w Gdyni

31 MAJA 
1931 urodzili się: polski aktor teatral-
ny i filmowy Bogumił Kobiela, znany  
z ról w filmach Zezowate szczęście, 
Popiół i diament, Człowiek z M-3



wt 1 Alfons, Bernard, Bernarda, Jakub, Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem Międzynarodowy Dzień Dziecka

śr 2 Eugeniusz, Marcelin, Maria, Marianna, Marzanna, Mikołaj, Piotr

cz 3 Ferdynand, Franciszek, Karol, Klotylda, Leszek, Paula, Tamara, Wawrzyniec Boże Ciało

pi 4 Franciszek, Karol, 

so 5 Afrodyta, Bonifacy, Dobromir, Marta, Waleria, Walter

ni 6 Dominika, Ingrida, Klaudiusz, Laurenty, Norbert, Norberta, Paulina

po 7 Antoni, Jarosław, Lukrecja, Paweł, Robert, Roberta, Wiesław

wt 8 Adrianna, Maksym, Medard, Seweryn, Wilhelm

śr 9 Anna, Bertrand, Felicjan, Felicjana, Hanna, Pelagia, Sławoj

cz 10 Bogumił, Diana, Edgar, Małgorzata, Nikita, Onufry

pi 11 Adelajda, Anastazy, Barnaba, Feliks, Teodozja

so 12 Antonina, Bazyli, Bernarda, Gwido, Jan, Janina, Leon, Onufry, Tosia

ni 13 Antoni, Gracja, Herman, Lucjan, Maria, Maria Magdalena, Tobiasz

po 14 Eliza, Elza, Justyn, Michał, Walerian, Waleriana, Walery

wt 15 Abraham, Adelajda, Angelina, Bernard, Jolanta, Nikifor, Wiola, Wit, Witold, Witolda

śr 16 Alina, Aneta, Benon, Benona, Jan, Justyna, Ludgarda

cz 17 Adolf, Adolfa, Aga, Agnieszka, Albert, Franciszek, Laura

pi 18 Elżbieta, Gerwazy, Leonia, Marek, Paula

so 19 Gerwazy, Julianna, Romuald, Romualda, Zora

ni 20 Adalbert, Bogna, Bogumiła, Bożena, Florentyna, Franciszek, Michał, Rafał

po 21 Aleksa, Alicja, Alojzy, Chloe, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Teodor

wt 22 Innocenty, Jan, Paulina, Tomasz

śr 23 Albin, Bazyli, Józef, Piotr, Wanda, Zenon, Zenona dzień ojca

cz 24 Danuta, Emilia, Jan, Wilhelm

pi 25 Adalbert, Albrecht, Dorota, Łucja, Wilhelm

so 26 Jan, Jeremi, Jeremiasz, Paweł

ni 27 Cyryl, Maria, Maria Magdalena, Maryla, Władysław, Władysława

PO 28 Ireneusz, Józef, Leon, Paweł 

WT 29 Benedykta, Ema, Iwetta, Marta, Paweł, Piotr

śr 30 Cyryl, Emilia, Lucyna

Czerwiec MAGDALENA Osoby noszące to imię są wrażliwe i wyczulone na subtelne sygnały, których większość ludzi 
po prostu nie dostrzega. Jednocześnie jednak nie ulegają złudzeniom, mają dar jasnego widzenia rzeczy-
wistości oraz - co rzadko idzie w parze - niewątpliwy życiowy spryt. Kobiety o tym imieniu dążą do tego, 

żeby poznać życie w całej pełni; pociągają je zarówno rzeczy idealne, jak poezja, sztuka i filozofia, tak i sprawy 
„świata tego“ - rywalizacja, pieniądze i seks. Oddają się jednemu i drugiemu, nie dzieląc swojego życia na osobne 
szufladki. Uroda Magdalen polega głównie na witalności. Zdarza się, ze silnie działają na mężczyzn, choć wcale nie 
są pięknościami z okładki. Małżeństwo i dom raczej nie są dla Magdalen celem samym w sobie. Ich celem jest życie 
na wysokich obrotach. Uwaga, panowie! Tym kobietom trzeba umieć sprostać!

KAROL jest osobą, która musi mieć jasno określony cel. Gdy go już obierze, nic nie jest w stanie go zatrzymać. 
Z dwojga złego woli mylić się i posuwać naprzód, niż mieć rację i cofać się. Brzydzi się ludzkimi słabościami, 
próby wzbudzenia w nim współczucia będą bezowocne. Jest subiektywnym egocentrykiem, ale może wszystko 

poświęcić dla idei. Potrafi zapanować nad reakcjami, aby nie odsłaniać swych uczuć, gdyż wróg mógłby to wyko-
rzystać. Potrzebuje nieprzyjaciół, gdyż działanie wiąże się dla niego z walką. Karolowie dbają o swoją rodzinę, dom 
i przyszłość swoich dzieci. Imię Karol uczy dobrych manier, szlachetnych celów, solidności i rzetelności. Gdy ojciec 
nadaje swemu synowi to imię, to jest tak, jakby zobowiązywał go do wierności wobec zasad swoich i swojego rodu. 
Dlatego Karolowie jako dzieci są nieco mniej spontaniczni i rozbrykani od swoich rówieśników; pamiętają, by nie 
brudzić się niepotrzebnie i by nie sprawiać kłopotów tacie i mamie. Imię Karol działa jak biała koszula lub sztywny 
kołnierzyk - skłania do samodyscypliny. Karolowie są wcześnie dojrzali, a jako młodzieńcy - dobrze ułożeni i opa-
nowani. Zawody również wybierają poważne, związane z osobistą odpowiedzialnością i liczeniem pieniędzy, a karierę 
robią pod czujnym okiem starszych. W polityce bardziej pociąga ich stateczny konserwatyzm niż bunty radykałów. 
Karolowie przywiązują dużą wagę do stosunków rodzinnych i starannie dobierają sobie żony - oczywiście spośród 
panien z dobrych rodzin. Samo ich imię sprawia, że ludzie chętnie nadstawiają ucha, co mają oni do powiedzenia  
i na zapas darzą ich zaufaniem. Karolowie często firmują swoim nazwiskiem jakieś poważne firmy i przedsięwzięcia. 
Mają też zakodowany pęd do tego, by uwiecznić się w historii. Jeżeli się trochę postarają, ich imię znajdzie się na 
tablicy pamiątkowej w ich mieście.

MARTA lubi kontakty z otoczeniem, ale nie ulega wcale wpływom. Jej charakter dojrzewa bardzo wcześnie, 
przez co skraca się czas beztroskiej młodości. Jest zaborcza i przekorna. Jest osobą bardzo niezależną. Ceni 
wolność myśli i swobodę działania. Lojalna wobec władzy i własnych wcześniejszych postanowień. Nie lubi 

uzewnętrzniać swoich celów działania, ani też ujawniać tajemnicy zawodowej. Uparcie dąży do celu, konsekwentnie 
zwalcza przeszkody, osiąga sukcesy bardzo szybko. Marty od dziecka mają dobrze określone zainteresowania, wiedzą, 
kim chciałyby zostać, gdy dorosną i zwykle wybierają praktyczne zawody, w których można zarówno być użyteczną 
dla innych, jak i osiągnąć wymierne wyniki. Pragną być na przykład lekarzem, pielęgniarką lub inżynierem albo pro-
wadzić hotel i do tego celu konsekwentnie dążą. Nawet jeżeli mają pewien niezwykły talent, powiedzmy artystyczny, 
to wolą mieć w odwodzie jakieś bardziej praktyczne i konkretne umiejętności. Typowa Marta ma dobre wyczucie 
rzeczywistości, umie odróżniać to, co realnie dostępne, od próżnych fantazji. Można zaufać jej zdrowemu rozsądkowi. 
Umie też realizować swoje plany krok po kroku, często przez długie lata. Potrafi sobie narzucić dyscyplinę: wstawać  
o świcie, nie jeść cukru lub mięsa, codziennie godzinę poświęcać na naukę angielskiego. Marty potrafią skutecznie 
walczyć ze swymi słabościami i dziwią się, gdy inni sobie z tym nie radzą. Dobrze się sprawdzają w trudnych wa-
runkach, kiedy trzeba sobie radzić w życiu przy pomocy skromnych środków. Co więcej, takie trudne lata wspominają 
później jako wspaniałą szkołę, z której wynosi się niezastąpione doświadczenia. Również w ramach organizacji, 
takich jak wojsko, szkoła, szpital, Marty łatwo znajdują swoje miejsce. Często spotyka się je na odpowiedzialnych 
stanowiskach oraz w zawodach zwyczajowo uznawanych za męskie. Gdy jest jej trudno, Marta nie rozczula się nad 
sobą. Niechętnie pokazuje zasmuconą twarz. Potrafi w każdych okolicznościach „trzymać fason”. Ale umie też zro-
zumieć czyjąś niedolę i podnieść na duchu tych, którym jest źle. W miłości Marty są wierne, a swoim mężczyznom 
nie pozwalają na szaleństwa i ekstrawagancje.



1 CZERWCA 
1926 urodziła się Norma Jean Mor-
tenson, znana pod pseudonimem 
Marilyn Monroe, amerykańska gwiaz-
da filmowa, legenda światowego kina 
lat 50. i 60. (m.in. Mężczyźni wolą 
blondynki, Słomiany wdowiec, Książę 
i aktoreczka, Pół żartem, pół serio)

2 CZERWCA 
1941 urodził się brytyjski perkusista 
Charlie Watts, członek zespołu The 
Rolling Stones

1966 amerykańska sonda Surveyor 
1 wylądowała na Księżycu, stając się 
pierwszym amerykańskim statkiem 
kosmicznym, który wylądował na 
innym ciele niebieskim

3 CZERWCA 
1906 urodziła się amerykańska tan-
cerka i piosenkarka Josephine Baker
1926 urodził się amerykański poeta 
Allen Ginsberg

2016 zmarł Muhammad Ali, ame-
rykański bokser uważany za jednego  
z najlepszych pięściarzy, a także naj-
ważniejszych sportowców XX wieku

5 CZERWCA 
1981 amerykańskie Centers for Di-
sease Control and Prevention donio-
sły w swym cotygodniowym biule-
tynie, że 5 homoseksualistów z Los 
Angeles zapadło na rzadką odmianę 
zapalenia płuc, był to pierwszy opis 
choroby, którą rok później nazwano 
AIDS

6 CZERWCA 
1841 urodziła się polska pisarka  
i publicystka Eliza Orzeszkowa, pro-
pagatorka pracy organicznej, zwo-
lenniczka emancypacji kobiet, au-
torka m.in. powieści Nad Niemnem, 
Meir Ezofowicz, zbioru opowiadań  
i nowel Gloria victis
1961 zmarł szwajcarski psychiatra  
i psycholog Carl Gustav Jung, twórca 
psychologii analitycznej oraz typolo-
gii osobowości

8 CZERWCA 
1946 urodził się polski aktor te-
atralny, radiowy, filmowy i telewizyj-
ny Piotr Fronczewski →; tegoż dnia  
w Londynie odbyła się parada zwy-
cięstwa wojsk alianckich, do której 
nie dopuszczono żołnierzy Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie

9 CZERWCA 
1781 urodził się brytyjski inżynier, 
konstruktor kolejowy i wynalazca 
George Stephenson, jeden z głów-
nych twórców podstaw nowoczesnej 
techniki

10 CZERWCA 
1901 urodził się polski polityk, ge-
nerał Jerzy Ziętek, wojewoda śląski

12 CZERWCA 
1806 urodził się pochodzący z Prus 
amerykański budowniczy mostów 
John Augustus Roebling, między in-
nymi zaprojektował Most Brookliński 
w Nowym Jorku 

1941 urodził się amerykański pia-
nista jazzowy i kompozytor Chick 
Corea

13 CZERWCA 
1986 zmarł amerykański muzyk 
Benjamin „Benny” Goodman, klarne-
cista jazzowy, zwany Królem Swingu

14 CZERWCA 
1946 urodził się amerykański przed-
siębiorca, miliarder Donald Trump, 
magnat w branży nieruchomości, pro-
wadzący (do 2015) telewizyjnego show 
„The Apprentice”, kandydat w prawy-
borach republikańskich w roku 2016

1986 zmarł argentyński pisarz, po-
eta i eseista Jorge Luis Borges (Fik-
cje, Alef)
15 CZERWCA 
1996 zmarła amerykańska woka-
listka jazzowa Ella Fitzgerald, zwana 
„Pierwszą Damą Piosenki”, odzna-
czona Medalem Wolności przez pre-
zydenta George’a H.W. Busha

16 CZERWCA 
1966 urodził się czeski lekkoatleta 
specjalizujący się w rzucie oszcze-
pem Jan Železný, trzykrotny mistrz 
olimpijski i trzykrotny mistrz świata, 
jest najbardziej utytułowanym za-
wodnikiem w historii rzutu oszcze-
pem, aktualny rekordzista świata  
z wynikiem 98,48 m

17 CZERWCA 
1696 zmarł Jan Sobieski, król Pol-
ski w latach 1674–1696, dowódca 
wojskowy, hetman wielki koronny, 
któremu zwycięstwo pod Chocimiem 
przyniosło sławę w świecie i utoro-
wało drogę do tronu po śmierci króla 
Michała; mecenas kultury i fundator 
kościołów

1936 urodził się brytyjski reżyser 
filmowy i telewizyjny Ken Loach, 
autor takich filmów jak Kes, Wiatr 
buszujący w jęczmieniu czy I, Daniel 
Blake
1991 premier Polski Jan Krzysztof 
Bielecki i kanclerz RFN Helmut Kohl 
podpisali w Bonn polsko-niemiecki 
traktat o dobrym sąsiedztwie

19 CZERWCA 
1941 urodził się czeski ekonomista 
i polityk Václav Klaus, prezydent 
Czech od 2003 do 2013

20 CZERWCA 
1976 w finale piłkarskich mistrzostw 
Europy reprezentacja Czechosłowacji 
pokonała drużynę Niemiec Zachod-
nich po serii rzutów karnych

21 CZERWCA 
2001 zmarł amerykański gitarzysta 
i wokalista John Lee Hooker, gwiaz-
da muzyki bluesowej („Boom Boom”)

22 CZERWCA 
1926 urodził się polski pisarz, reży-
ser i scenarzysta Tadeusz Konwicki, 
autor powieści (Sennik współczesny, 
Kompleks polski, Mała Apokalipsa)  
i filmów (Jak daleko stąd, jak blisko, 
Dolina Issy, Lawa)
1941 rozpoczęła się operacja Barba-
rossa – niemiecki atak na ZSRR

23 CZERWCA 
1891 – urodził się czeski pisarz i re-
żyser filmowy Vladislav Vančura

2011 zmarł amerykański aktor Pe-
ter Falk

26 CZERWCA 
1541 zmarł hiszpański konkwista-
dor Francisco Pizarro
1986 pierwsze wydanie Teleexpressu

27 CZERWCA 
1941 urodził się polski reżyser  
i scenarzysta filmowy Krzysztof Kie-
ślowski, przedstawiciel nurtu „kina 
moralnego niepokoju”, autor Przy-
padku, Podwójnego życia Weroniki, 
cyklu Dekalog, tryptyku Trzy kolory. 
Niebieski, Biały, Czerwony
2011 zmarł Maciej Zembaty, polski 
poeta, muzyk, satyryk, reżyser ra-
diowy, bard i tłumacz

28 CZERWCA 
1651 podczas powstania Chmiel-
nickiego rozpoczęła się bitwa pod 
Beresteczkiem, jedna z największych 
bitew lądowych XVII wieku

29 CZERWCA 
1941 zmarł światowej sławy piani-
sta, kompozytor i działacz społeczny 
Ignacy Paderewski, prezydent Rady 
Ministrów i minister spraw zagra-
nicznych II RP w 1919 roku
1991 w FSO zakończono produkcję 
Fiata 125p

30 CZERWCA 
1911 urodził się poeta, prozaik  
i eseista Czesław Miłosz, laureat Na-
grody Nobla w dziedzinie literatury



cz 1 Bogusław, Halina, Klarysa, Marcin, Marian 

pi 2 Bernarda, Jagoda, Maria, Piotr, Urban

so 3 Anatol, Jacek, Kamelia, Korneli, Leon, Miłosław, Otto, Tomasz

ni 4 Alfred, Elżbieta, Innocenty, Józef, Julian, Malwina, Teodor

po 5 Antoni, Bartłomiej, Filomena, Jakub, Karolina, Maria, Michał, Wilhelm Cyryla i Metodego

wt 6 Agrypina, Dominik, Dominika, Łucja, Teresa, Zuzanna Dzień spalenia Jana Husa

śr 7 Antoni, Benedykt, Cyryl, Estera, Ewald, Kira, Klaudiusz, Piotr, Wilibald

cz 8 Adolf, Adrian, Adrianna, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Prokop, Wirginia

pi 9 Adrianna, Hieronim, Ludwika, Lukrecja, Łucja, Mikołaj, Weronika, Zenon, Zenona

so 10 Aleksander, Aniela, Filip 

ni 11 Benedykt, Cyprian, Kalina, Karina, Olga, Pelagia 

po 12 Andrzej, Brunon, Euzebiusz, Feliks, Henryk, Janina, Paweł, Piotr, Weronika

wt 13 Ernest, Eugeniusz, Jakub, Justyna, Małgorzata

śr 14 Damian, Franciszek, Izabela, Kamil, Marceli, Stella

cz 15 Daniel, Dawid, Donald, Egon, Henryk, Iga, Ignacy, Włodzimierz, Żegota

pi 16 Andrzej, Anna, Benedykt, Hanna, Maria, Maria Magdalena, Ruta, Stefan

so 17 Aleksander, Andrzej, Aneta, Bogdan, Jadwiga, Leon, Marceli, Maria

ni 18 Arnold, Erwin, Kamil, Karolina, Robert, Roberta, Symeon, Szymon

po 19 Alfred, Alfreda, Marcin, Wincenty

wt 20 Czesław, Eliasz, Hieronim, Leon, Małgorzata, Paweł

śr 21 Andrzej, Benedykt, Dalida, Dalila, Daniel, Paulina, Wiktor

cz 22 Albin, Bolesława, Laurencjusz, Magdalena, Maria, Maria Magdalena, Wawrzyniec

pi 23 Apolinary, Bogna, Brygida

so 24 Antoni, Kinga, Krystyna, Kunegunda, Olga

ni 25 Franciszek, Jakub, Krzysztof, Krzysztofa, Walentyna

po 26 Anna, Grażyna, Hanna, Joachim, Mirosława

wt 27 Alfons, Julia, Laurenty, Natalia, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina

śr 28 Aida, Innocenty, Marcela, Samson, Walenty, Wiktor

cz 29 Beatrycze, Faustyn, Konstantyn, Maria, Olaf, Urban

pi 30 Julia, Julita, Ludmiła, Maryna, Piotr

so 31 Emilian, Ernesta, Ernestyna, Helena, Iga, Ignacy, Justyn, Ludomir, Ludomira

Lipiec JACEK to ekstrawertyk, dla którego liczy się tylko świat zewnętrzny. Nie daje się łatwo przekonać, przynajmniej 
nie od razu, gdyż po przemyśleniu czyichś argumentów nieraz w duchu przyznaje mu rację. Kiedy wbije sobie 
coś do głowy, trudno go od tego odwieść. Starannie opracowuje plan bitwy, a w ostatniej chwili wymyśla pod-

stęp, który zbije z tropu przeciwnika. Jest bardzo towarzyski. Uwielbia spotkania towarzyskie i ceni życie rodzinne. 
Typowy Jacek szybko myśli, wyciąga wnioski i podejmuje decyzje. Zwykle ma szerokie zainteresowania i chętnie 
zabiera głos na przeróżne tematy. Lubi dyskusje, słowne starcia, jak również chętnie udowodni komuś, że tamten się 
myli. Lubi być pierwszym w jakiejś dziedzinie, nadążać za modą i trzymać rękę na pulsie wydarzeń. Wśród Jacków 
jest wielu ludzi pióra, a także wielu wziętych podróżników i obieżyświatów. Jackowie z reguły mają po kilka zawo-
dów i łatwo przystosowują się do zmieniających się warunków życia. Wielu z nich jest fanatykami nowoczesności. 
Jako że imię to od razu ma brzmienie zdrobniałe, Jackowie nawet w wieku dojrzałym zachowują dziecięcą świeżość 
spojrzenia i wiele nie całkiem poważnych zainteresowań. Żywo wspominają przygody z harcerstwa, podchody i grę 
w dwa ognie. W ich świecie jest wiele miejsca na zabawę.

TOMASZ jest osobą inteligentną, szlachetną, kulturalną i niezwykle subtelną. Posiada dar zjednywania sobie 
ludzi, urabiania ich na swój sposób, wciągania ich do wykonywanych wspólnie zadań zawodowych i publicz-
nych. Tomasz ma zdolności organizatorskie, bardzo szybko odnosi sukcesy. Z przekonania jest konserwatystą, 

w działaniu postępowcem, w myśleniu nowoczesnym mężczyzną. Dzięki tym wszystkim cechom udaje mu sę odnosić 
szybko sukcesy. Tomaszowie są ludźmi praktycznymi, chętnie angażują się we wszelkie materialne przedsięwzięcia, 
lubią zarabiać pieniądze i mają żyłkę do interesów. A ponadto są ruchliwi i prowadzą życie aktywne; nie boją się 
ryzyka, lubią wystawiać swój los na wielkie próby. Uda się czy nie uda, wygram albo stracę - rasowy Tomasz lubi 
takie emocje, a gra o wysokie stawki dodaje mu sił. Jak wszystkie numerologiczne ósemki, Tomasz nie ceni sobie 
życia zbyt łatwego, wygodnego czy bezpiecznego. Według niego prawdziwy sukces jest tam, gdzie trzeba się zdrowo 
namęczyć. Często świadomie wybiera sobie w życiu drogę „pod górkę”. Zgodnie z właściwościami liczby osiem nie 
poddaje się także losowi, nie rezygnuje ze swoich celów nawet w obliczu upadku. Potrafi stanąć od nowa na nogi 
po każdej stracie.

JOANNA jest osobą niezwykle energiczną. Posiada zdolności organizatorskie. Zawsze stara się realizować swoje 
idee. Chodzi wszędzie swoimi ścieżkami. Z natury wrażliwa na ludzką niedolę, ale nie poświęca działalności 
altruistycznej swojego czasu i sił. Współczuje drugim, bo tak wypada. W miłości chłodna, w rodzinie obojętna 

na wszystko. Kobiety noszące to imię zwykle są silnymi indywidualnościami, chociaż ich życie i charakter zgodne jest 
z mocą żeńskiej dwójki. Główną właściwością Joann jest wywieranie subtelnego wpływu na ludzi. Same zwykle mają 
w sobie to „coś” - osobisty wdzięk, urok, siłę oddziaływania - co sprawia, że wyróżniają się z tłumu i nie można ich 
minąć obojętnie. Joanny same są naładowane energią, która też udziela się innym. W ich obecności inni ludzie czują 
się bardziej sobą, potrafią bardziej stanowczo zabierać głos, zaczynają wiedzieć, czego chcą, i dokąd idą. Joanny 
mają dar budzenia ludzkich duszy z uśpienia! Ów magnetyczny wpływ Joanny nie zawsze wywołuje tylko dobre 
skutki. Wokół niej budzą się rozmaite pasje i namiętności, a ludzie, którzy doznali przypływu energii, mogą również 
kłócić się ze sobą i popadać w konflikty. Joanny sprawiają, że świat staje się bardziej barwny, chociaż niekoniecznie 
bardziej zgodny. Same Joanny lubią, jeżeli ktoś ma silną osobowość i zdecydowany charakter. Z takimi kobietami się 
przyjaźnią i takich mężczyzn kochają. Ale, jak wszystkie dwójki, nie wysuwają się na pierwszy plan i wolą działać 
za kulisami niż stawać na czele jakiejś firmy (na przykład) czy choćby grupy przyjaciół. Typowe Joanny mają dobry 
kontakt z rzeczywistością, są praktyczne i potrafią czerpać satysfakcję z życia takiego, jakim ono jest. Raczej niewiele 
jest wśród nich zagubionych marzycielek. Wygląda na to, jakby to imię chroniło przed pesymizmem i depresją! Zwy-
kle Joanny znają masę ludzi i są osią, wokół której obraca się życie towarzyskie, rodzinne i sąsiedzkie. Jak wszystkie 
dwójki dobrze się czują w roli pań domu i raczej nie mają ochoty, aby tradycyjne role kobiety i mężczyzny zastępować 
jakimiś nowoczesnymi pomysłami. Często Joanna należy do swojej „żeńskiej dynastii”: czuje silny związek ze swoją 
matka i babką oraz podobnie silnie wpływa na swoje córki i wnuczki. Dla swojego mężczyzny Joanna jest nieustają-
cym źródłem energii i inspiracji, zachęca go do inicjatywy i do wielkich czynów.



elektryczny, prądnica prądu prze-
miennego, radio, transformator 
Tesli; twórca pierwszych urządzeń 
zdalnie sterowanych drogą radiową
1871 urodził się francuski pisarz 
Marcel Proust, autor siedmiotomo-
wej powieści W poszukiwaniu stra-
conego czasu

12 LIPCA 
100 P.N.E. urodził się rzymski mąż 
stanu, wódz, dyktator i pisarz Gajusz 
Juliusz Cezar

1536 zmarł niderlandzki myśliciel 
Erazm z Rotterdamu, filolog, filozof, 
pedagog, jeden z czołowych huma-
nistów renesansu
1986 w wypadku samochodowym 
zginął polski pianista Wacław Kisie-
lewski, występujący w duecie forte-
pianowym Marek i Wacek

14 LIPCA 
1881 rewolwerowiec Billy Kid, le-
gendarna postać amerykańskiego 
Dzikiego Zachodu, został zastrzelo-
ny w Nowym Meksyku przez szeryfa 
Pata Garretta
15 LIPCA 
1606 urodził się holenderski ma-
larz, rysownik i grafik Rembrandt, 

przedstawiciel baroku, uważany  
za jednego z największych artystów 
europejskich
1876 zmarł polski komediopisarz 
i pamiętnikarz Aleksander Fredro, 
autor do dziś wystawianych i podzi-
wianych komedii, m.in. Zemsty czy 
Ślubów panieńskich

16 LIPCA 
1951 w USA ukazało się pierwsze 
wydanie Buszującego w zbożu Jero-
me’a D. Salingera

21 LIPCA 
2011 zakończyła się ostatnia mi-
sja promu kosmicznego Atlantis, 
kończąca 30-letni program NASA 
załogowych lotów orbitalnych od-
bywanych za pomocą kosmicznych 
wahadłowców

22 LIPCA 
1956 otwarto Stadion Śląski w Cho-
rzowie
2011 Norweg Anders Breivik zaata-
kował młodzież na wyspie Utøya

24 LIPCA 
1991 zmarł tworzący w jidysz ży-
dowski pisarz Isaac Bashevis Singer 
(Sztukmistrz z Lublina), laureat Na-
grody Nobla w dziedzinie literatury

27 LIPCA 
1906 urodził się wydawca, publi-
cysta, polityk, działacz emigracyjny 
Jerzy Giedroyc, twórca i redaktor 
Instytutu Literackiego i paryskiej 
„Kultury”

28 LIPCA 
1741 zmarł włoski duchowny kato-
licki, skrzypek, kompozytor i dyrygent 
Antonio Vivaldi, jeden z głównych 
reprezentantów włoskiego baroku, 
autor cyklu czterech solowych kon-
certów skrzypcowych pt. Cztery pory 
roku: koncert nr 1 E-dur „Wiosna”, 
koncert nr 2 g-moll „Lato”, koncert 
nr 3 F-dur „Jesień”

29 LIPCA 
1856 zmarli: czeski dziennikarz, saty-
ryk i tłumacz Karel Havlíček Borovský, 
oraz niemiecki kompozytor, pianista  
i krytyk muzyczny Robert Schumann, 
przedstawiciel romantyzmu
2001 zmarł polski polityk Edward 
Gierek, I sekretarz KC PZPR w latach 
1970–1980
31 LIPCA 
1886 zmarł węgierski kompozytor  
i pianista Ferenc Liszt
1991 prezydenci: Stanów Zjedno-
czonych George H.W. Bush i Związku 
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich Michaił Gorbaczow podpisali 
układ rozbrojeniowy START I

1 LIPCA 

1991 w Pradze rozwiązano Układ 
Warszawski 

2 LIPCA 
1566 zmarł francuski lekarz, astro-
log i okultysta Nostradamus, w kul-
turze popularnej znany jako autor 
zbioru przepowiedni w formie ry-
mowanych czterowierszy o niejasnej, 
jakoby proroczej treści

1961 zmarł amerykański pisarz 
Ernest Hemingway, autor powie-
ści (Komu bije dzwon, Pożegnanie  
z bronią, Słońce też wschodzi)  
i opowiadań (Stary człowiek i mo-
rze), laureat Nagrody Nobla w dzie-
dzinie literatury

1966 zmarł polski poeta, prozaik  
i satyryk Jan Brzechwa, autor wier-
szy (Na wyspach Bergamutach, 
Kaczka Dziwaczka) oraz opowieści 
baśniowo-fantastycznych (Akademia 
pana Kleksa) dla dzieci

3 LIPCA 
1886 w Mannheim, na Ringstraße 
zaprezentowano pierwszy prototyp 
współczesnego samochodu: trzy-
kołowy automobil z silnikiem spa-
linowym i elektrycznym zapłonem 
Benz Patent-Motorwagen Nummer 
1, konstrukcji Karla Benza →
1971 zmarł amerykański wokalista, 
poeta i reżyser Jim Morrison, czło-
nek zespołu The Doors

4 LIPCA 
1776 amerykański Kongres w Fila-
delfii uchwalił Deklarację Niepodle-
głości Stanów Zjednoczonych

5 LIPCA 
1921 cały obszar plebiscytowy na 
Górnym Śląsku przeszedł pod wła-
dzę Komisji Międzysojuszniczej; za-
kończyło się III powstanie śląskie
1946 w Polsce została wprowadzona 
cenzura prasowa: tego dnia wydano 
dekret o utworzeniu Głównego Urzę-
du Kontroli Prasy, Publikacji i Wido-
wisk; tegoż dnia na pokazie mody  
w Paryżu pierwszy raz zaprezento-
wano publicznie damski kostium ką-
pielowy bikini projektu Louisa Réarda

6 LIPCA 
1946 urodzili się: amerykański po-
lityk George W. Bush, 43. prezydent 
USA, oraz amerykański aktor, reży-
ser i scenarzysta filmowy Sylvester 
Stallone

1971 zmarł amerykański trębacz  
i wokalista jazzowy Louis Armstrong

7 LIPCA 
1136 papież Innocenty II wystawił 
bullę ogłaszającą restytucję archi-
diecezji gnieźnieńskiej, potwierdził 
w ten sposób niezależność polskiej 
organizacji kościelnej od biskupstwa 
w Magdeburgu; bulla ma znacze-
nie rówież dla językoznawców –  
w tekst łaciński wpleciono wiele pol-
skich wyrazów - nazw miejscowości, 
imion oraz przydomków, co powodu-
je, że wydarzenie to jest uznawane 
za początek ery piśmiennej języka 
polskiego

9 LIPCA 
1521 na Wieży Zygmuntowskiej ka-
tedry wawelskiej zawieszono dzwon, 
któremu nadano imię Zygmunt; po 
raz pierwszy jego dźwięk zabrzmiał 
cztery dni później

1956 urodził się amerykański aktor 
Tom Hanks, laureat Oscarów za role 
w filmach Filadelfia i Forrest Gump

10 LIPCA 
1851 zmarł francuski malarz i de-
korator Louis Jacques Daguerre, 
wynalazca (wraz z Josephem Nicé-
phore’em Niépce’em) techniki foto-
grafii, nazwanej od jego nazwiska 
dagerotypią
1856 urodził się inżynier i wyna-
lazca Nikola Tesla, posiadacz setek 
patentów, do których należą: silnik 



ni 1 Alfons, Justyn, Konrad, Konrada, Nadia, Nadzieja, Piotr, Salomea
Narodowy Dzień Pamięci  

Powstania Warszawskiego

po 2 Alfons, Borzysława, Euzebiusz, Gustaw, Karina, Maria, Stefan

wt 3 August, Augusta, Kamelia, Lidia, Nikodem, Szczepan

śr 4 Alfred, Franciszek, Jan, Maria

cz 5 Abel, Emil, Maria, Norma, Oswald, Oswalda, Stanisława, Wirginiusz

pi 6 Jakub, January, Sława, Stefan, Sykstus, Wincenty

so 7 Albert, Alberta, Albertyna, Doris, Dorota, Edmunda, Kajetan

ni 8 Cyprian, Cyryl, Dominik, Emil, Emilian, Esmeralda

po 9 Edyta, Jan, Klarysa, Roland, Roman, Romuald, Romualda

wt 10 Amadea, Amalia, Amelia, Bernard, Bernarda, Bogdan, Borys, Wawrzyniec

śr 11 Aleksander, Armand, Herman, Klara, Ligia, Lukrecja, Włodzimierz, Zuzanna

cz 12 Julianna, Klara, Lech, Leonida, Piotr

pi 13 Diana, Gertruda, Helena, Hipolit, Hipolita, Jan, Radomiła

so 14 Alfred, Atanazja, Euzebiusz, Kalikst, Kaliksta, Maksymilian

ni 15 Julianna, Maria, Napoleon, Stefan, Stella
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Święto Wojska Polskiego

po 16 Alfons, Ambroży, Joachim, Roch, Stefan

wt 17 Anastazja, Angelika, Anita, Eliza, Jacek, Joanna, Julianna, Miron, Zawisza

śr 18 Bogusława, Bronisław, Helena, Ilona, Klara, Ronald

cz 19 Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Julianna, Juliusz, Ludwik, Piotr

pi 20 Bernard, Bernarda, Jan, Samuel, Samuela, Sobiesław

so 21 Adolf, Adolfa, Bernard, Bernarda, Emilian, Franciszek, Joanna, Kazimiera

ni 22 Cezary, Hipolit, Hipolita, Maria, Oswald, Tymoteusz, Zygfryd

po 23 Apolinary, Feliksa, Filip, Laurenty, Róża, Walerian, Waleriana

wt 24 Anita, Bartłomiej, Emilia, Jerzy, Joanna, Malina, Michalina

śr 25 Gaudenty, Grzegorz, Józef, Kalasanty, Ludwik, Luiza, Michał, Radek, Sieciesław

cz 26 Joanna, Konstanty, Maksym, Maria, Sandra, Wiktorian

pi 27 Cezary, Dominik, Gebhard, Józef, Małgorzata, Monika, Rufus, Teodor

śO 28 Adelina, Adelinda, Aleksander, Aleksy, Augustyn, Patrycja, Sobiesław

NI 29 Flora, Jan, Sabina

PO 30 Miron, Rebeka, Róża, Szczęsna, Szczęsny, Tekla

wt 31 Bohdan, Paulina, Rajmund, Rajmunda, Ramona

Sierpień DOROTĘ cechuje wielkie opanowanie, pozwalające stawiać czoło trudnym sytuacjom. W niektórych okoliczno-
ściach staje się agresywna. To typowa ekstrawertyczka, uzewnętrzniająca swe reakcje i łatwo przystosowująca 
się do otoczenia. Jest zarazem obiektywna - dzięki logice, i subiektywna - dzięki uczuciowości. Ta dwoistość 

jej osobowości nieraz zaskakuje, nawet w dzieciństwie. Dorota odczuwa silną potrzebę dawania czegoś z siebie bądź 
to bliźnim, bądź sprawie narodowej czy religijnej. Lubi przeżywać różnego rodzaju wstrząsy psychiczne. Jest kobietą 
wszechstronną. Doroty są niezależne i często się zdarza, że swoimi poglądami i sposobem życia wręcz wyprzedzają 
epokę, a opowieści o czynach szalonej (pra)babci imieniem Dorota długo pozostają w pamięci zadziwionych po-
tomnych. Wokół siebie stwarzają świat im bliski, często dziwny dla innych ludzi, a który im do szczęścia wystarcza. 
Niekiedy, wiedzione osobliwą intuicją, znajdują coś, na co jest zapotrzebowanie wśród ludzi, i wtedy, bez żmudnych 
starań, dorabiają się fortun, sukcesu, sławy - rzeczy, na których im specjalnie nie zależy. Nawet jeśli są znane  
i popularne, Doroty uskarżają się, że tak naprawdę nikt ich nie rozumie ani ich duchowych potrzeb. Doroty, jeżeli są 
artystkami, działają w awangardowych kierunkach sztuki. Jeżeli pracują w bardziej pospolitych dziedzinach życia, 
zaskakują otoczenie bogactwem swoich pomysłów, dla których często nie ma od razu zastosowania. Chętnie przyłą-
czają się do różnych grup duchowych poszukiwaczy, a może i do... sekt. Dzieci wychowują według oryginalnych metod 
pedagogicznych. Nigdy nie należą do szarej większości społeczeństwa. Jednak mimo tych wszystkich osobliwości 
nie popełniają wielkich błędów, potrafią dokonywać trafnych wyborów i mogą zaufać swojej intuicji, która ich nie 
zawodzi. Jest w Dorotach coś, co nie pozwala im spocząć na laurach ani zasiedzieć w jakiejś mieszczańskiej małej 
stabilizacji.

DOMINIK nie może być porywczym brutalem! Przeciwnie, to imię godne jest tylko mężczyzn uduchowionych, 
życzliwych, a przynajmniej - nadzwyczaj przyzwoitych. Nadane chłopcom, będzie uczyć ich dobry manier, 
posłuszeństwa, szacunku dla starszych i głoszonych przez nich prawd. Jako że imię to podlega władzy Wenus, 

Dominikowie znajdują łatwy dostęp do serc niewieścich i są dla kobiet zaufanymi przyjaciółmi. Oczywiście ktoś taki 
raczej będzie się realizował w sztukach pięknych czy na przykład w dyplomacji jako orędownik pokoju i porozumienia 
niż w jakichś twardych walkach i rozgrywkach. I przeciwnie, imię to, nierozważnie nadane młodym ludziom o naturze 
wojowniczej i przekornej, może w decydujących momentach odbierać im ochotę do ryzykowania i zwyciężania.

ALEKSANDER to mężczyzna otwarty na wszelkie nowości życiowe uchodzący za człowieka nowoczesnego. Jest 
pracowity ale ma skłonności do prowadzenia wygodnego życia, zażywania rozkoszy i przyjemności, co może 
spowodować oddanie się lenistwu. Aleksander jest dobrym mężem, świetnym ojcem i troskliwym gospoda-

rzem. Posiada on duże poczucie humoru, lubi muzykę i książki. Osiąga sukcesy w zawodzie adwokata lub lekarza. 
Imię Aleksander silnie łączy młodego człowieka z historią, tradycjami. Zwykle młodzieniec noszący to imię porów-
nywany jest z jakimś sławnym przodkiem lub też jego rodzice spodziewają się, że syn zaspokoi ich ambicje i sięgnie 
po wysokie szczeble kariery. Sprostać takim oczekiwaniom nie jest łatwo, i dlatego wraz z imieniem Aleksander 
przychodzi pilność i staranność, dyscyplina i wytrwałość. Typowy Aleksander lubi proste zasady, życie ujęte w ramy, 
porządek i dobrą organizację. W swojej dziedzinie dąży do doskonałości. Nie lubi zbyt szybkiego tempa życia ani zbyt 
rewolucyjnych zmian. Jest jednak obowiązkowy, prostoduszny i prostolinijny. Z uporem dąży do celów, jakie sobie 
postawił, i nie dowierza ludziom, którzy mają pomysły zbyt dziwne jak na jego gust. Jest podejrzliwy wobec wszel-
kich nowatorów i odmieńców, a w poglądach politycznych stara się należeć do większości. Mały procent Aleksandrów 
dochodzi do wniosku, że nie dadzą rady, aby sprostać tym ideałom, a tacy Aleksandrowie stają się anarchistami  
i satyrykami, jakby na złość swojemu imieniu.

ADAM jest skłonny do surowego osądzania innych bez próby postawienia się na miejscu osoby osądzanej. 
Kieruje się logiką, co owocuje sztywnością zachowań. Adam bardzo ceni sobie przyjaźń, uważnie dobiera 
przyjaciół i jest im bardzo oddany. Jest jednak zaborczy i jego partnerka musi się mu podporządkować. Jest to 

osoba zdyscyplinowana, pracująca w ściśle określonym celu. Adam jest bardzo uczuciowy i pamiętliwy jednocześnie 
– nie zapomni nikomu ani dobrych, ani złych uczynków.



1 SIERPNIA 
30 p.n.e. zmarł rzymski wódz Marek 
Antoniusz

1701 zmarł polski pamiętnikarz 
epoki baroku Jan Chryzostom Pasek, 
autor spisanych prawdopodobnie 
pod koniec życia Pamiętników

2 SIERPNIA 
1776 wszyscy członkowie Kongresu 
Kontynentalnego podpisali Deklara-
cję niepodległości Stanów Zjedno-
czonych
1921 zmarł włoski śpiewak Enrico 
Caruso, obdarzony nieprzeciętnym 
głosem, nazwany królem tenorów

3 SIERPNIA 
1901 urodził się Stefan Wyszyński, 
polski duchowny katolicki, kardynał, 
arcybiskup warszawsko-gnieźnień-
ski, prymas Polski

4 SIERPNIA 
1306 w Ołomuńcu został zamor-
dowany król Czech (i niekoronowany 
król Polski) Wacław III, tym samym 
po mieczu wygasła czeska dynastia 
panująca Przemyślidów

1901 urodził się amerykański trę-
bacz i wokalista jazzowy Louis Arm-
strong

5 SIERPNIA 
1906 urodził się amerykański 
scenarzysta, aktor i reżyser John 
Huston, autor m.in. Sokoła maltań-
skiego, Asfaltowej dżungli czy Skar-
bu Sierra Madre, za który w 1948 r. 
otrzymał dwa Oscary za reżyserię  
i adaptowany scenariusz
1966 rozpoczęto budowę World Tra-
de Center w Nowym Jorku, według 
projektu amerykańskiego architekta 
japońskiego pochodzenia Minoru 
Yamasakiego i Antoniego Brittiochi, 
bliźniaczych wież zniszczonych póź-
niej w wyniku terrorystycznego za-
machu 11 września 2001 roku

6 SIERPNIA 
1881 urodził się szkocki lekarz  
i bakteriolog, Alexander Fleming, 
odkrywca penicyliny, laureat Nagro-
dy Nobla

7 SIERPNIA 
1991 zmarła polska aktorka, pio-
senkarka i artystka kabaretowa Ka-
lina Jędrusik

10 SIERPNIA 
1921 urodził się polski publicysta, 
dziennikarz, sportowy komentator 
radiowy i telewizyjny Bohdan Toma-
szewski

11 SIERPNIA 
480 p.n.e. Persowie pokonali Spar-
tan w bitwie pod Termopilami
1956 zmarł amerykański malarz, 
przedstawiciel ekspresjonizmu abs-
trakcyjnego Jackson Pollock

12 SIERPNIA 
1981 koncern IBM wprowadził na 
rynek swój pierwszy model kompu-
tera osobistego

13 SIERPNIA 
1521 hiszpańscy konkwistadorzy pod 
wodzą Hernána Cortésa zajęli Te-
nochtitlán, stolicę imperium Azteków
1926 urodził się kubański polityk 
Fidel Castro, przewodniczący Rady 
Państwa i premier Republiki Kuby  
w latach 1959–2008, pierwszy se-
kretarz Komunistycznej Partii Kuby  
i przywódca rewolucji kubańskiej
1936 w Genewie założono Światowy 
Kongres Żydów
1946 zmarł brytyjski pisarz science 
fiction Herbert George Wells, twórca 
Wehikułu czasu i Wojny światów
1961 w nocy z 12 na 13 sierpnia 
rozpoczęła się budowa Muru Ber-
lińskiego, oddzielającego Berlin 
Wschodni od Berlinu Zachodniego. 
Przez 28 lat betonowa ściana była 
symbolem podziału Niemiec i Europy 
na dwa bloki.

15 SIERPNIA 
1966 zmarł światowej sławy polski 
tenor Jan Kiepura, śpiewak operowy 
i estradowy oraz aktor w filmach 
muzycznych

17 SIERPNIA 
1786 zmarł król pruski Fryderyk II, 
zwany Wielkim, pod jego rządami 
Prusy stały się jednym z najpotęż-
niejszych państw europejskich, był 
zwolennikiem oświeconego absolu-
tyzmu, wprowadził szereg reform, 
rozbudował armię i administrację, 
unowocześnił skarbowość i sądow-
nictwo, zniósł tortury, wprowadził 
przymus szkolny
1991 symboliczny początek In-
ternetu w Polsce: po raz pierwszy 
nawiązana została łączność pomię-
dzy Uniwersytetem Warszawskim  
i Uniwersytetem w Kopenhadze

18 SIERPNIA 
1946 urodziła się polska piosenkar-
ka Irena Jarocka, popularna zwłasz-
cza w latach 60. i 70., do jej re-
pertuaru należą przeboje „Motylem 
jestem”, „Odpływają kawiarenki”, 
„Gondolierzy znad Wisły”

19 SIERPNIA 
1871 urodził się amerykański kon-
struktor i pionier lotnictwa Orville 
Wright, wraz z bratem Wilburem 
projektowali i budowali szybowce,  
a następnie samoloty silnikowe
1946 urodził się amerykański poli-
tyk Bill Clinton, gubernator Arkansas 
i 42. prezydent USA

20 SIERPNIA 
2001 zmarł brytyjski astronom, 
astrofizyk i kosmolog Fred Hoyle, 
pisarz science fiction oraz popula-
ryzator nauki; był głównym kryty-
kiem teorii, że Wszechświat powstał  
w jednym momencie w wyniku eks-
pansji masy pierwotnie zgromadzo-
nej w punkcie o nieskończenie dużej 
gęstości, w celu jej ośmieszenia ukuł 
kpiąco-ironiczne określenie big bang 
(„wielkie bęc”, „wielkie bum”), autor 
konkurencyjnego modelu teorii sta-
nu stacjonarnego; propagator hipo-
tezy panspermiii

21 SIERPNIA 
1991 Łotwa ogłosiła niepodległość 
od ZSRR

23 SIERPNIA 
1966 sonda kosmiczna Lunar Orbi-
ter 1 wykonała pierwsze zdjęcie Zie-
mi z orbity Księżyca

24 SIERPNIA 
1966 zmarł polski wojskowy i poli-
tyk Tadeusz Komorowski, ps. „Bór” , 
dowódca Armii Krajowej do upadku 
powstania warszawskiego

25 SIERPNIA 
1891 urodził się Gustaw Morcinek, 
polski pisarz tematyką twórczości 
związany ze Śląskiem, publicysta, 
poseł na Sejm PRL

1961 rozpoczął się I Międzynarodo-
wy Festiwal Piosenki w Sopocie
1971 władze radzieckie podjęły de-
cyzję o likwidacji cmentarza Obroń-
ców Lwowa

26 SIERPNIA 
1346 bitwa pod Crécy w czasie woj-
ny stuletniej; w boju zginął król cze-
ski Jan Luksemburski

27 SIERPNIA 
1576 zmarł wybitny malarz Tycjan, 
przedstawiciel włoskiego renesansu

28 SIERPNIA 
1946 18-letnia Danuta Siedzi-
kówna ps. „Inka” , sanitariuszka  
i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady 
Armii Krajowej i jej współtowa-
rzysz z oddziału Feliks Selmanowicz  
ps. „Zagończyk” zostali zastrzele-
ni w więzieniu przy ul. Kurkowej  
w Gdańsku

29 SIERPNIA 
1526 klęska wojsk węgierskich  
w bitwie pod Mohaczem; tegoż dnia 
pod Mohaczem zginął król Czech  
i Węgier Ludwik Jagiellończyk, 
ostatni z czesko-węgierskiej ga-
łęzi dynastii Jagiellonów; zgodnie  
z postanowieniami zjazdu wiedeń-
skiego z 1515 Czechy (ze Śląskiem) 
i Węgry przeszły pod panowanie 
Habsburgów

30 SIERPNIA 
1946 zmarł Henryk Sucharski, polski 
dowódca wojskowy, komendant Woj-
skowej Składnicy Tranzytowej na We-
sterplatte w kampanii wrześniowej



śr 1 August, Bronisław, Bronisława, Idzi

cz 2 Bohdan, Czesław, Franciszek, Henryk, Julian, Stefan, Tobiasz, Wilhelm, Zenon

pi 3 Antoni, Bartłomiej, Bronisław, Grzegorz, Izabela, Jan, Joachim, Szymon

so 4 Adela, Eliza, Ida, Lilianna, Rozalia, Róża

ni 5 Dorota, Justyna, Wawrzyniec

po 6 Albin, Beata, Eugenia, Eugeniusz, Kornelia, Michał

wt 7 Marek, Melchior, Regina, Rena, Ryszard

śr 8 Adrian, Adrianna, Eustachia, Klementyna, Maria, Radosław, Radosława, Zenon

cz 9 Adrianna, Augustyna, Aureliusz, Dionizy, Franciszek, Piotr, Radosława, Sergiusz

pi 10 Aldona, Franciszek, Łukasz, Mikołaj, Nikola

so 11 Dagna, Feliks, Jacek, Jan 

ni 12 Amadeusz, Franciszek, Gwido, Gwidon, Maria, Piotr

po 13 Aleksander, Aureliusz, Eugenia, Filip, Jan

wt 14 Bernard, Bernarda, Cyprian, Roksana, Rozanna, Szymon

śr 15 Albin, Dolores, Lolita, Maria, Nikodem

cz 16 Cyprian, Edyta, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Kamila, Kornel, Korneliusz, Łucja

pi 17 Ariadna, Franciszek, Hildegarda, Justyn, Justyna, Robert, Teodora

so 18 Irena, Irma, Józef, Ryszarda, Stanisław, Stefania, Tytus, Zachariasz, Zofia

ni 19 Alfons, Konstancja, Marta, Paloma, Sydonia, Teodor

po 20 Dionizy, Eustachy, Faustyna, Filipa, Franciszek, Irena, Oleg, Zuzanna

wt 21 Hipolit, Hipolita, Jonasz, Laurenty, Mateusz, Melisa, Mira

śr 22 Joachim, Joachima, Maurycy, Tomasz

cz 23 Bogusław, Tekla

pi 24 Armand, Gerard, Gerarda, Maria, Teodor

so 25 Aurelia, Franciszek, Kamil, Kleofas, Kleopatra, Piotr, Wincenty, Władysław

ni 26 Cyprian, Damian, Damiana, Euzebiusz, Justyna

po 27 Adolf, Amadeusz, Damian, Gaja, Kaja, Kajus, Urban, Wincenty

WT 28 Jan, Marek, Nikita, Wacław, Wacława, Wawrzyniec Dzień czeskiej państwowości

śr 29 Franciszek, Gabriel, Michalina, Michał, Rafał

cz 30 Franciszek, Grzegorz, Hieronim, Hieronima, Honoriusz, Nadia, Nadzieja, Sofia, Sonia, 
Wera, Wiera, Wiktor, Wiktoriusz, Zofia

Wrzesień SZYMON jest tajemniczy, posiada moc przekonywania innych. Jest tak poważny, że nieraz staje się nudny, ale 
się tym nie przejmuje. Za to jest doskonale zorganizowany i cierpliwy. Nie ulega wpływom, potrafi być obiek-
tywny, a także poświęcić wszystko dla sprawy, gdy zajdzie taka potrzeba. Cechuje go pewność siebie granicząca  

z fanatyzmem. Znajduje pełną samorealizację tylko w działaniu i to w działaniu za każdą cenę. Chciałby badać coś, 
czego inni nie znają. Może być doskonałym szpiegiem, agitatorem, człowiekiem interesu, policjantem, fanatykiem 
politycznym. Dziś mężczyźni noszący to imię nie czują potrzeby, by żyć w sposób aż tak skrajnie dziwaczny. Jednakże 
jest coś w Szymonach, co każe wspinać im się w górę i zajmować się rzeczami, na które niewielu ludzi się odważa. 
Zwykle pracują w zawodach rzadkich i elitarnych, wymagających odwagi, odporności i poświęcenia. Chętnie zostają 
alpinistami i podróżnikami, działają w lotnictwie i marynarce. Schodzą do kopalń i na dno morza. Dobrze znoszą 
samotność, życiowe trudy i pionierskie warunki. Znają swoją wartość i nie potrzeba im poklasku, aby uwierzyli  
w siebie. Ich poglądy na świat mogą mocno odbiegać od tego, co jest przyjęte w ich środowisku. Bywa, że zyskują 
sobie opinie heretyków i oryginałów, ale nie przejmują się tym, co ludzie sobie o nich myślą. Nie mają też zwyczaju 
podporządkowywać się cudzym życzeniom i opiniom; odporni też są na złośliwe plotki. Szymonowie bywają uparci 
i gotowi doprowadzić do końca swoje, często dziwne pomysły. Życie rodzinne nie jest dla nich najważniejsze i nie 
najlepiej rozumieją kobiece emocje.

ŁUKASZE to ludzie przywiązani do ustalonego porządku, nieco konserwatywni, tacy, którzy wolą zdrowe, stare, 
sprawdzone zasady niż eksperymentowanie z tym, co nowe i nie wypróbowane. Są zwykle solidni i rzetelni, 
dobrze robią to, co do nich należy, choć nie trzeba raczej od nich oczekiwać błyskotliwości ani fantazji. Wy-

daje się, że dobrze się sprawdzają w tych dziedzinach, gdzie produkt ludzkich rąk lub myśli nieprędko się starzeje, 
jest odporny na mijanie czasu, a więc w zawodach na przykład budowniczego, rzeźbiarza lub zegarmistrza, a także  
w matematyce, muzyce i astronomii.

ZOFIA Bystre oko, przenikliwy umysł, elokwencja to cechy prawdziwie mądrej dziewczyny. Jeśli dodać do 
tego Iwią pracowitość, rozwagę i uczciwość, to nie może dziwić fakt, że nierzadko osiąga wysokie zaszczyty,  
a w swym środowisku odgrywa wybitną rolę. Nauka przychodzi jej z lekkością, szybko wyrabia sobie wła-

sne zdanie na dany temat i trudno przekonać ją do czegoś, do czego sama nie ma przekonania. Niełatwo też jest 
na nią wpływać, gdyż należy do osób, które niezbyt dają sobą kierować. Skłonna jest natomiast do poświęcania 
swego prywatnego życia na rzecz pracy społecznej służącej wszystkim. Zdarza się, że koleżanki i kolegów potrafi 
zarazić tym bakcylem, zachęcając do współdziałania na rzecz dobrej sprawy. Wykazuje przy tym wiele zrozumienia 
dla cudzych słabostek (choć dla siebie nie jest pobłażliwa), nie ma w niej cienia małostkowości czy złośliwości. 
I za to ją lubią! Mało tego - często biorą z niej przykład i stawiają za wzór. Wszystkich ujmuje jej subtelność  
i dobroć, dzięki którym pokonuje trudności, a także życiowa zaradność, wesołość i pogoda ducha. Spotyka się  
z życzliwością i sympatią, uchodzi za dziewczynę dyskretną i godną zaufania, otacza ją niemałe grono przyjaciół. 
Przymioty charakteru idą w parze z jej urodą, co często doceniają zainteresowani nią młodzieńcy. Jest klasyczną ro-
mantyczką: ciągle marzy o wielkiej i spełnionej miłości oraz o chwilach spędzanych w ramionach ukochanego. Wielką 
wartość stanowią dla niej równowaga, ład i harmonia, a intuicja podpowiada same dobre rozwiązania.

MARCIN Człowiek o tym imieniu posiada twórczy umysł, jest dobrym organizatorem, może być trybunem 
ludu, bowiem zdobywa wielki autorytet. Na dobro jego imienia pracuje także żona, dzieci oraz tradycja rodo-
wa. Marcin jest oddany rodzinie, kocha żonę, dobrze wychowuje dzieci. Lubi spokój, przebywa wiele na łonie 

natury. Posiada skromną osobowość, charakter ułożony, może za bardzo zamknięty w sobie.



2 WRZEŚNIA 
1966 urodziła się meksykańska ak-
torka, reżyserka i producentka fil-
mowa Salma Hayek

1976 zmarł Stanisław Grochowiak, 
polski poeta, dramatopisarz i publi-
cysta, klasyfikowany jako przedsta-
wiciel nurtu turpistycznego (Płonąca 
żyrafa)
2001 zmarł Christiaan Barnard, po-
łudniowoafrykański kardiochirurg, 
który w 1967 jako pierwszy przesz-
czepił serce u człowieka

3 WRZEŚNIA
1941 urodził się polski kompozytor, 
autor tekstów i wokalista Stan Bo-
rys („Jaskółka uwięziona”, „Spacer 
dziką plażą”); tegoż dnia SS-Haupt-
sturmführer Karl Fritzsch, zastępca 
komendanta obozu KL Auschwitz po 
raz pierwszy użył pestycydu cyklonu 
B do masowej eksterminacji więź-
niów (gaz został użyty przeciwko 
600 sowieckim jeńcom wojennym 
oraz przeciwko 250 niezdolnym do 
pracy Polakom)

4 WRZEŚNIA 
476 upadło cesarstwo zachodnio-
rzymskie: germański wódz Odoaker 
obalił cesarza Romulusa Augustulu-

sa i został obwołany przez wojsko 
królem; jedna z konwencjonalnie 
przyjmowanych dat końca starożyt-
ności a początku średniowiecza
1781 44 hiszpańskich osadników 
założyło Los Angeles (jako El Pueblo 
de Nuestra Señora la Reina de los 
Ángeles, czyli pueblo Matki Bożej 
Królowej Aniołów) 

5 WRZEŚNIA 
1771 urodził się austriacki arcyksią-
żę Karol Ludwik Habsburg, teoretyk 
wojskowości i dowódca wojskowy, 
wielki mistrz zakonu krzyżackiego, 
właściciel Księstwa Cieszyńskiego, 
nabył też Państwo Żywieckie, które 
włączył do dóbr Komory Cieszyń-
skiej, zlecił budowę browaru w Cie-
szynie (jego dzieło kontynuował syn 
i następca Albrecht Fryderyk, który 
zdecydował się na założenie kolejne-
go browaru ulokowanego w Żywcu)

1946 urodził się brytyjski muzyk 
rockowy Freddie Mercury, wokalista 
zespołu Queen, autor takich piose-
nek jak „Bohemian Rhapsody”, „We 
Are the Champions”, „Somebody to 
Love” czy „Killer Queen”

7 WRZEŚNIA 
1956 urodzili się: duchowny or-
miańskokatolicki Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski, działacz opozycji w PRL, 
autor publikacji historycznych (m.in. 
Księża wobec bezpieki), poeta, oraz 
polski wokalista Ryszard Riedel, lider 
zespołu Dżem

8 WRZEŚNIA 
1636 założono Uniwersytet Harvar-
da, pierwszy uniwersytet na terenie 
kolonii brytyjskich w Ameryce Pół-
nocnej
1831 powstanie listopadowe: kapi-
tulacja Warszawy
1841 urodził się czeski kompozytor  
i dyrygent Antonín Dvořák 

9 WRZEŚNIA 
1791 stolica USA otrzymała nazwę 
Waszyngton na cześć ówczesnego 
prezydenta George’a Washingtona
1901 zmarł francuski malarz  
i grafik Henri de Toulouse-Lautrec, 
jeden z czołowych przedstawicieli 
postimpresjonizmu, twórca prac, na 
których uwiecznił życie bohemy XIX-
-wiecznego Paryża
1931 urodził się polski malarz, gra-
fik, plakacista Waldemar Świerzy

11 WRZEŚNIA 
1816 urodził się niemiecki mecha-
nik i przedsiębiorca Carl Zeiss, zało-
życiel zakładów optycznych w Jenie
1941 rozpoczęto budowę Pentagonu 
w Waszyngtonie

2001 terrorystyczne ugrupowa-
nie Al-Ka’ida dokonało zamachów 
lotniczych na World Trade Center  
i Pentagon oraz próby zamachu na 
Kapitol

12 WRZEŚNIA 
1921 urodził się polski pisarz, filo-
zof i satyryk Stanisław Lem, znany 
głównie z kilkudziesięciu utworów  
o tematyce fantastycznej

15 WRZEŚNIA 
1916 w bitwie nad Sommą armia 
brytyjska po raz pierwszy użyła  
w walce czołgów; były to pojazdy 
Mark I
2006 zmarła włoska dziennikarka  
i pisarka Oriana Fallaci, autorka wy-
wiadów oraz książek i esejów doty-
czących bieżących wydarzeń (List do 
nienarodzonego dziecka, Wściekłość 
i duma) 

19 WRZEŚNIA 
1911 urodził się pisarz William Gol-
ding, autor kultowej powieści Wład-
ca much, laureat Nagrody Nobla  
w dziedzinie literatury

21 WRZEŚNIA 
1461 zmarła Zofia Holszańska, kró-
lowa Polski jako żona króla Włady-
sława Jagiełły, matka Władysława 
Warneńczyka i Kazimierza Jagielloń-
czyka; z jej polecenia podjęto próbę 
przetłumaczenia Biblii, a przekład 
ten zwany Biblią królowej Zofii jest 
najstarszym zachowanym tłumacze-
niem Starego Testamentu na język 
polski
1866 urodził się angielski pisarz, 
jeden z pionierów gatunku science 
fiction Herbert George Wells

22 WRZEŚNIA 
1791 urodził się fizyk i chemik 
angielski Michael Faraday, jeden  
z największych uczonych XIX wieku, 
odkrył zjawisko indukcji elektroma-
gnetycznej, która do dziś jest pod-
stawową metodą wytwarzania prądu 
elektrycznego, sformułował prawa 
elektrolizy i stworzył podstawy elek-
trochemii, zbudował pierwszy model 
silnika elektrycznego

23 WRZEŚNIA 
1926 urodził się amerykański sak-
sofonista jazzowy John Coltrane 

1976 w Warszawie założono Ko-
mitet Obrony Robotników będący 
reakcją na represje, które spotkały 
uczestników czerwcowych protestów 
robotniczych, szczególnie w Rado-
miu i Ursusie

24 WRZEŚNIA 
1821 urodził się poeta Cyprian Ka-
mil Norwid, za życia niezauważony 
dziwak i samotnik, odkryty na nowo 
i doceniony po latach 

1936 urodził się Jim Henson, ame-
rykański plastyk i lalkarz, twórca 
„Muppetów”

25 WRZEŚNIA 
1921 we Lwowie miał miejsce nie-
udany zamach na marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego

27 WRZEŚNIA 
1991 zmarli: polski rysownik, ka-
rykaturzysta, satyryk Eryk Lipiński, 
współzałożyciel czasopisma „Szpil-
ki”, organizator Muzeum Karykatu-
ry w Warszawie, oraz polski pisarz, 
krytyk muzyczny, kompozytor Stefan 
Kisielewski, autor felietonów w „Ty-
godniku Powszechnym”

28 WRZEŚNIA 
1991 zmarł amerykański muzyk ja-
zzowy Miles Davis

29 WRZEŚNIA 
1571 urodził się włoski malarz Ca-
ravaggio, jeden z najwybitniejszych 
artystów wczesnego baroku, którego 
burzliwe i awanturnicze życie do tej 
pory kryje wiele tajemnic i nieod-
krytych faktów; jego obrazy cechuje 
charakterystyczne ciemne tło kon-
trastujące z oślepiającym światłem 
oświetlającym przedstawione osoby; 
sceny religijne w swoich obrazach 
przedstawiał w naturalistyczny spo-
sób, co szokowało współczesnych 
mu odbiorców 



pi 1 Danuta, Igor, Jan, Remigiusz, Teresa

so 2 Dionizy, Teofil

ni 3 Eustachia, Eustachy, Ewald, Gerard, Gerarda, Gerhard, Jan, Józefa, Teresa

po 4 Edwin, Franciszek, Karola, Konrad, Konrada, Manfred, Manfreda, Rozalia

wt 5 Apolinary, Igor

śr 6 Anna, Artur, Bronisław, Brunon, Emil, Fryderyka, Hanna, Roman

cz 7 Amalia, Amelia, Bianka, Justyna, Marek, Maria, Stefan, Tekla

pi 8 Brygida, Marcin, Pelagia

so 9 Abraham, Arnold, Bogdan, Jan, Ludwik, Wincenty

ni 10 Daniel, Franciszek, Paulina 

po 11 Aldona, Brunon, Emil, Emilian, Maria, Marian, Zuzanna

wt 12 Eustachy, Maksymilian, Marcin, Witold, Witolda

śr 13 Daniel, Edward, Edwarda, Gerald, Maurycy, Mikołaj, Teofil

cz 14 Alan, Bernard, Bernarda, Dominik, Gaja, Kaja, Liwia

pi 15 Brunon, Filipa, Jadwiga, Tekla, Teresa

so 16 Ambroży, Aurelia, Dionizy, Florentyna, Gaweł, Gerard, Gerarda, Gerhard, Grzegorz

ni 17 Ignacy, Lucyna, Małgorzata, Marian, Wiktor

po 18 Anna, Hanna, Julian, Łukasz, René

wt 19 Ferdynand, Fryda, Izaak, Jan, Paweł, Pelagia, Piotr, Ziemowit

śr 20 Irena, Jan Kanty, Kleopatra

cz 21 Bernard, Bernarda, Celina, Dobromił, Elżbieta, Hilary, Jakub, Pelagia, Urszula

pi 22 Filip, Halka, Kordian

so 23 Honorata, Iga, Ignacy, Jan, Marlena, Roman, Seweryn, Teodor

ni 24 Antoni, Filip, Hortensja, Marcin, Rafaela, Rafał, Salomon

po 25 Bonifacy, Daria, Inga, Ingeborga, Kryspin, Wilhelmina

wt 26 Amanda, Bernarda, Lucyna, Ludmiła, Łucjan

śr 27 Iwona, Sabina, Wincenty

CZ 28 Szymon, Tadeusz
Dzień powstania samodzielnego 

państwa czechosłowackiego

PI 29 Dalia, Euzebia, Felicjana, Franciszek, Longin, Narcyz, Teodor, Violetta, Wioletta

SO 30 Alfons, Angelus, Edmund, Klaudiusz, Przemysław, Zenobia

ni 31 Alfons, Antoni, Antonina, August, Augusta, Łukasz, Tosia, Urban, Wolfgang

Październik MATEUSZ jest niezwykle odpowiedzialny, prawdomówny, sprawiedliwy, dobroduszny. Raz podjęte ustalenia  
i raz dane słowo, realizuje z żelazną konsekwencją. Nawet jeśli miałoby mu to przynieść straty. W swych prze-
konaniach jest konserwatystą. Ofiarnie służy sprawie publicznej, udziela pomocy innym osobom. Mateuszowie 

zwykle żyją tak, jakby byli tej ochronnej mocy świadomi. Nie boją się o swój los, nie drżą na myśl o porażce, a dzięki 
temu nie marnują sił na próżne zmartwienia. Zwykle szybko i bez dłuższych wahań określają swoje cele i dążą do nich 
po najkrótszej drodze. Instynkt im podpowiada, co dla nich samych jest dobre, a co złe, potrafią się trzymać własnych 
zasad i jeśli trzeba, postawić na swoim. W osobie Mateusza zazwyczaj harmonijnie łączy się indywidualizm i wiara 
we własne siły z dobrym wyczuciem realiów, spraw materialnych i ziemskich. Raczej nie ma wśród nich miłośników 
próżnych fantazji; swoje marzenia umieszczają w realnym świecie. Dzięki temu, że są pewni siebie i dobrze zakotwi-
czeni w materialnej rzeczywistości, nie są skorzy do buntu. Chętniej mówią „tak” niż „nie”, ale to wcale nie oznacza,  
że dają się komuś prowadzić jak na pasku. Kto chciałby Mateuszem rządzić, może gorzko tego pożałować! Bywa,  
że matki nadają to imię swoim synom w nadziei, że chłopiec, które imię tak podobne jest do słowa “matka”, będzie 
posłusznym „maminsynkiem”. Nic bardziej mylnego. Jest to imię indywidualistów, którzy nie zamierzają się podpo-
rządkowywać.

DANIEL jest spokojny, flegmatyczny i nigdy się nie denerwuje. Nie znosi pośpiechu, nigdy nie traci zimnej krwi. 
Nawet gdy przeżywa wewnętrzny dramat, potrafi zachować uśmiech. Jest osobą zaradną i odpowiedzialną. 
Świetnie sprawdza się jako inicjator wszelkich spotkań towarzyskich. Wtedy pokazuje jak dobrym jest go-

spodarzem. Nie lubi słomianego zapału i braku konsekwencji. Jest szlachetny i słowny. Zdarza się jednak, że inni 
są mu przeciwni. Dzieje się tak dlatego, że za bardzo myśli o sobie, zapominając o innych. Danielowie są upartymi 
indywidualistami. Robią swoje, nie oglądając się na innych. Nie lubią, kiedy porównuje się ich z chłopcami z tej sa-
mej klasy czy, w późniejszym wieku, z kolegami z pracy. Z natury Daniel uważa się za kogoś wyjątkowego, jedynego  
w swoim rodzaju. Jak wszystkie jedynki ma swój własny pomysł na życie. Daniela nie można „urobić“. Chłopcy noszący  
to imię są trudnym zadaniem dla pedagogów! Imię, które znaczy „tylko jeden Bóg będzie mnie sądził“ znaczy przecież 
także: „nikt nie będzie się wtrącał w moje sprawy“! Dlatego Danielowie starają się tak urządzić w życiu, aby być 
kimś niezastąpionym, aby być poza konkurencją. Często zajmują się zawodowo jakąś rzadką specjalnością, w której 
osiągają mistrzostwo.

JADWIGA Jako małe dziewczynki są nad wiek poważne, zadają rodzicom filozoficzne pytania i wcześnie wiedzą,  
co będą robić, gdy dorosną. Szybko stają się odpowiedzialne i obejmują ważne stanowiska w szkolnych samo-
rządach i harcerstwie. Mają dobrze określone zasady; wiedzą, czego się w życiu trzymać, wiedzą, co jest dobre,  

a co złe. Niemniej jednak życie takie, jakim je poznają Jadwigi, okazuje się bardziej skomplikowane i zasady nie chro-
nią ich przed popełnianiem błędów. Ich praca i inne zajęcia zwykle wymagają stałego doskonalenia się i poprawiania 
innych. Po latach często Jadwigi zauważają, że przebyły długą drogę i dokonały wielkiego awansu na społecznej 
drabinie. Typowa Jadwiga obdarzona jest zdrowym rozsądkiem, zimną krwią i dużą odpornością psychiczną. Ma wro-
dzony talent do sprawnego gospodarowania pieniędzmi: mając ich nawet niezbyt wiele, potrafi zrobić z nich najwła-
ściwszy użytek. Potrafi sprawnie dawać sobie radę i żyć szczęśliwie w warunkach, które kogoś innego przyprawiałyby  
o wieczne zmartwienia. Gdy trzeba pomóc i doradzić komuś, kto znalazł się w biedzie, Jadwiga uczyni to z najwięk-
szym wdziękiem. Mężowie i narzeczeni Jadwig niech wezmą pod uwagę, że królowa Jadwiga naprawdę nosiła tytuł 
„króla”, nie „królowej” Polski i to ona pierwsza zasiadła na tronie na Wawelu, a Jagiełło dopiero później i dzięki 
małżeństwu z nią. Teraz jest podobnie: żadna Jadwiga nie pozwoli sobą rządzić, raczej przeciwnie, to ona przejmie 
kierowanie.

LENA Sprawiedliwa, szlachetna, prostolinijna, energiczna, wrażliwa, niektóre sprawy załatwia wysoko rozwi-
niętą intuicją. Lubi towarzystwo płci przeciwnej, jednak jest wierna temu, którego wybrała na partnera swego 
życia.



22 PAŹDZIERNIKA 
1811 Urodził się Franciszek Liszt; 
węgierski kompozytor i pianista (zm. 
1886). Spędził w Cieszynie osiem 
dni w czerwcu 1846 roku

1906 Zmarł Paul Cézanne, malarz 
francuski (ur. 1839)

25 PAŹDZIERNIKA 
1881 Urodził się Pablo Picasso; 
malarz i rzeźbiarz hiszpański (zm. 
1973)

5 PAŹDZIERNIKA  
1936 Urodził się Václav Havel; cze-
ski pisarz i dramaturg, ostatni pre-
zydent Republiki Czeskiej

9 PAŹDZIERNIKA
2006 Zmarł Marek Grechuta, pio-
senkarz, poeta, kompozytor (ur. 
1945). Uznawany za najważniejsze-
go przedstawiciela polskiej poezji 
śpiewanej, wykorzystywał często 
elementy rocka, jazz-rocka i rocka 
progresywnego, szczególnie w po-
czątkowym okresie twórczości

10 PAŹDZIERNIKA 
1861 Urodził się Fridtjof Nansen; 
norweski badacz Bieguna Północ-
nego, przyrodnik, oceanograf (zm. 
1930)

1991 W Krakowie francuski reżyser 
Yves Goulais postrzelił śmiertelnie  
z premedytacją Andrzeja Zauchę 
(ur. 1949) oraz swoją żonę Zuzannę 
Leśniak-Goulais. polskiego wokalistę 
rhythm-and-bluesowego i jazzowo-
-popowego, saksofonistę altowego  
i perkusistę (Wymyśliłem ciebie, By-
łaś serca biciem)

16 PAŹDZIERNIKA 
1856 Urodził się Oscar Wilde; pi-
sarz angielski, prozaik, dramatopi-
sarz, filolog klasyczny, przedstawi-
ciel modernistycznego estetyzmu 
(zm. 1900) →

8 PAŹDZIERNIKA 
95. rocznica urodzin Krzysztofa 
Skubiszewskiego (1926-2010)

9 PAŹDZIERNIKA 
1921 Urodził się Tadeusz Róże-
wicz, poeta, dramaturg, scenarzy-
sta, uhonorowany nagrodą Nike  
w 2000 r. za tomik „Matka odchodzi” ↗
1936 Urodziła się Agnieszka Osiec-
ka (zm. 1997); polska poetka, au-
torka tekstów piosenek, pisarka, 
reżyserka teatralna i telewizyjna, 
dziennikarka →

17 PAŹDZIERNIKA 
325. rocznica urodzin Augusta II 
Sasa (1696-1763)

18 PAŹDZIERNIKA 
1931 Zmarł Thomas Alva Edison; 
angielski uczony, wynalazca żarówki 
(ur. 1847)

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. 

•



po 1 Andrzej, Julianna, Nikola, Seweryn, Wiktoryna Wszystkich Świętych

wt 2 Ambroży, Bohdana, Bożydar, Małgorzata, Tobiasz, Wiktoryn Zaduszki

śr 3 Bogumił, Cezary, Hubert, Huberta, Marcin, Martyn, Sylwia

cz 4 Franciszka, Karol, Karol Boromeusz, Olgierd, Witalis

pi 5 Dominik, Elżbieta, Florian, Modesta, Sławomir, Zachariasz

so 6 Anita, Feliks, Leonard, Ziemowit

ni 7 Antoni, Engelbert, Florentyn, Karina, Melchior, Nelson

po 8 Dymitr, Godfryd, Gotfryd, Klaudiusz, Marcin, Seweryn, Sędziwoj, Wiktor

wt 9 Bogdan, Debora, Genowefa, Nestor, Teodor, Ursyn

śr 10 Andrzej, Florencja, Lena, Leon, Ludomir, Nelly, Stefan

cz 11 Anastazja, Bartłomiej, Maciej, Marcin, Teodor Święto Niepodległości

pi 12 Czcibor, Izaak, Jonasz, Krystyna, Marcin, Mateusz, Renata, Witold, Witolda

so 13 Arkadia, Arkadiusz, Arkady, Benedykt, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław

ni 14 Agata, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Judyta, Laurenty, Serafin, Wawrzyniec

po 15 Albert, Alberta, Amelia, Leopold

wt 16 Aureliusz, Dionizy, Edmund, Gertruda, Leon, Marek, Maria, Paweł, Piotr

śr 17 Arabela, Dionizy, Elżbieta, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Zbysław
Dzień walki o wolność  

i demokrację

cz 18 Aniela, Karolina, Klaudyna, Otto, Roman, Tomasz

pi 19 Elżbieta, Paweł, Salomea, Seweryn, Seweryna

so 20 Amalia, Amelia, Anatol, Edmund, Feliks, Rafał, Sędzimir

ni 21 Albert, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Oliwier, Piotr, Regina, Rena, Rufus, Wiesław

po 22 Cecylia, Filemona, Marek

wt 23 Adela, Klemens, Klementyn

śr 24 Andrzej, Dobrosław, Emilia, Emma, Flora, Franciszek, Gerard, Jan

cz 25 Amalia, Amelia, Erazm, Katarzyna

pi 26 Jan, Kajetana, Konrad, Konrada, Lechosław, Lechosława, Leonard, Sylwester

so 27 Franciszek, Franciszka, Leonard, Leonarda, Maksymilian, Walerian, Walery

NI 28 Grzegorz, Jakub, Lesław, Lesława, Tristan, Zdzisław Adwent

PO 29 Błażej, Błażeja, Franciszek, Fryderyk, Przemysł, Saturnin, Saturnina, Walter

wt 30 Amalia, Amelia, Andrzej, Justyna, Konstanty

Listopad MAŁGORZATA Imię to pochodzi od słowa „margarita“, które po łacinie i po grecku znaczyło „perła“. Słowo 
to zresztą, wraz z samymi klejnotami, przybyło w starożytności z Persji, gdyż w Zatoce Perskiej od dawien 
dawna poławiano perły. Perły zawsze były przedmiotami magicznymi: w kształcie idealnej kuli lub kropli 

jak łza, obdarzone tajemniczym blaskiem, wyławiane w groźnych głębinach mórz, gdzie czaiły się rekiny, ośmiornice  
i inne potwory... Perły były symbolem tego, co najcenniejsze. Swoją postacią perła przypomina Księżyc - planetar-
nego patrona wód i tego, co żeńskie. Można się spodziewać, że imię o takim pochodzeniu najlepiej będzie odpowia-
dało paniom o bardzo kobiecej naturze. Aby to sprawdzić, obliczmy liczbę imienia. Wynosi ona sześć. Szóstka jest 
liczbą ludzi zrównoważonych, spokojnych, umiejących się przystosować do otoczenia i żyjących w zgodzie i harmonii 
z naturą. Są wśród szóstek domatorzy i miłośnicy cichego szczęścia w ciepłym kąciku. Czyżby taka była również 
Małgorzata? Kobiety podległe wpływom szóstki umieją cierpliwie czekać na swoje przeznaczenie - zupełnie tak, jak 
perły na dnie morza na swoich poławiaczy. Małgorzaty, jako prawdziwe szóstki, żyją w swoich „intymnych małych 
światach“. Lubią krąg rodziny i najbliższych przyjaciół. Umieją czerpać radość z codziennych kontaktów z ludźmi,  
z rozmów o wspólnych sprawach, o tym, co się dzieje w najbliższym otoczeniu. Dobrze się znają na kobiecej stronie 
życia, na wszelkich umiejętnościach właściwym kobietom. Z zamiłowaniem stroją się, malują, przyrządzają sałatki  
i robią konfitury. Kobiece magazyny są drukowane jakby specjalnie dla nich. Są dobrymi żonami, matkami i paniami 
domu. Aby jednak Małgorzata w pełni stała się sobą, potrzebuje swojego męskiego dopełnienia, swojego odkrywcy. 
Dopiero u boku kogoś takiego ujawni wszystkie wrodzone zalety ducha. Imię Małgorzata najbardziej jest zgodne  
ze znakiem Raka, jako że ten znak zodiaku, podległy Księżycowi, jest najściślej związany z życiem rodzinnym,  
z domowym ciepłem oraz z naturalnymi życiowymi rolami kobiet. I znak Raka, i idealna Małgorzata podobnie pa-
trzą na świat. Z pozostałych znaków dla Małgorzaty odpowiednie są te, w których wpływy Księżyca są silne, a więc 
związany z naturą Byk, zgodna i harmonijna Waga, wrażliwe, uczuciowe Ryby oraz towarzyskie Bliźnięta. Jeżeli imię 
Małgorzata nadamy dziewczynkom z tych nieco „twardszych“ znaków, jak Panna, Lew, Koziorożec lub Wodnik, to pod 
wpływem swojego imienia harmonijnie rozwiną kobiecą stronę swojego charakteru: będą łagodniejsze i spokojniej-
sze. Dużej ostrożności wymagają znaki Barana, Skorpiona i Strzelca, gdyż ich energia może rozsadzić „mały świat“ 
Małgorzaty.

SYLWIA jest choleryczką, o szybkich reakcjach. Jest ruchliwa, nie może usiedzieć w miejscu. Wydaje jej się, że ma 
coś do przekazania światu. Nie jest łatwa w pożyciu. Przechodzi szybko od szalonego podniecenia do głębokiej 
depresji. Jest introwertyczką, zapatrzoną w swój wewnętrzny światek. Sprawia wrażenie osoby bardzo pewnej 

siebie, ale często są to pozory. Sylwia jest konsekwentna w swych postanowieniach, zdecydowanie realizuje swoje 
cele życiowe. Nie znosi autorytetów, sama bowiem chce nim pozostać. Sylwie są marzycielskie i zawsze ciągnie je, 
niby wilka, do lasu. Nawet żyjąc w wielkim mieście potrafią zadbać o kontakt z przyrodą i najlepiej wracają do sił 
gdzieś nad wodą, wśród szuwarów i szumu starych drzew. Mają też wrodzone zamiłowanie do poezji, snów i mistyki, 
o którą coraz trudniej w nerwowym życiu naszej epoki. A ponieważ swoją rolę w historii Sylwii odegrał również Mars, 
kiedyś patron wojowników, a dziś - sportowców, zwykle Sylwie potrzebują ruchu i za młodu próbują kajakarstwa lub 
jeździectwa. Mimo wrażliwej natury Sylwie nie są sentymentalne i potrafią brać życie takim, jakie jest. Gdy przychodzi 
czas życiowej próby, w duszy Sylwii rozsądek zwycięża nad marzycielstwem.

MIKOŁAJ Jeżeli obecnie rodzice nadają synowi to imię, zapewne przeczuwają, że wyrośnie on na społecznika 
i opiekuna, na mężczyznę, któremu bliskie będą sprawy całej rodziny i dalszej społeczności, i który będzie 
służył oparciem wszystkim, którzy potrzebują pomocy i silnej męskiej ręki. Mikołajowie są odpowiedzialni 

i nie lękają się trudów ani poświęcenia. Nie jest w ich stylu poprzestawanie na małym ani życie wygodne i nijakie. 
Dążą do wielkości, ale nie są w żadnym wypadku egoistami - jak święty Mikołaj, który swoje dary tak rozdawał, aby 
go nie poznano. Zależy im na rzeczywistych osiągnięciach, a nie na pustym rozgłosie. W dzisiejszym świecie imię Mi-
kołaj odpowiednie jest dla biznesmenów i finansistów, dla odpowiedzialnych menedżerów i mężów stanu, a także dla 
tych, którym ludzie powierzają swoje zdrowie, życie i pieniądze, a więc dla lekarzy, kapitanów, sędziów i notariuszy.



1 LISTOPADA
1971 Zmarła Jadwiga Smosarska; 
aktorka teatralna i filmowa 
2006 Zmarł William Styron, pisarz 
amerykański. (ur. 1925)

2 LISTOPADA
1971 Zmarła Janina Porazińska; au-
torka książek dla dzieci i młodzieży

3 LISTOPADA
1801 Urodził się Karl Baedeker; nie-
miecki wydawca przewodników tury-
stycznych
1901 Urodził się André Malraux; 
francuski pisarz i polityk

4 LISTOPADA
1801 Urodził się Seweryn Goszczyń-
ski; poeta i pisarz okresu Romanty-
zmu, rewolucjonista
1946 Założenie UNESCO – organi-
zacji Narodów Zjednoczonych ds. 
Oświaty, Nauki i Kultury

6 LISTOPADA
1921 Urodził się James Jones, pi-
sarz amerykański; rozgłos zdobył 
powieścią „Stąd do wieczności”, 
ukazującą znane mu z doświadcze-
nia stosunki w armii amerykańskiej 
(zm. 1977)
1976 Zmarł Wacław Čtvrtek; pi-
sarz czeski, autor książek dla dzieci 
i młodzieży

8 LISTOPADA
1656 Urodził się Edmund Halley, 
astronom angielski; wykrył okre-
sowość pojawiania się (co 76 lat) 
znanej już w starożytności komety, 
obecnie nazywanej kometą Halleya.

9 LISTOPADA
1841 Urodził się Teodor Rygiel; 
rzeźbiarz, autor pomnika Adama 
Mickiewicza w Krakowie

10 LISTOPADA
1891 Zmarł Arthur Rimbaud; poeta 
francuski, zaliczany do grupy tzw. 
poetów przeklętych

11 LISTOPADA
1821 Urodził się Fiodor Dostojewski; 
rosyjski prozaik, publicysta; wybitny 
przedstawiciel realistycznej powieści 
psychologicznej.
13 LISTOPADA
1806 Urodziła się Emilia Plater; bo-
haterka narodowa Polski, Białorusi 
i Litwy, kapitan Wojska Polskiego 
podczas powstania listopadowego

1946 Urodził się Stanisław Barań-
czak, poeta, tłumacz, krytyk literacki 
i historyk literatury, eseista; czołowy 
przedstawiciel Nowej Fali

14 LISTOPADA
1831 Zmarł George Wilhelm Hegel; 
czołowy przedstawiciel klasycznej fi-
lozofii niemieckiej

15 LISTOPADA
1896 Urodził się Antoni Słonimski; 
poeta, dramatopisarz, satyryk, felie-
tonista

1916 Zmarł Henryk Sienkiewicz,  
h. Oszyk, (ps. Litwos); pisarz i dzien-
nikarz, posiadacz majątku ziemskie-
go w Oblęgorku

18 LISTOPADA
1786 Urodził się Karol Maria Weber; 
kompozytor niemiecki
1901 Urodził się Stanisław Mikołaj-
czyk; polityk ruchu chłopskiego, pre-
mier rządu RP na uchodźctwie

20 LISTOPADA
2006 Zmarł Robert Altman, amery-
kański reżyser, scenarzysta i produ-
cent filmowy (ur. 1925) 

22 LISTOPADA
1916 Zmarł Jack London, właśc. 
John Griffith; pisarz amerykański

24 LISTOPADA
1891 Urodziła się Maria Pawlikow-
ska-Jasnorzewska (zm. 1945), poet-
ka, dramatopisarka

26 LISTOPADA
1991 Polska została przyjęta do 
Rady Europy

27 LISTOPADA
1701 Urodził się Anders Celsiusz 
(pol. Celsjusz), szwedzki fizyk i astro-
nom; w 1742 r. zaproponował 100–
stopniową skalę temperatury, zwaną 
skalą C

29 LISTOPADA
2001 Zmarł George Harrison, an-
gielski muzyk i kompozytor muzyki 
rockowej, członek legendarnej grupy 
The Beatles

30 LISTOPADA
1931 Urodził się Jan Himilsbach, 
prozaik, scenarzysta, aktor filmowy 
(zm. 1988)

WIERZENIA, ZWYCZAJE I PRAKTYKI  
LUDU ŚLĄSKIEGO

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. 

•
Jak idzie dym z kómina na prosto do wyrchu, bedzie 

pieknie, a jak sie rozchodzi kole ziymie, bedzie deszcz. 

•



śr 1 Bianka, Blanka, Edmund, Florencja, Iwa, Natalia, Sobiesława

cz 2 Aurelia, Balbina, Bibiana, Bibianna, Paulina, Rafał, Wiktoryn

pi 3 Franciszek, Franciszek Ksawery, Ksawery, Lucjusz

so 4 Barbara, Bernarda, Chrystian, Hieronim, Krystian, Piotr dzień górnika

ni 5 Anastazy, Gerald, Geraldyna, Juliusz, Krystyna, Saba, Sabina, Wilma

po 6 Abraham, Andżelika, Emilian, Jarema, Mikołaj, Nikola

wt 7 Agaton, Ambrozja, Ambroży, Marcin

śr 8 Klement, Kwiatosława, Maria, Wirginia, Wirginiusz

cz 9 Delfina, Joachim, Leokadia, Loda, Natasza, Waleria, Wiesław

pi 10 Andrzej, Daniel, Eustachia, Judyta, Julia, Loretta, Maria

so 11 Damazy, Daniel, Daniela, Julia, Stefan, Waldemar

ni 12 Adelajda, Aleksander, Aleksandra, Dagmara, Franciszka, Joanna

po 13 Łucja, Otylia, Włodzisława

wt 14 Alfred, Izydor, Jan

śr 15 Celina, Iga, Ignacja, Ignacy, Krystiana, Nina, Walerian, Waleriana

cz 16 Adelajda, Adolf, Albina, Alina, Euzebiusz, Zdzisława

pi 17 Florian, Jolanta, Łazarz, Olimpia

so 18 Bogusław, Gracjan, Gracjana, Laurencja, Wilibald

ni 19 Abraham, Beniamin, Dariusz, Gabriela, Tymoteusz, Urban

po 20 Bogumił, Bogumiła, Dominik, Teofil, Zenon

wt 21 Piotr, Tomasz, Tomisław

śr 22 Beata, Drogomir, Drogomira, Franciszka, Honorata, Zenon, Zenona

cz 23 Sławomir, Sławomira, Wiktoria

pi 24 Ada, Adam, Adela, Adelajda, Ewa, Ewelina, Grzegorz, Irma, Irmina, Zenobiusz Wigilia Bożego Narodzenia

so 25 Anastazja, Eugenia, Piotr Boże Narodzenie

ni 26 Dionizy, Szczepan Drugi dzień Bożego Narodzenia

po 27 Cezary, Jan, Maksym, Żaneta

WT 28 Antoni, Cezary, Emma, Teofila

śr 29 Dawid, Dominik, Jonatan, Marcin, Tomasz

CZ 30 Dawid, Dionizy, Eugeniusz, Irmina, Katarzyna, Łazarz

pi 31 Korneliusz, Mariusz, Melania, Sebastian, Sylwester

Grudzień NATALIA ma subtelny charakter, choć w ważnych chwilach potrafi być stanowcza, stała i nawet groźna. Bywa 
skłonna do melancholii, jak i również depresji. Nie ulega wpływom. Gdy coś postanowi, jest nie tylko trud-
no, ale i niebezpiecznie namawiać ją do zmiany decyzji. Posiada niezachwianą pewność siebie, rzadko ufa 

innym. Jest bardzo subiektywna, widzi wszystko po swojemu. Nie może zgodzić się z poglądem, który nie pochodzi 
od niej. Jest bardzo czuła na porażki, które uważa za osobistą zniewagę. Nie zapomina o niczym i mści się za każdą 
niesprawiedliwość. Imię Natalia zwykle noszą kobiety o wnikliwym umyśle i głębokich zainteresowaniach. Są one 
za młodu poważne i nad wiek rozwinięte, tak jakby od najmłodszych lat miały świadomość tego, dokąd idą i do 
czego są przeznaczone. Są grzecznymi, dobrze ułożonymi córeczkami i szczerze starają się iść drogą wskazaną przez 
rodziców, realizować ich ambicje. Ale szybko okazuje się, że ich horyzonty są szersze, a cele leżą dalej. Często się 
zdarza, że Natalie interesują się abstrakcyjnymi dziedzinami wiedzy, pociąga je matematyka albo filozofia i trafiają 
do instytutów naukowych. Ale mają również bogate życie wewnętrzne, często mało zrozumiałe dla ich prostszych 
psychicznie rówieśników. Częste wśród Natalii są głębokie uczucia religijne. Jest więc wiele przyczyn, dla których 
Natalie wybierają towarzystwo starszych przyjaciół, również wśród starszych mężczyzn czują się na swoim miejscu. 
Natalie nie pchają się do pierwszych rzędów. Raczej wolą być odkrywane niż dbać o własną popularność. Instynk-
townie liczą na szczęśliwy los, który rzeczywiście ich nie zawodzi. W rezultacie wiele w swoim życiu zawdzięczają 
wyjątkowym zbiegom okoliczności.

RAFAŁ to nerwowy choleryk, stale w stanie wrzenia. Jest niezależny, wojowniczy, robi wszystko po swojemu. 
Niełatwo jest z nim postępować. Charakteryzuje się dużą pobudliwością w połączeniu z wybuchowym aspek-
tem jego charakteru powoduje wiele kłopotów. Wtedy chciałby tylko jednego: uciec i rozpocząć wszystko od 

nowa gdzie indziej. To mężczyzna, który zawsze pragnie „rozpoczynać od zera”. Daje się przekonać, ale nie od razu. 
Należy dać mu czas, a przetrawi wszystkie argumenty i w końcu przyjmie czyjś punkt widzenia. Rafałowie są zazwy-
czaj ludźmi o wszechstronnych zainteresowaniach. Dużo czytają i stale się uczą; nie wystarcza im jedna zawodowa 
specjalność. Znają mnóstwo informacji; można powiedzieć, że mają encyklopedyczne umysły. Żyją blisko przyrody  
i z zamiłowaniem pracują w zawodach, które wymagają stałego kontaktu z naturą. Lubią ogrody i hodowanie 
zwierząt. Często też, jakby pamiętali o czynach archanioła, zajmują się leczeniem i mają zdolności uzdrowicielskie. 
Fascynuje ich astrologia i inne sposoby zaglądania w przyszłość. Nieobce są im talenty artystyczne, z malarstwem 
na czele. Typowy Rafał jest łagodny i ma pokojowe usposobienie; woli stosować dyplomację niż stawiać sprawy na 
ostrzu noża. Mimo to wie, czego chce, pamięta o swoich zasadach i nie daje się wodzić za nos. Nie leży w jego naturze 
pośpiech; umie czekać na odpowiedni moment. Ufa swojemu przeznaczeniu, że zawsze zdąży z tym, co ma w życiu 
do zrobienia. Rafałowie rozumieją dusze kobiet i dzieci, chętnie otaczają się liczną rodziną. Potrafią znaleźć odrobinę 
mądrości w najdziwniejszych poglądach różnych buntowników i wariatów.

AGATA to osoba o wielkiej miłości do bliźniego, o pozornie silnej woli, pobudliwa. Praca dla Agaty to pole 
walki, gdzie wszystkie chwyty są dozwolone. Nie znosi ona jednak regularnej pracy w określonych godzinach. 
Koniecznie chce osiągnąć szybki sukces. Agata jest spragniona miłości, zaborcza, pragnie we wszystkim 

być pierwsza. Ma żelazne zdrowie, jest bardzo odporna na zmęczenie, śpi wtedy kiedy może. Lubi bujne życie 
towarzyskie kierując się w nim wolą spełnienia swych zachcianek. Agaty umieją zmierzać do celu najkrótszą dro-
gą. Zwykle wiedzą, czego chcą, są rozsądne i praktyczne. Znają się na silnikach, mechanizmach i budownictwie,  
i nie mają przesądów, że coś jest wyłącznie męskim zajęciem. W rodzinie zazwyczaj stają się jej głową; często ojciec 
i matka muszą się liczyć z opinią Agaty, kiedy jest jeszcze całkiem mała. Agaty lubią, kiedy w ich życiu wiele się 
dzieje. Nie przepadają za życiem zbyt uładzonym i monotonnym. Są miłośniczkami ruchu, wysiłku, sportu, konnej 
jazdy i górskich wycieczek. Agata jest wymagająca wobec siebie samej, innych też nie będzie rozpieszczać. Trud-
ną stroną charakteru Agat jest to, iż uważają, że wiele im się od życia należy, potrafią żądać i stawiać warunki,  
i w żadnym razie nie poprzestają na małym. Życie wśród ludzi ułatwia im to, że trzymają się określonych zasad, 
potrafią być zdyscyplinowane i można polegać na ich słowie. Dobrze się sprawdzają w ramach instytucji i organizacji, 
i nie buntują się istotnego powodu. A do tego nigdy nie tracą fantazji.



1 GRUDNIA
1951 Urodził się Jaco Pastorius, 
jeden z najwybitniejszych basistów 
jazzowych, członek m.in. grupy 
Weather Report (zm. 1987)

2 GRUDNIA
1941 Zmarł Edward Śmigły-Rydz; 
marszałek Polski, jeden z organiza-
torów i dowódców Polskiej Organi-
zacji Wojskowej (ur. 1886.)

4 GRUDNIA
2011 Zmarł Adam Hanuszkiewicz, 
reżyser, aktor (ur. 1924)

5 GRUDNIA
1791 Zmarł Wolfgang Amade-
usz Mozart; kompozytor austriacki  
(ur. 1756)

1901 Urodził się Walt Disney; ame-
rykański producent i twórca filmów 
animowanych (zm. 1966)
1926 Zmarł Claude Monet; malarz 
francuski, przedstawiciel impresjo-
nizmu (ur. 1840)

7 GRUDNIA
1941 Japońskie lotnictwo zaata-
kowało bazę marynarki USA Pearl 
Harbor na Hawajach; początek woj-
ny na Pacyfiku

10 GRUDNIA
1896 Zmarł Alfred Nobel; uczo-
ny szwedzki, wynalazca dynamitu, 
fundator Nagrody Nobla (ur. 1833)
1901 Po raz pierwszy przyznano 
Nagrodę Nobla w Szwecji

12 GRUDNIA
1901 Guglielmo Marconi przepro-
wadził pierwszą udaną próbę łącz-
ności radiotelegraficznej pomiędzy 
Ameryką a Europą

13 GRUDNIA
1966 Zmarł Stanisław Mikołajczyk; 
działacz ruchu ludowego, premier 
rządu RP na uchodźstwie (ur. 1901)
1981 Wprowadzenie stanu wojen-
nego w Polsce, utworzenie Wojsko-
wej Rady Ocalenia Narodowego

16 GRUDNIA
1916 Urodził się Edward Dziewoń-
ski, aktor, reżyser, satyryk, twórca 
kabaretu „Dudek” (zm. 2002)

1991 Polska zawarła układ o Sto-
warzyszeniu z UE

17 GRUDNIA
1921 Zmarła Gabriela Zapolska, 
właśc. Maria Gabriela Korwin-
-Piotrowska; pisarka, nowelistka  
(ur. 1857)

18 GRUDNIA
1896 Ur. Stanisław Cat-Mackiewicz, 
h. Bożawola; pisarz, publicysta, mo-
narchista (zm. 1966)

19 GRUDNIA
1891 Urodził się Edward Raczyń-
ski; dyplomata, prezydent RP na 
Wychodźstwie w latach 1979-1986 
(zm. 1993)
1996 Zmarł Marcello Mastroian-
ni, włoski aktor filmowy i teatral-
ny; role w dramatach F. Felliniego 
(„Słodkie życie”, „Osiem i pół”).

22 GRUDNIA
1541 Otwarcie oficyny drukarskiej 
w Bazylei, pierwszej w Europie dru-
karni ksiąg naukowych

24 GRUDNIA
1946 Zmarł Leopold Okulicki 
(pseud. Niedźwiadek), generał, ci-
chociemny; 1944–1945 dowódca AK 
– Komendant Sił Zbrojnych w Kraju.

27 GRUDNIA
1901 Urodziła się Marlene Dietrich, 
niemiecka aktorka filmowa (zm. 
1992) →
1936 Zmarł Leon Wyczółkowski; 
malarz i grafik polski (ur. 1852)

29 GRUDNIA
1921 Urodził się Ludwik Jerzy Kern 
(zm. 2010), satyryk, tłumacz, poeta, 

autor książek dla dzieci i tekstów 
piosenek

1926 Zmarł Rainer Maria Rilke; po-
eta niemiecki, prekursor egzysten-
cjalizmu, (ur. 1875)
1986 Zmarł Andriej Tarkowski, 
rosyjski reżyser filmowy; jeden  
z głównych przedstawicieli nurtu 
metafizycznego w filmie autorskim 
(ur. 1932)

31 GRUDNIA
1856 Urodził się Wojciech Kossak, 
malarz, syn Juliusza, ojciec Marii 
Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej i Mag-
daleny Samozwaniec (zm. 1942)

WIERZENIA, ZWYCZAJE I PRAKTYKI  
LUDU ŚLĄSKIEGO

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.

•
Bydło wiedzie sie ku bykowi przed zachodym słońca,  

bo po zachodzie nie zustanie cielne. 
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„Jaki byłem, tego nikt się nie dowie. Sło-
wo nie jest w stanie tego przekazać”, 
napisał Liberda w swoich „Notatkach”  
w styczniu 1989 roku. A jednak próbuje-
my… Próbujemy, bo kiedy odchodzi czło-
wiek, który swoją osobowością, twórczo-
ścią i postawą moralną wyrastał wysoko 
ponad przeciętność, wysiłek zrozumie-
nia jego przesłania i utrwalenia pamięci  

o nim wydaje się być oczywistym obowiąz-
kiem. Wielce pomocny w tych próbach 
jest wybór ze wspomnianych „Notatek  
o życiu, o Zaolziu, o sztuce i o problemach 
z wiarą”, opublikowany w latach 2017  
i 2020 na łamach Zwrotu przez Renatę Pu-
tzlacher, skutecznie przybliżający postać 
jednego z najwybitniejszych zaolziańskich 
artystów – malarza, muzyka, humanisty.

„Moje malarstwo rodziło się z muzyki”
Młodzieńcze marzenia Bronisława 

Liberdy skupiały się na muzyce. Chciał 
zostać kompozytorem, i chociaż życie 
ułożyło się inaczej, muzyka aż do koń-
ca pozostała istotną częścią jego osobo-
wości. Na życzenie rodziców zdobył wy-
kształcenie pedagogiczne, potem krótko 
pracował jako nauczyciel, aby kolejnych 
dwadzieścia lat życia poświęcić sztuce dla 
wdzięcznych, ale i wymagających odbior-
ców. Już jednak jako wiejski nauczyciel 
wzbudził zainteresowanie ówczesnych 
zaolziańskich luminarzy kultury. W 1957 
r. Paweł Kubisz zamieścił w miesięczni-
ku Zwrot kilka rysunków Bronisława Li-
berdy. Były to rysunki z cyklu „Moja kla-

sa” – portrety dzieci ze szkoły w Gutach,  
w której Liberda uczył, a także widoki 
Budapesztu, dokąd pojechał wraz z Ku-
biszem i innymi artystami zrzeszonymi 
w Sekcji Literacko-Artystycznej przy ZG 
PZKO. Od tych pierwszych publikowa-
nych prac plastycznych, świadczących  
o wprawnej ręce oraz o uważnym i by-
strym oku, zaczął być dostrzegany jako 
plastyk, powierzano mu zadania ilustro-
wania książek i czasopism. W końcu ob-
jął posadę kierownika teatrzyku kukieł-
kowego. W latach 1962-1982 był bowiem 
szefem Teatru Lalek „Bajka”, gdzie pełnił 
niemal wszystkie funkcje, od reżysera, 
scenografa, kompozytora, twórcy lalek 
i aktora, po wykonawcę dekoracji i or-

A N N A  M A R I A  R U S N O K

Bronisław Liberda  
(1937-2020)

Bronisław Liberda (w środku), obok z prawej Jan Rusnok, ówczesny redaktor naczelny „Zwrotu“ (lata 60.) 

Bronisław Liberda (pierwszy z prawej), obok z lewejJan Rusnok, reszta towarzystwa niezidentyfikowana  
(lata 60.) 
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ganizatora. W tych latach malował już 
duże obrazy, zainspirowany, jak pisał, 
twórczością Picassa. Jeden z takich obra-
zów, cały utrzymany w tonacji ciemnych 
błękitów, zatytułowany „Przy maszynie” 
przedstawia stylizowane postacie o geo-
metrycznych kształtach. Mroczna kolo-
rystyka i swoisty horror vacui (lęk przed 
pustą przestrzenią), który zmusił artystę 
do zapełnienia całej powierzchni obra-
zu formami geometrycznymi, sprawiają,  
że dzieło jest pełne dynamiki, a jednocze-
śnie niepokojące. Ten niepokój, tutaj led-
wie odczuwalny, będzie później towarzy-
szyć malarstwu Liberdy przez wiele lat.

„Naznaczyła mnie huta. Wyrosłem  
w robotniczym środowisku, w krajobra-

zie dymów, ognia, żelaza. Może dlatego  
w moim malarstwie czysty kolor ma ta-
kie znaczenie.” 

Czysty kolor, duże płaszczyzny pokry-
te intensywnymi, nasyconymi barwami, 
to jedna z wizytówek Liberdy-malarza. 
Paradoksalnie w najciemniejszych latach 
tak zwanej normalizacji, czyli w latach 70. 
i 80. XX wieku, w jego malarstwie kolory 
stają się żywsze, jakby weselsze i bardziej 
świetliste, a format obrazów się zmniej-
sza. Pojawiają się na nich specyficzne kra-
jobrazy, czasem są to dziwne miasteczka, 
które wyglądają jak kulisy teatralne, cza-
sem pasma wzgórz, innym razem piętrzą-
ce się bryły. Jednak w tych krajobrazach 
pojawia się coś niepokojącego, w sielan-

kowy kolorowy obraz wdzierają się obce 
elementy – jakieś rurociągi, maszyny, 
dziwne przedmioty… W owych pejzażach 
zaczynają się stopniowo pojawiać posta-
cie kobiece, nagie, czasem pojedyncze, 
czasem w całych grupach, bezbronne, 
ale trwające niewzruszenie. Te postacie 
kobiet staną się jednym z najbardziej 
charakterystycznych rysów malarskiej  
i graficznej twórczości Liberdy. Będą 
obecne na jego obrazach i akwafortach 
przez długi czas, a po latach, w 2011 r. 
Liberda napisze w swoich „Notatkach”: 
„W kobiecości jest tajemnica, której do 
dziś nie udało mi się rozsupłać. Rodzą, 
są opiekuńcze i mają intuicję. Tego nam, 
mężczyznom, brakuje. Jesteśmy ubożsi  
i zło, które się rozprzestrzenia w świecie, 
jest w dużej mierze naszą zasługą.” 

„Ach, jak nie lubię pracy w teatrze!”
W czeskocieszyńskim teatrze Liberda 

przepracował kilkanaście lat jako sceno-
graf, korepetytor i kompozytor. Stworzył 
tam wiele kreacji plastycznych, muzycz-
nych, jednak również i w tym czasie, wy-
pełnionym pracą dla teatru, główną tre-
ścią jego życia było malowanie i tworzenie 
grafik. W 1997 r. przeszedł na emeryturę  
i mógł już bez reszty poświęcić się swojej 
sztuce. W tym czasie formy w jego malar-
stwie i grafice uległy zmianie. „Teraz już 
tylko światło, kolor, jakieś człekokształt-
ne postacie. Bez ekspresji. Wyciszenie, 
równowaga i coraz bliżej światła po tam-
tej stronie.” Symptomatyczne, że znik-
nęła kobieta, obecna dotąd na niemal 
wszystkich obrazach i grafikach. Kobietę, 
symbol natury, miłości, narodzin i życia, 
zastąpiło światło, wychodzące gdzieś  

z głębi obrazu, ze szczelin, otworów o róż-
nych kształtach, światło, które niczego 
nie oświetla, ale jest głównym tematem 
obrazu, światło mistyczne. To światło jest 
przypomnieniem o rzeczach ostatecz-
nych, o Bogu, o wieczności i o śmierci. 
Śmierć w „Notatkach” Liberdy pojawiła 
się wcześnie, jeszcze przed sześćdzie-
siątką. Odtąd jego myśli coraz częściej 
powracają do tematu choroby, śmierci, 
wieczności i Boga. 

„Moje malarstwo? Zbieranie okru-
chów spod stołów wielkich mistrzów.” 

Mimo skromności i pokory wobec 
sztuki Liberda był jednak świadomy war-
tości swojego malarstwa. Przesłanie jego 
sztuki, powstającej, co wielokrotnie po-
wtarzał w tekstach „Notatek”, w procesie 
przypominającym jakiś trans, poza świa-
domością i wolą, jest ściśle powiązane  
z jego życiowym doświadczeniem i wyni-
kającymi z niego poglądami na świat i ży-
cie. Jak u każdego myślącego artysty, for-
my i treść obrazów ewoluują. Od obrazów 
wypełnionych po brzegi geometrycznymi 
kształtami, poprzez pejzaże z postaciami 
kobiecymi, aż po te ascetyczne w formie, 
ze światłem w roli głównej. W dojrzałym 
wieku Liberda nauczył się posługiwać 
także komputerem i stworzył serię gra-
fik komputerowych. Ale komputer stał 
się dla niego tylko jednym z narzędzi, ni-
gdy nie porzucił tradycyjnego malarstwa. 
Doceniał tego dodatkowego pomocnika  
w twórczości, ale nigdy nie był bezkry-
tyczny wobec szalonego postępu tech-
nicznego, napędzającego produkcję, 
sprzedaż i konsumpcję. „Dobrobyt sięga 
zenitu, a kultura dna”, pisał. To tempo, 

Bronisław Liberda z Janem Rusnokem
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technika wdzierająca się w naturę, za-
grażająca człowiekowi, budziła niepokój, 
który emanuje z jego obrazów i grafik, 
zwłaszcza tych zaludnionych bezbronny-
mi postaciami. W późniejszych obrazach, 
zredukowanych już tylko do koloru i świa-
tła, nad niepokojem bierze górę nadzieja, 
którą budzi światło.

„Rodzina jest najlepszym schowkiem 
przed złym światem”

Rodzina i przyjaciele zajmowali w ży-
ciu Liberdy ważne miejsce. Sporo wpi-
sów w „Notatkach” Liberda poświęcił 
rodzinie: żonie, córkom, wnukowi, ale 
wspomina także zmarłych rodziców. Wo-
bec przyjaciół, tych najbliższych i tych 
dalszych był zawsze serdeczny i życz-
liwy, także w tych trudnych latach, gdy 

kontakty z niektórymi z nich wymagały 
odwagi. Sam zaś, jak pisał, nie zawsze 
mógł liczyć na życzliwość ziomków. Po-
dobno niektórzy mieli mu za złe brak ak-
tywności w organizacjach zaolziańskich, 
uczestnictwa w zebraniach i imprezach, 
brak jedynie słusznego patriotyzmu, wy-
rażającego się w wyłącznym uwielbieniu 
dla folkloru. Jego reputację w oczach 
tych krytyków ratowały, jego zdaniem, 
rysunki satyryczne zamieszczane w Gło-
sie Ludu. Ta jego dość marginalna sfera 
działalności, jak się wydaje, przyniosła 
mu większą popularność niż znakomite 
malarstwo i grafika o uniwersalnej, głę-
boko humanistycznej wymowie. Widać, 
rzeczywiście nikt nie jest prorokiem  
we własnym kraju…

Zdjęcie pamiątkowe z 60. urodzin Władysława Sikory (w środku z żoną Heleną).  
Od lewej stoją: Jan Rusnok z żoną Elżbietą, Wiesław Adam Berger, Pavla Jaworska,  

Bronisław Liberda z żoną Ireną, Jacek Sikora (1993 rok)

1965  60×80  P146
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P I O T R  H O R Z Y K

Jesień 1959. Szkoła podstawowa w Trzyń-
cu. Któregoś dnia do klasy ósmej wchodzi 
nowy nauczyciel. Trzyńczanin, Lesznia-
nin. Będzie nas uczył rysunków, muzyki. 
Rozumienia muzyki, rysunków. Wtedy 
nam, ósmoklasistom, chciał przekazać 
mądrość świata. Jego słowa zrozumieli-
śmy później, może nawet za późno.

Mijały sekundy. Lata. Wieczność trwa-
nia. W którymś punkcie czasoprzestrze-
ni zacząłem rozumieć mądrość muzy-
ki, słów, rysunku. Chociaż nie do końca, 
chociaż chciałem. Czasem wracałem do 
roku 1959, do słów Bronka Liberdy. Otwie-

rały furtkę do uniwersum. Do spotkania 
ze wspomnieniami, do próby wejścia do 
czasoprzestrzeni Bronka. Zastukałem 
do niewidzialnych drzwi. Otwarły się na 
oścież, zobaczyłem nową przestrzeń. A ja 
mogłem z nim rozmawiać. Co za piękne 
chwile!

Dziś chciałbym podziękować za moż-
liwość poznania, za możliwość tych kilka 
krótkich, dla mnie ważnych rozmów.

Zamknęły się drzwi. Księga czasu 
uwzględnionego została zamknięta. Nie 
zdążyłem podziękować Ci za Twe mądre 
słowa. Za to, że była mi dana możliwość 
poznania Ciebie, Bronku.

K A Z I M I E R Z  J A W O R S K I

Skumplowaliśmy się gdzieś w końcowych 
latach 70. XX wieku podczas spotkań  
w ramach Sekcji Literacko-Artystycznej 
(SLA). Władysław Sikora, poeta i prozaik 
(1933-2015), Bronisław Liberda, malarz  
i muzyk (1937-2020) i Kazimierz Jaworski, 
dziennikarz (1940). Nieco później dołą-
czył do nas jeszcze Wiesław Adam Berger, 
prozaik (1926-1998), który dojeżdżał za 
nami do Cieszyna aż z Ostrawy, gdzie wraz  
z żoną Helgą (także malarką) wspólnie 
pracowali w Teatrze Antonina Dvořáka.

Nie rezygnując ze slaowskich imprez, 
coraz częściej spotykaliśmy się w tym 
gronie. Znaleźliśmy wspólny język na te-
mat sztuki, życia, polityki. Na ogół spoty-
kaliśmy się popołudniami w piątki w ka-
wiarniach lub restauracjach.

Sytuacja stała się prawie luksusowa, 
gdy Liberda wynajął lokum na poddaszu 
budynku na Ulicy Głównej w Czeskim Cie-
szynie, gdzie pod koniec lat 70. XX wieku 
zainstalował swój atelier malarski. Póź-
niej, gdy Liberda zrezygnował z wynaj-
mu lokalu, spotykaliśmy się już rzadziej  
w różnych miejscach.

Ktoś z naszych kolegów nazwał nas 
Trójkątem Bermudzkim, na swój sposób 
niebezpiecznym zjawiskiem zagrażają-
cym naszemu zaolziańskiemu środowi-
sku.

Nam to określenie się spodobało i tak 
zostaliśmy członkami Trójkąta Bermudz-
kiego, chociaż gdy zjawiał się Adam Ber-
ger, stanowiliśmy właściwie czworokąt.

Tamte popołudnio-wieczory były dla 
nas wspaniałym relaksem, zaistniałym 
na kilka godzin w innym świecie…

Naszym trójkątem zainteresowała 
się także tajna policja. Swego czasu ktoś 
Bronka poinformował, że jesteśmy na 
podsłuchu StB. Myśmy z Władkiem tak-
że zauważyli, że od pewnego czasu, kie-
dy odwiedzaliśmy atelier, nadziewaliśmy 
się przed kamienicą na starszego, lekko 
kulejącego faceta przechodzącego tam  
i z powrotem… Strach ma wielkie oczy, 
więc zaczęliśmy go podejrzewać, że jest 
informatorem. Nie zrezygnowaliśmy jed-
nak z naszych spotkań. Mniej gadaliśmy  
o polityce lub poruszając ten temat, 
spuszczaliśmy wodę w kranie, pono mia-
ło to zagłuszać podsłuch.

W spisie (komputerowym) ludzi, który-
mi interesowała się tajna policja (EZO – Evi-
dence Zájmových Osob StB, ponad 800  000 
osób), znalazły się także osoby z naszego 
terenu. Wśród nich także my z Trójkąta.

Władkiem zainteresowano się już  
w roku 1975, mną w 1980, Bronkiem w 
1985. W moim wypadku był to efekt do-
nosu mojego początkowo naczelnego re-
daktora Hutnika Trzynieckiego, później 

już tylko współpracownika, któremu ka-
tegorycznie odmówiłem przeprowadze-
nia wywiadu z trzyniecką klasą robotni-
czą, potępiającą wydarzenia w Polsce – 
narodziny Solidarności. W konsekwencji 
po przesłuchaniu zostałem sklasyfikowa-
ny jako „blokowana osoba wrogo usto-
sunkowana do reżymu socjalistycznego  
o III kategorii niebezpieczeństwa”. Tak 
samo został oceniony Liberda. Czyżby to 
efekt podsłuchu, o którym wspominałem?

Dziwne, ale na szczęście po takiej oce-
nie dano nam spokój i już nas nie kontak-
towano…

Bronisław Liberda był nauczycielem, 
artystą plastykiem, ilustratorem, sceno-
grafem, projektantem kukiełek, muzy-
kiem, kompozytorem, ale przede wszyst-
kim malarzem i grafikiem, człowiekiem 
tolerancyjnym, lubianym i towarzyskim.

W związku z wystawą swojej grafiki 
komputerowej w kwietniu 2016 roku tak 

oto określił swoją twórczość: Jeszcze nie-
dawno była w moim przekazie świeżość, 
odwaga, erotyka. Dziś zaczyna przeważać 
melancholia, z którą coraz trudniej dopa-
sować się do otoczenia na Zaolziu. Zrezy-
gnowałem z tekstów o moich wystawach, 
osiągnięciach, bo z moim dorobkiem nie 
mają nic wspólnego. Tytułów w moich 
grafikach też brakuje, bo nie było ich  
w moich wizjach. Jest tylko numer grafiki 
i data, kiedy się zrodziła. Wystarczy napi-
sać – grafiki komputerowe.

A malował niemal do ostatnich chwil 
swego życia.

Jego obrazy w naszym mieszkaniu nie 
pozwolą o Nim zapomnieć.

Obrazy tworzył piękne, obojętnie czy 
chodziło o portrety lub akty kobiece, 
lub późniejsze grafiki wyrażające Jego 
wizje, na pewno zasługują na wydanie 
publikacji ilustrującej Jego dorobek pla-
styczny.

Bronisław Liberda  
we wpomnieniach przyjaciół
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M O N I K A  M I L E R S K A

Bronek Liberda odszedł. Niezwykły arty-
sta, pogodny, pełen życzliwości i humoru. 
Trudno pisać o tych, którzy odeszli, trudno 
pisać, kiedy nie jest się pisarzem, ani hi-
storykiem sztuki. O tym jak wybitnym był 
Bronek artystą, napiszą z pewnością oma-
wiając jego dokonania znawcy przedmio-
tu. Ja spróbuję tylko parę słów, od siebie… 

Grafiki i malarstwo Bronka zachwy-
cają i w równym stopniu imponują mi 
fantastycznie opanowanym warsztatem 
twórczym, który w dawniejszych i dzisiej-
szych czasach nie zawsze był i jest trak-
towany jako istotne kryterium wartości 
obrazu. Fascynował mnie zawsze spo-
sób, w jaki Bronek budował obraz, jego 
perfekcyjna kreska, przemyślany sposób 
nakładania farby olejnej tak, aby wydo-
być to, co czyni ją w malarstwie niezastą-

pioną. To wszystko, do czego dochodził 
niewidocznym dla widza wysiłkiem, a co 
w połączeniu z wnikliwym spojrzeniem 
na otaczającą nas rzeczywistość stwarza-
ło niepowtarzalny klimat jego obrazów. 
No i człowiek w obrazach Bronka, jego 
postacie przekazujące nam bez przesad-
nych, dramatycznych gestów zaproszenie 
do udziału w wytworzonej przez niego 
wizji, do zatrzymania sie w biegu, zasta-
nowienia się nad kondycją otaczającego 
nas świata i jego tajemnicą. Czy można 
powiedzieć o obrazie, że jest i piękny,  
i pełen mądrości? Nie wiem, jak to brzmi, 
ale dla mnie Bronka obrazy takie właśnie 
są. Ktoś kiedyś powiedział, że namalowa-
ny obraz można traktować po prostu jak 
lustro, w którym – jeśli chcemy – może-
my się przejrzeć. Dla mnie obraz, dzieło 
Bronka to takie wlaśnie lustro.

J A C E K  S I K O R A

Zanim zasiadłem do komputera, zajrza-
łem do kalendarza. I ze zgrozą stwierdzi-
łem, że to już piąty miesiąc leci, odkąd 
brakuje nam tu, nad Olzą, Bronka. A życie 
płynie niby normalnie, chociaż czasami 
nam się wydawało, że świat się zawali, 
gdy Go nagle zabraknie.

Zresztą u mnie w domu Bronek cią-
gle jest. Gdy budzę się rano i przecieram 
oczy, widzę na ścianie naprzeciwko łóżka 
dwa Jego obrazy, mniej znane, z lat 60.  
– „Czerwone miasto” i malowani na szkle 
„Zbójnicy”, Na ścianie obok dwie opra-
wione w szkło grafiki. A kiedy wkroczę 
do pokoju obok, to tam cała ściana po-
kryta obrazami Liberdy. Pierwszy był ten 
największy, do niego dołączały z roku na 
rok obrazy – prezenty, którymi Bronek 
obdarowywał moich rodziców z okazji 
kolejnych urodzin. Mogę się zatem nawet 
w nie najlepszym humorze zbudzić, ale 
kiedy mój wzrok padnie na te obrazki, po-
zdrowię Bronka i się uśmiechnę do życia.

„To mocie, Sikorki, taki mój mały ołta-
rzyk” – śmiał się raz Bronek, gdy siedzie-
li, On i Jego żona Irka, z moimi rodzicami 
pod tymi obrazami podczas kolejnej ich 
wizyty w naszym mieszkaniu na rynku.  
A bywali oni, razem z córkami Leną i Jolą, 
u nas często. Albo my ich odwiedzaliśmy 
na osiedlu. Bo też Bronek i mój tata zna-
li się od zawsze, a ja uświadamiam sobie, 
że traktowałem państwo Liberdów wła-
ściwie jako wujostwo. Z tym, że najpierw 
zwracałem się do „wujka” per „panie 
Bronku”, z biegiem lat zaś przeszliśmy 
na ty. I chyba był nawet bruderszaft, bo 
przy skromnych nawet spotkaniach za-

wsze była przynajmniej mała buteleczka 
trunku, zwana nad Olzą „plaskoczkiem”. 
Bronek z moim ojcem i z Kazkiem Jawor-
skim (patrz: Trójkąt Bermudzki) zawsze 
używali swojskiej nazwy „pynolek”.

Zawsze lubiłem przysłuchiwać się roz-
mowom, które Bronek prowadził z moim 
tatą. Czy już w jednym z mieszkań, na 
poddaszu „Fasalówki”, gdy byli oni kie-
rownikami artystycznym i literackim TL 
„Bajka”, lub też na licznych seminariach 
SLA, wernisażach wystaw lub imprezach 
poetyckich. Nigdy nie były banalne. Czę-
sto też później, już jako dziennikarz, wpa-
dałem do Bronka służbowo, na wywiady. 
Ale nigdy nie było służbowo. Było po pro-
stu rodzinnie.

W jednym z ostatnich wywiadów za-
pytałem Go, jak ratować społeczeństwo 
przed zalewem materializmu, kiczu, 
szmiry, prostackiego myślenia. „Gdyby 
ktoś miał na to receptę, byłby najważniej-
szym człowiekiem dla całej ludzkości” – 
odpowiedział. „Niestety, takiej recepty 
nie ma. A ona jest bardzo prosta: powrócić 
do podstaw europejskiej cywilizacji, cho-
ciażby do Dekalogu, dziesięciorga przyka-
zań, które nam ktoś zaproponował przed 
kilku tysiącami lat. Niestety, nie kieruje-
my się nimi, sprowadzamy życie do ciała, 
staramy się żyć jak najwygodniej. A za-
pominamy o tym, co dla człowieka naj-
istotniejsze: o duchu, o kulturze. Nawet 
śmierci się boimy i zostawiamy naszych 
najbliższych, by umierali w szpitalu, nie 
żegnamy się z nimi w gronie rodzinnym…”

Kiedy na stronie facebookowej „Głosu” 
pojawiła się informacja, że Bronek od-
szedł w niedzielę 31 maja, napisałem pod 

nią krótki komentarz. Odpowiedziała mi 
pod nim starsza z Jego córek, Lenka. Też 
krótko: „Już idzie do światła, jak zawsze 
mówił”. A wieczorem dodała w prywat-
nej wiadomości: „Już dyskutują z Twoim 
tatą… Wspominamy…”. Ja zaś sięgnąłem 
po swój tomik „Za późno na wiosnę”, do 
którego Bronek projektował okładkę i do 
którego podarował mi kilka swoich gra-
fik. I znalazłem jeden wiersz:

* * *

Cóż jeszcze można wziąć
z obrazów Liberdy

Suniemy – nadzy bezsilni kochankowie  
– nocą bez żadnych wydarzeń

i mobilizacji
Próbujemy językiem obrazów

Są słone od potu
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Na żadnym naszym jakimkolwiek zjeździe nie pojawił się materiał dotyczący funda-
mentalnego pytania: Co zrobić z naszą kulturą, oświatą, by zatrzymać kurczenie się 
naszego stanu posiadania? One zawsze stanowiły fundament naszej siły. Tej politycz-
nej nigdy nie mieliśmy. Naszą ostoją była zawsze kultura i siła słowa. Chcąc popa-
trzeć na tę kwestię względnie obiektywnie, trzeba by się odwołać do tego, co dzieje się  
w PZKO, jako że on jest barometrem naszego zdrowia narodowego z racji swej li-
czebności, historii, struktury organizacyjnej itp. Spójrzmy na to, co było, a zróbmy  
to na podstawie statystyk, jako że liczby są znacznie obiektywne, stąd docierają in-
tensywniej do naszej świadomości, i spróbujmy wyciągnąć z tego naukę.

TEATR, MUZYKA, TANIEC
A zatem nasz sztandarowy związek liczył 
w 1982 roku 24 359 członków (obecnie 
ok. 9 800). Zamarły koła w Pietwałdzie, 
Pudłowie, Szonychlu, Łazach, mnóstwo  
w Karwinie, w Datyniach Dolnych, na 
Kamienitem, w Kojkowicach, w Łomnej 
Górnej… Szkoły włączały się do pozyski-
wania nowych członków, potem uznano 
to za przeżytek, choć są placówki, które 
nadal wiedzą, że jest to jedna z ważnych 
dróg do utrzymania się przy życiu naszej 
społeczności. Prawie w każdym kole były 
zespoły śpiewacze, teatralne, taneczne. 
Słowo sceniczne i śpiewane było naszą 
potęgą. Miało moc integrującą, estetycz-
ną i narodową. Dzisiaj świadomość tej 
mocy legła prawie w gruzach. Na scenach 

od Bogumina po Mosty słychać było gło-
śno o „Czerwonym Baloniku”, „Smykach”, 
„Szpakach”, „Wesołej Siódemce”, „Łazi-
kach”, „Draniach”, „Lunatykach”, „Ło-
buzach”, „Olzioku”, „Kryzysie”, „Bamboli” 
i wielu innych zespołach uprawiających 
małe formy sceniczne, nie mówiąc o tych, 
które wystawiały spektakle całowieczoro-
we, choćby tak ambitne jak np. „Grzech”, 
„Zemstę”, „Żabusię” (Trzyniec), „Mazepę” 
(Olbrachcice), „Grube ryby”, „Lekarzem 
mimo woli” (Łazy), „Sen nocy letniej” (Lu-
tynia Górna) itd. Ale ojczyste słowo sce-
niczne było słychać, jak powiedzieliśmy, 
w każdym kole, co było fantastycznym 
zapleczem profesjonalnej Sceny Polskiej. 
Tylko dzięki nim ona powstała. W 1957 
roku pracowało 70 zespołów teatralnych, 

w których działało ok. 800 samorodnych 
aktorów. Co to była za potęga. Podobnie 
było z chórami i małymi zespołami wo-
kalno-instrumentalnymi, dzięki którym 
Zaolzie było najbardziej rozśpiewanym 
regionem nie tylko w Czechach i Polsce.  
W 1950 roku mieliśmy u nas ok. 3 tysięcy 
amatorów śpiewu w 82 chórach, w 1984 
roku – 39, w 2012 roku – 21 z 566 śpiewa-
kami. Obecnie takich formacji mamy nie-
spełna dwadzieścia, na których czele stoją  
w dużej mierze dyrygenci z Polski. Swoich 
nie mamy, bowiem uważamy, że kursy dla 
dyrygentów, kiedyś corocznie organizo-
wane, nie są już potrzebne. To samo stało 
się z kursami dla reżyserów. Wydobądź-
my jeszcze z naszej wielkiej historii ruchu 
muzycznego choćby tylko niektóre grupy  
i zespoły, które sprawiały, że ludzie chętnie 
przychodzili, słuchali, uczyli się, czuli więź 
z językiem i narodem. A zatem wyliczajmy 
na chybił trafił: „Andrusy” ze Skrzeczo-
nia, „Kapelę Podwórkową” z Bogumina, 
„Parafrazę” z Czeskiego Cieszyna, „Gamę”, 
„Melodię”, „Tęczę” z Suchej Górnej, „Żuko-
wianki” z Żukowa Dolnego, „Biedronki, 
„Meteory”, „Misie” z Karwiny. Nie słyszy-
my już „Chóru Nauczycieli Polskich”, „Har-
fy” z Czeskiego Cieszyna, „Halki” i „Siły”  
ze Stonawy, „Hasła” z Orłowej”, karwiń-
skiej „Przyjaźni”, mosteckiej „Przełęczy”, 
bogumińskiego „Preludium” itd. itp. Prze-
szedł do historii reprezentacyjny „Górnik” 
z Karwiny, „Skotnica” i „Skotniczka” z Lu-
tyni już też nie tańczy ani nie śpiewa, stąd 
od Bogumina po Błędowice i Suchą Górną 
nie mamy zespołu, pielęgnującego nasze 
źródła językowo-kulturowe. Za chwilę po-
wiedzą, żeśmy tu spadli z nieba.

Skoro jesteśmy przy liczbach, podaj-
my, że w 1955 roku działało 45 zespołów 
tanecznych, których liczba drastycznie 
zmalała. Powstały nowe, reprezentujące 
wysoki poziom, ale chodzi przede wszyst-
kim o ilość. Cóż z jedenastu piłkarzy, 
choćby i mistrzów świata, skoro reszta 
narodu jest cherlawa. Nie ma już sekcji 
ruchu tanecznego, nie ma już kursów 
szkolących tancerzy. I chyba nikomu tego 
nie brakuje. 

Zanikło mnóstwo imprez, na któ-
rych się spotykaliśmy, które nas łączyły, 
dodawały energii do wspólnego działa-
nia. „Apokalipsa” w Stonawie, „Wianki”  
w czeskocieszyńskim parku A. Sikory, 
„Festyn Górski” w Koszarzyskach, „Je-
sienne Mgły” w Błędowicach, „Karczma 
Artystów” w Dziupli, „Muzyczna Jesień”  
w Boguminie, „Rajdy Kozubowa, Kamie-
nite”, „Talinki”. Nie ma konkursów czy 
choćby przeglądów chórów, zespołów 
tanecznych, teatralnych. Przeminę-
ły konkursy czytelnicze dla dorosłych.  
Nie mamy drugiego Józefa Stebla. Kon-
frontacja daje zawsze bardzo dużo.  
To wszystko bezpowrotnie minęło. 

KSIĄŻKA, LITERATURA,  
SŁOWO OJCZYSTE
Nie rozumiem, dlaczego zaniechano 
wystaw książki polskiej połączonych  
z ich sprzedażą. Październikowy Miesiąc 
Oświaty, Książki i Prasy organizowało 
prawie każde koło, co miało ogromne 
znaczenie dla kondycji narodowo-języ-
kowej Zaolzia. W 1963 roku koła zdołały 
sprzedać polskich tytułów za 59 830 ko-
ron. 

D A N I E L  K A D Ł U B I E C

Co Zaolzie potrafiło,  
a co potrafi
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Zlikwidowano Sekcję Literacko-Arty-
styczną, a w zamian nie stworzono nic.  
A przecież dzięki niej kwitło życie literac-
kie, dzięki niej wydano ok. 140 tytułów, 
dzięki niej obcowaliśmy z przednimi pol-
skimi literatami, organizowaliśmy konkur-
sy literackie, wieczory dyskusji, spotkania 
w szkołach. Bez ram organizacyjnych nie 
ma przemyślanego i systematycznego 
działania, inspiracji, bodźców, kontaktów. 
Dlatego nie mamy zaolziańskiej literatury 
w sensie ruchu społeczno-artystycznego, 
także krytyki literackiej. Ci, którzy należe-
li do SLA czy Grupy Literackiej 63, odeszli, 
nowych nie ma, nikt ich nie szuka, nikt 
nie mówi, że upadek literatury, tudzież 
jej słowa jest barometrem zwiastującym 
upadek narodowy. Odcinamy się przez to 
od narodu, posługując się prawie wyłącz-
nie gwarą nawet w komunikacji listownej, 
nie mówiąc już o mailowej czy sms-owej, 
co jest wprawdzie ważne dla uwydatnienia 
naszego etnicznego rodowodu, ale rodzi 
też obawy z zaściankowości, gettowości, 
pozbywania się siły płynącej od Macie-
rzy. Czy o tym się pisze i mówi w szkołach,  
w PZKO, w naszych licznych organizacjach? 

Gdy mowa o pogłębiającym się „tu-
stelaizmie”, zamykaniu się we własnych 
opłotkach, przypomnijmy, że mieliśmy 
wspaniałe kontakty z mniejszością wę-
gierską, rusińską czy serbołużycką. Na-
sze zespoły wyjeżdzały do Gombaseku, 
Żelezoviec, Preszowa, Swidnika, do Budzi-
szyna, w zamian oni przyjeżdżali do nas, 
co podnosiło atrakcyjność bycia w zespo-
łach, przyczyniało się do wzbogacania ich 
repertuaru, podnoszenia poziomu, po-
znawania kultur. To dużo przecież!

Pisałem swego czasu („Głos” z 13 marca 
2020 r.) o wykoślawianiu, bohemizowa-
niu naszych nazw miejscowych, niezwy-
kle ważnego dokumentu naszej historii, 
i to historii wielowiekowej, one bowiem 
są najtrwalszym składnikiem słownic-
twa, dokumentującym nie tylko etniczną 
jakość mieszkańców, ale także ich obraz 
świata, to, jak na świat patrzyli, co z nie-
go wydobywali, co utrwalali itp. Już daw-
no nie ma Słowian Połabskich, ale o tym,  
że tu byli przed Niemcami, mówią wła-
śnie nazwy miejscowe od samego Berlina, 
nazwy słowiańskiej, po sam Hamburg. 
Naszym naglącym obowiązkiem jest ich 
dokumentowanie w każdej naszej miej-
scowości, co zrobiono już na odpowied-
nich mapach w Nydku, Wędryni i Bystrzy-
cy. Jest nawet rządowy program, który 
wspiera finansowo właśnie takie inicja-
tywy – chodzi o autentyczne brzmienie 
nazewnictwa terenowego. Powinniśmy 
się też domagać, by było ono uwzględnia-
ne w oficjalnych dokumentach, do cze-
go mamy prawo w świetle tego właśnie 
programu. Tutaj mieszczą się i słuszne 
postulaty podnoszone od lat przez inż.  
B. Kaletę.

W obrębie tego zagadnienia pozosta-
je nazwa naszej Olzy. Pisali o tym czescy  
i polscy językoznawcy, ale urzędnicy wie-
dzą swoje – dla nich jest to tylko Olsza. 
Nasza nieudolność jest w tym względzie 
zadziwiająca. Przecież wystarczy dotrzeć 
do dokumentów z 1960 czy 1961 roku,  
w których zarząd powiatowy KPC we 
Frydku-Mistku czy okręgowy w Ostrawie 
zadecydował o tej zmianie, równocze-
śnie likwidując powiat czeskocieszyński,  

by rozbić teren zasiedziały przez Pola-
ków – jedni będą musieli jeździć do Kar-
winy, inni do Frydku-Mistku, gdzie nikt 
po polsku nie będzie rozumiał. Była to 
więc i w przypadku Olszy kwestia jaw-
nie polityczna, przy czym nieuki uważały  
i nadal uważają, że Olza jest formą polską,  
a Olsza czeską. Głupota nie zna granic. 
Sygnalizowane dokumenty wykazałyby 
to ponad wszelką wątpliwość. Jeżeli po 
1989 zdołano przemianować setki, ba ty-
siące ulic, Gottwaldov na Zlín, podobnie 
musiano by postąpić i w sprawie Olszy. 
Uważam to za nasz święty obowiązek. 

Czy ktoś zauważył, jak zmieniają się 
nasze cmentarze, jak znikają stare groby 
z polskimi nazwiskami i sentencjami, jak 
opuszczone są groby naszych wielkich 
poprzedników, np. Górniaka, Glajcara 
w Sibicy i innych. Każda nasza organi-
zacja powinna dbać o podtrzymywanie 
pamięci społecznej, w której cmentarze 
mają miejsce szczególne. Polski program 

ochrony dziedzictwa narodowego przewi-
duje na to fundusze, tylko trzeba chcieć.

Dodajmy do tego zaniechane wieczory 
świetlicowe, za dziewięć miesięcy roku 
1950 odbyły się w kołach 603 odczyty,  
a w 1961 roku – 374. Dlaczego o tym pi-
szę? Otóż z tego powodu, że był to kontakt  
z żywym słowem, że kontakt ten cemen-
tował miejscowe społeczności, że pod-
suwał nowe inicjatywy, nowe pomysły, 
które mobilizowały i nie nudziły stereo-
typem. Odbywały się spotkania prelegen-
tów, istniał zestaw ich tematów z krótką 
charakterystyką, były spisy prelegentów,  
by można było wybrać i osobę, i tematykę.

Nasze pisma, „Głos Ludu” i „Zwrot”, 
miały rady redakcyjne, które spotykały 
się co miesiąc, by ocenić to, co się uka-
zało pod względem językowym, mery-
torycznym, by podsuwać nowe tematy, 
mieć łączność z terenem itp. Dyskusje 
były nieraz zażarte, ale służyły dobrej 
sprawie. „Głos” wychodzi dwa razy na 

Teatrzyk „Bez kurtyny“ z Karwiny Frysztatu po przedstawieniu „Za gwiazdą“, luty 2020 r.



72 73

tydzień, nieraz tylo raz. Co to oznacza?  
Po pierwsze, traci na aktualności, po 
drugie, zmniejszanie częstotliwości wy-
dawania osłabia kontakt z językiem pol-
skim, jego oddziaływanie, co w sumie nie 
podnosi atrakcyjności pisma, tudzież nie 
przekłada się na wzrost zainteresowania 
czytelniczego. I podajmy jeszcze wiele 
mówiące wysokości jego nakładu. Otóż  
w 1970 roku wynosił on 10 000 egzempla-
rzy, w 1995 roku – 6 500, w 2003 roku – 
5 500, obecnie niespełna 4 000. 

Wskutek zaniechania sprawdzonych 
działań chorujemy na brak własnych 
kadr. Coraz mniej ich w Scenie Polskiej, 
w chórach na stanowisku dyrygentów, 
w dyrekcjach szkół, w mediach. Nie oce-
niam tego, czy to dobrze, czy źle, ale poda-
ję fakty, które mówią o słabnącym poten-
cjale polskiego Zaolzia. Skrócone pochody 
Gorolskigo Święta, brak pochodów festi-
walowych są tego także przejawem. Jest 
mało jasnych punktów na współczesnej 
mapie Zaolzia. Zaliczyłbym do nich to, 
że liczba przedszkolaków wzrosła o 18,  
a uczniów podstawówek o 32 w porówna-
niu z poprzednim rokiem szkolnym. Nie-
wiele to, ale zawsze coś. Jednak tu rodzi 
się pytanie, co stanie się z nimi po skoń-
czeniu nauki, czy stać nas na to, by wcią-
gnąć ich w nasze szeregi, by im zapropo-
nować atrakcyjność takiej decyzji? 

Zostańmy przy polskim szkolnictwie. 
Kto nad nim czuwa, kto ma rozezna-
nie, ilu będziemy potrzebowali angli-
stów, historyków, chemików, fizyków itp.  
za dwa, trzy, cztery lata i więcej?  
To kwestia niezwykle istotna, by zapew-
nić sprawne funkcjonowanie naszej edu-

kacji. Nie słyszałem o takim prognozowa-
niu. Kiedyś mieliśmy inspektorów, którzy 
m.in. tym się zajmowali. Jak to wygląda-
ło, powiem z własnego doświadczenia.  
I tak insp. Franciszek Szopa, mając takie 
rozeznanie, przekonał władze ostraw-
skiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej,  
by reagowały na zapotrzebowanie pol-
skiego szkolnictwa przez zagwaranto-
wanie mu dodatkowych dwu miejsc na 
wskazanych kierunkach studiów. Nie mo-
gło zatem dojść do tego, że nagle zabrakło 
nam wuefistów, biologów, geografów itp. 
Dzisiaj takie rozwiązanie byłoby niemoż-
liwe, ale przykład ten pokazuje, jak waż-
ne jest planowanie w oparciu o dokładną 
analizę, która powinna dotrzeć zwłaszcza 
do maturzystów. Może pomogłaby im 
podjąć odpowiednią życiową decyzję. Nic 
takiego jednak się nie dzieje.

Niewąpliwie pomaga nam rozwijać 
najróżniejsze inicjatywy Fundusz Roz-
woju Zaolzia. Jego ideą jest wspieranie 
polskości na Zaolziu poprzez promocję 
polskiej kultury, nauki języka ojczyste-
go, kontaktów z Macierzą itp., przy czym 
szczególny nacisk kładziony jest na pro-
jekty, mające charakter nie jednorazo-
wy, ale długotrwały. Ale, jak już to bywa, 
ludzie jak poczują pieniądze, nie znają 
brata, toteż wnioski spływają do Kongre-
su Polaków nieraz takie, że człowiek nie 
może wyjść z podziwu. A może się uda – 
pomyśli niejeden wnioskodawca. Nasze 
społeczeństwo nie jest ubogie, jeżdżono 
do Polski zawsze, ale żeby chcieć pienią-
dze na kuligi, wycieczki, bilety wstępu, 
spotkania absolwentów itp., tego nie pa-
miętam. Co innego szkoły, ale dorośli?  

I czy to się przekłada na utwierdzanie pol-
skości? Niedaleki spis ludności to pokaże. 
Oczywiście, wszystko można podciągnąć 
pod polskość, ale trzeba wziąć do garści 
rozum. Ponadto wnioski dotyczą nieraz 
tego, co dawniej załatwiano we własnym 
zakresie, co wytwarzano własnymi ręka-
mi. Wiadomo, że wspólna praca działa 
integrująco, pogłębia wspólnotę, cemen-
tuje ludzi. Jeżeli wszystko można kupić, 
ludzie siedzą w domu, więź między nimi 
słabnie, społeczność przekształca się  
w zbiór jednostek. Selekcja w przyzna-
waniu finansów musi być zatem bardziej 
rygorystyczna, by służyła idei Funduszu  
i nie miała skutków negatywnych. O wie-
le większy sens miałoby inwestowanie 
w sprowadzanie na Zaolzie tego z Polski, 
co podnosiłoby na duchu i pozwalało ją 
widzieć w wartościach ponadczasowych, 
czyli być dumnym z tego, że jesteśmy jej 
cząstką.

KRÓTKI FINAŁ
Można by sygnalizować jeszcze sporo rze-
czy, ale nie wierzę za bardzo w skutecz-
ność tego sygnalizowania. Jednak piszę 
o tym dlatego, żeby ktoś nie powiedział: 
Dlaczego nie napisałeś?

Już słyszę argumenty – zmieniły się 
czasy, w ZG byli pracownicy etatowi itp. 
To prawda, ale taka argumentacja pro-
wadzi donikąd. Nowe czasy wymagają no-
wych rozwiązań, nieraz powrotu do tego, 
co było znakomite, co się sprawdziło,  
a co porzuciliśmy tylko dlatego, że to było.  
W ZG byli pracownicy etatowi, ale te 
wszystkie inicjatywy były inspirowane  
i wykonywane przez społeczników. Wiem 
to, bowiem w tym uczestniczyłem. Ogar-
nął nas niedowład organizacyjny. Mamy 
znakomitych ludzi, wykształconych, 
ofiarnych, tylko oni są w rozsypce, nikt 
ich nie mobilizuje, nie wytycza właściwe-
go kierunku, właściwej marszruty. Mamy 

Plener Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Mutěnicach, sierpień 2020 r.
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wspaniałych robotników, ale prawie żad-
nych architektów. Zrodziły się wprawdzie 
nowe inicjatywy, nowe zespoły, ale w po-
równaniu z tym, co było, jest ich garstka, 
stąd ich siła oddziaływania jest niepo-
równywalnie mniejsza.

Przegrywamy walkę o słowo i pamięć 
społeczną, czyli o własną egzystencję 
narodową. Nie mówimy nigdzie o funda-
mentalnej wartości słowa codziennego, 
literackiego, scenicznego, śpiewanego. 
Nigdy nie byłem świadkiem, by ktoś się 
tym zamartwiał. 

Nikt nigdy żadnej diagnozy nie po-
stawił, w jakim stanie jest społeczność 
polska na Zaolziu, więc jak tu aplikować 
skuteczną terapię? Społeczeństwem nie 
da się sensownie sterować na podstawie 
wyczucia. To, że nam się tak wydaje, to 
za mało. Trzeba wiedzieć, mieć obiek-

tywne dane empiryczne. Dopóki tego nie 
zrobimy, będzie zawsze chodziło o wiel-
ką improwizację. Wnioski, które zostały 
powyżej przedstawione na podstawie 
przywołanych faktów, mają zapewne 
obiektywny fundament i jest skrajnie 
niebezpieczne je ignorować lub twier-
dzić, że nie jest tak źle. Jest gorzej, niż 
myślimy.  

Jesteśmy na drodze od kultury do 
konsumpcji. Zadowalają nas bazary,  
ale nie teatry, koncerty, ludzie wielkiego 
formatu, ludzie ponadczasowej Polski. 
Pogłębiamy własną izolację. Wyostrzy-
łem celowo zjawiska ledwie zasygnalizo-
wane, których zaniechanie ma i będzie 
miało opłakane skutki. Musimy grun-
townie zreorganizować nasze działanie,  
by stać nas było na wykorzystanie współ-
czesności dla polskości.

Plener Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograficznego w Lanckoronie, wrzesień 2020 r.
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G R Z E G O R Z  G Ą S I O R

Plan Rudolfa Matouša

28 lipca 1920 r. Rada Ambasadorów  
w Paryżu ogłosiła podział Śląska Cieszyń-
skiego pomiędzy Polskę i Czechosłowa-
cję, rozstrzygając w ten sposób spór te-
rytorialny pomiędzy nowo powstałymi po  
I wojnie światowej państwami.

Państwo czechosłowackie osiągnę-
ło swoje cele gospodarcze i strategicz-
ne, uzyskując połączenie kolejowe ze 
Słowacją, kopalnie węgla kamiennego  
w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim i hutę 
żelaza w Trzyńcu. Po czechosłowackiej 
stronie granicy znalazła się zwarta grupa 
ludności polskiej oraz mniej liczna lud-
ność niemiecka, której przedstawicie-
le posiadali jednak dominującą pozycję  
w miejscowym życiu społecznym i gospo-
darczym. Chociaż Niemców w regionie 
uważano za sojuszników Czechosłowacji 
w sporze z Polską, urzędnicy czechosło-
waccy nie mieli do nich zaufania i po-
dobnie jak Polaków, postrzegali ich jako 
zagrożenie. Oceniając sytuację narodo-
wościową, posługiwali się spopularyzo-
wanymi przez wiersze Petra Bezruča fał-
szywymi wyobrażeniami, wedle których 
miejscowa ludność była pierwotnie mo-
rawska (czyli czeska) i w czasach monar-
chii habsburskiej została przemocą spo-
lonizowana i zgermanizowana, dlatego 
należało ją znowu odzyskać dla narodu 
czeskiego.

Już przed oficjalnym ogłoszeniem de-
cyzji przez Radę Ambasadorów, własne 
propozycje działań na otrzymanym ob-
szarze Śląska Cieszyńskiego przedstawił 
Rudolf Matouš. Ten adwokat i radca rzą-
dowy z Morawskiej Ostrawy kojarzony jest 
przede wszystkim jako działacz czeskich 
stowarzyszeń śpiewaczych oraz chóru 
„Lumír”. W 1920 r. został delegatem rządu 
czechosłowackiego przy międzynarodo-
wej komisji plebiscytowej w Cieszynie.

Jego memoriał dotyczący Śląska Cie-
szyńskiego nosił datę 23 lipca 1920 r.,  
a więc wiedział on z wyprzedzeniem, ja-
kie będzie rozstrzygnięcie Rady Ambasa-
dorów. Już bowiem na konferencji w Spa 
10 lipca 1920 r., na której przedstawicie-
le Polski i Czechosłowacji zgodzili się na 
arbitraż mocarstw w sprawie Śląska Cie-
szyńskiego, strona czechosłowacka zo-
stała powiadomiona o kształcie przyszłej 
granicy.

W swoim memoriale Matouš propo-
nował w taki sposób uregulować sytu-
ację gospodarczą i narodowościową, aby 
skutki podziału regionu zostały szybko 
„zagojone” pod względem prawnym i go-
spodarczym, a „żywioł” czeski uzyskał 
dominację. Wiedział bowiem, że w gra-
nicach państwa czechosłowackiego znaj-
dzie się – jak to ujął – „znaczna część bar-
dzo szowinistycznych Polaków”.

W pierwszym rzędzie Matouš postu-
lował podporządkowanie lokalnej admi-
nistracji specjalnemu urzędnikowi z ty-
tułem naczelnika Śląska Cieszyńskiego 
lub komisarza pełnomocnego. Nietrudno 
się domyślić, że kompetencje przewidzia-
ne dla naczelnika Śląska Cieszyńskiego 
skrojone były na miarę ambicji autora 
memoriału. Ten obdarzony nadzwyczaj-
nymi kompetencjami i nieskrępowany 
formalnymi ograniczeniami funkcjona-
riusz mógłby podejmować natychmia-
stowe działania, przedstawiać odpowied-
nie propozycje dla rządu lub organów 
ustawodawczych. Ministerstwa w trybie 
pilnym realizowałyby jego polecenia. 
Miałby też decydujące słowo w sprawach 
personalnych. Wokół niego powołano by 
specjalny organ doradczy, składający się 
ze specjalistów i miejscowych ekspertów.

Matouš proponował początkowo 
zachować dotychczasowy podział na 
powiaty polityczne. Wnioskował, aby 
starostą powiatu frysztackiego został peł-
niący ten urząd już w czasach austriackich  
i wyrzucony przez Polaków Karel Baron,  
a w powiecie cieszyńskim Josef Michálek, 
ówczesny prefekt przy komisji międzyna-
rodowej w Cieszynie. W późniejszym okre-
sie należało zmienić granice powiatów 
w taki sposób, aby Czesi wszędzie mieli 
przewagę, gdyż przy zachowaniu istnieją-
cego podziału „cieszyńskie starostwo po-
wiatowe byłoby niemal [zupełnie – G.G.] 
polskie”. Powiat frydecki, jako etnicznie 
czeski, mniej Matouša interesował.

Matouš wiedział, że Czechosłowacja 
otrzyma sześć powiatów sądowych – 
frydecki, śląskoostrawski, bogumiński, 

frysztacki, cieszyński i jabłonkowski,  
z czego pierwsze trzy w całości. Uważał, 
że w zachodniej części powiatu frysztac-
kiego należy powołać nowy powiat sądo-
wy z siedzibą w Orłowej, który, jak sądził, 
„byłby niemal zupełnie czeski”.

W czeskiej części Cieszyna miał funk-
cjonować sąd okręgowy, jak również sąd 
powiatowy. Wszystkie sądy miały być 
obsadzone wyłącznie czeskimi sędziami,  
a językiem urzędowym w nich stosowa-
nym powinien być jedynie czeski.

W kwestii transportu proponował bu-
dowę bezpośredniego połączenia kolejo-
wego z Morawskiej Ostrawy do Cieszyna 
w celu „zbliżenia Cieszyna do czeskiej 
strefy i większej asymilacji kraju na rzecz 
czeskiego żywiołu”. „Polska część kraju” 
zostałaby skolonizowana przez czeskich 
robotników i pracowników kolejowych.  
W Cieszynie miała powstać dyrekcja 
kolei, zatrudniająca 600 urzędników.  
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Na stacji w Boguminie oraz Kolei Koszyc-
ko-Bogumińskiej po przejęciu przez pań-
stwo doszłoby do gruntownej wymiany 
kadr. Stanowiska powinni obejmować 
wyłącznie Czesi.

W górnictwie, gdzie według Matouša 
właściciele kopalń prowadzili dawniej 
germanizację, a tam, gdzie to się nie uda-
wało, także polonizację, należało podjąć 
działania zmierzające do „odgermani-
zowania” i „odpolonizowania”. Konflikt 
o Śląsk Cieszyński miał wykazać, jak 
niebezpieczne jest zatrudnianie Pola-
ków, dlatego nowo przyjmowani robot-
nicy powinni być wyłącznie Czechami. 
Na właścicieli zakładów w Boguminie, 
Frysztacie i Trzyńcu należało wywrzeć 
presję, aby przyjmowali robotników za-
mieszkałych w Czechosłowacji i wydalili 
obcokrajowców. Czesi powinni zastąpić 
niemieckich urzędników kopalnianych. 
Wyłącznie Czechów należało też kształ-
cić w szkole górniczej, mieszczącej się 
w Morawskiej Ostrawie. W tym miejscu 
warto przypomnieć, że polska szkoła gór-
nicza w Dąbrowie, która miała umożliwić 
wykształcenie miejscowej polskiej kadry 
technicznej, została przez Czechów za-
mknięta w okresie konfliktu.

Ważną dziedzinę stanowiło szkolnic-
two. Ponieważ zamknięcie szkół polskich 
nie było możliwe – z uwagi na prawa 
mniejszościowe – należało doprowadzić 
do zmniejszenia liczby ich uczniów po-
przez przenoszenie służbowe rodziców 
do miejsc, gdzie nie ma polskich szkół 
oraz zakładać państwowe szkoły czeskie 
wszędzie, „gdzie jest to choć trochę moż-
liwe”, pozyskując na miejscu agitatorów. 

Niektóre ślązakowskie gminy same miały 
wnioskować o czeskie szkoły. Matouš wy-
mienił w tym kontekście Szumbark, nie 
dodając, że w gminie tej na skutek zama-
chu na czeskich żandarmów dokonanego 
przez polską organizację bojową już w po-
łowie lipca rozwiązano miejscowy polski 
samorząd i wprowadzono komisję admi-
nistracyjną.

Zgodnie z projektem Matouša cze-
skie szkoły, najpierw w Cieszynie i Ja-
błonkowie, miały powstawać także dla 
dzieci kolejarzy, których przeniesiono 
by na Śląsk Cieszyński. Po wybudowaniu 
kolei z Morawskiej Ostrawy do Cieszy-
na kolejna szkoła zostałaby utworzona  
w Cierlicku, gdzie mieszkańcy byli rzeko-
mo Czechom przychylni. Dalsze placówki 
powstałyby dla dzieci osób zatrudnionych 
w dawnych dobrach arcyksięcia Frydery-
ka Habsburga. W Jabłonkowie istniały 
warunki dla szkoły obróbki drewna, mo-
gącej przyciągnąć uczniów z sąsiedniej 
Słowacji. Placówki te powinny powstać 
dzięki wsparciu państwa nawet wtedy, 
gdyby nie znalazła się odpowiednia licz-
ba dzieci, należało bowiem myśleć per-
spektywicznie.

W wypadku dóbr Komory Cieszyńskiej, 
obejmujących lasy oraz majątki ziem-
skie i należących dawniej do arcyksię-
cia Fryderyka, część znajdowała się już 
pod przymusowym zarządem z siedzibą  
we Frydku. Po przejęciu kolejnej części, 
będącej od 1918 r. pod polskim zarządem, 
należało doprowadzić do jej upaństwo-
wienia, a kluczowe stanowiska obsadzić 
Czechami. Lojalni Niemcy mogliby pozo-
stać na stanowiskach administracyjnych. 

W razie parcelacji gruntów doszłoby do 
ich kolonizacji przez Czechów.

Osobną kwestię stanowiła działalność 
kościołów. Jeżeli chodzi o Kościół rzym-
skokatolicki, Śląsk Cieszyński podlegał 
diecezji wrocławskiej. Stolica biskupia 
znajdowała się więc w Niemczech, nato-
miast w Cieszynie był wikariat generalny 
przychylny polskiemu duchowieństwu. 
Należało zorganizować osobny wikariat 
dla części czechosłowackiej i z czasem 
oddzielić się od diecezji wrocławskiej. 
Polscy księża, będący „największymi agi-
tatorami antyczeskimi”, powinni zostać 
usunięci. Zmiany korzystne dla Czechów 
powinny zostać przeprowadzone także  
w kwestii wyznania ewangelickiego.

Uzyskaną przez Czechosłowację część 
miasta Cieszyna należało przekształcić  
w centralny ośrodek regionu. Wymaga-
ło to stworzenia planu jej rozbudowy, 
powierzenia przez rząd administracji 
w mieście odpowiednim osobom oraz 
uregulowania kwestii związanych z po-
działem miasta pomiędzy dwa państwa, 
dotyczących podziału majątku, parafii  
i podobnych problemów. Autor memoria-
łu przedstawił też wiele propozycji ure-
gulowania ze stroną polską spraw finan-
sowych wynikających z podziału regionu.

Matouš przedstawił swój projekt bez-
pośrednio ministrowi spraw zagranicz-
nych Edvardowi Benešowi. Dokument był 
też przedmiotem narady międzyministe-
rialnej 3 sierpnia 1920 r. Ze zwięzłego za-
pisu wynika, że co do ogólnego kierunku 
nie było obiekcji ze strony przedstawicie-
li ministerstw, natomiast nie wszystkie 
szczegółowe propozycje Matouša zostały 

zaakceptowane. Ministerstwa zapowie-
działy jednak realizację różnych działań 
zmierzających do umocnienia wpływów 
czeskiej narodowości w regionie.

Warto odnotować, że podczas tej na-
rady Matouš zaproponował, aby tej części 
Cieszyna, która przypadła Czechosłowa-
cji, nadać nazwę Czeski Cieszyn, co zosta-
ło przychylnie przyjęte przez pozostałych 
uczestników. Rząd już 6 sierpnia na swo-
im posiedzeniu opowiedział się za nazwą 
Czeski Cieszyn. Argumenty Matouša wy-
łożone są w liście z 23 listopada 1920 r. 
Chodziło zarówno o względy praktyczne, 
pozwalające odróżnić miasto od tej czę-
ści, która przypadła Polsce, jak również 
polityczne, wymuszające „przemocą” na 
Polakach stosowanie nazwy, dzięki któ-
rej „zniknie fikcja, jakoby to terytorium 
było polskie”. Z poglądem tym utożsami-
ły się Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
i Prezydium Śląskiego Rządu Krajowego. 
Urząd miejski używał tej nazwy od same-
go początku. Przedstawiciele miejsco-
wych Niemców próbowali przeforsować 
inne warianty nazwy. Formalne zatwier-
dzenie nazwy miasta nastąpiło dopiero  
w 1924 r.

W połowie września 1920 r. Matouš 
sporządził kolejny raport, w którym kry-
tykował jego zdaniem niewystarczają-
ce działania czechizacyjne. Przy okazji 
przedstawił swoje opinie dotyczące roli 
Czeskiego Cieszyna oraz możliwości prze-
prowadzenia wyborów samorządowych  
i uzupełniających wyborów parlamen-
tarnych w regionie: „W Czeskim Cieszy-
nie musimy skoncentrować jak najwięcej 
czeskiego inteligentnego żywiołu, tak aby 
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tworzył przeciwwagę dla polskiego Cie-
szyna i aby czeskość mogła stąd wysyłać 
swe promienie do okolicy, inaczej będzie 
czynić to polski Cieszyn, który w ten spo-
sób zupełnie odbierze nam południową 
część (jižní kraj) Śląska Cieszyńskiego”. 
Przewidywał napływ czeskich przedsię-
biorców i urzędników, dlatego odrzucał 
pomysł włączenia Śląska Cieszyńskiego 
do obwodu Sądu Okręgowego w Moraw-
skiej Ostrawie: „Jeżeli chcemy asymilo-
wać południową część Śląska Cieszyń-
skiego, musimy właśnie w tym regionie 
ustanowić swoje własne czeskie instytu-
cje, a nie je stąd zabierać”.

Proponował też odłożyć o kilka lat 
przeprowadzenie wyborów gminnych 
oraz uzupełniających wyborów parla-
mentarnych, ponieważ w tym momen-

cie ich wynik byłby niekorzystny dla 
Czechów. Dopuszczał najwyżej koopta-
cję kilku posłów z regionu przez władze 
według klucza socjalnego: „Nie byłoby to 
wcale sprzeniewierzeniem się zasadzie 
wolności, gdyż nadzwyczajna sytuacja 
wymaga nadzwyczajnych środków” – 
dodawał.

Projekt Matouša nie stał się oficjal-
nym programem polityki czechosłowac-
kich urzędów wobec Śląska Cieszyńskie-
go. Nie znaczy to jednak, że tezy w nim 
sformułowane pozostały wyłącznie na 
papierze. Propozycje Matouša stanowiły 
pewną autorską koncepcję, nie opartą 
o szczegółowe ekspertyzy i możliwości 
organizacyjne czy finansowe. Wskaza-
ne przez niego problemy znajdowały się  
w sferze zainteresowania czechosłowac-

kiej administracji, ale realizacja konkret-
nych działań stanowiła wyzwanie na wie-
le lat.

Grupy wskazane przez Matouša – ko-
lejarze i pracownicy upaństwowionych 
dóbr i lasów Komory Cieszyńskiej – w po-
czątkowym okresie rzeczywiście stano-
wiły istotną bazę posyłającą swoje dzieci 
do czeskich szkół.

Starostami powiatowymi zostali Czesi, 
a na czele powiatu czeskocieszyńskiego 
faktycznie stanął proponowany w memo-
riale Josef Michálek, wcześniej zaangażo-
wany w czechosłowacką akcję plebiscy-
tową. Sąd Okręgowy w Czeskim Cieszynie 
nie został natomiast utrzymany. Co cie-
kawe, pozostawiając na miejscu jedynie 
sąd powiatowy, rząd posłużył się podob-
nymi argumentami, jak Matouš w odnie-
sieniu do sądu okręgowego – placówka 
ta obsadzona przez czeskich sędziów  
i urzędników miała służyć wzmocnieniu 
czeskiej narodowości. W polityce kadro-
wej w urzędach i zakładach przemysło-
wych rzeczywiście popierano osoby na-
rodowości czeskiej. Nie było natomiast 
możliwe całkowite zastąpienie polskich 
i niemieckich pracowników w różnych 
sektorach Czechami.

W zakresie administracji kościelnej 
wyjęto czechosłowacką część Śląska Cie-
szyńskiego spod jurysdykcji wikariatu 

generalnego w Cieszynie i utworzono od-
rębny komisariat biskupi. Większość pol-
skich księży pozostała jednak w swoich 
parafiach i tylko niektórzy zostali zmu-
szeni do wyjazdu do Polski.

Wybory samorządowe odbyły się do-
piero w 1923 r. Nie doszło do kooptacji 
posłów z regionu do Zgromadzenia Na-
rodowego, ale i tak mieszkańcy Śląska 
Cieszyńskiego mogli wyłonić swoich kan-
dydatów dopiero w kolejnych wyborach 
parlamentarnych w 1925 r.

Konkretny projekt autorstwa Mato-
uša został odłożony do archiwum i zapo-
mniany. Przetrwała nazwa Czeskiego Cie-
szyna. Dla samego Matouša największym 
rozczarowaniem było, że nie dano mu 
szansy realizacji swoich pomysłów i oso-
bistych ambicji w roli naczelnika Śląska 
Cieszyńskiego, chociaż także w kolejnych 
latach prezentował dalsze memoriały do-
tyczące polityki narodowościowej. Wśród 
czeskich urzędników państwowych i ak-
tywistów organizacji społecznych, przede 
wszystkim Slezské matice osvěty lidové, 
obecny był ten sam schemat myślenia  
o regionie, polegający nie na współpracy 
zamieszkujących go narodowości, ale na 
walce i dążeniu do zapewnienia domina-
cji narodowi państwowemu. Rudolf Ma-
touš nie był więc w tym sensie człowie-
kiem niezastąpionym.

Artykuł zawiera poddane redakcji fragmenty książki autora pt. Polityka narodowościowa państwa 
na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938, która ukaże się wkrótce nakładem Wydaw-
nictw Uniwersytetu Warszawskiego. Autor jest także edytorem wydanej niedawno obszernej publikacji 
Slezská matice osvěty lidové a národnostní otázka na Těšínsku 1920-1938. Výběrová edice dokumentů,  
red. G. Gąsior, Český Těšín 2020.

Willa La Fraineuse w Spa (Belgia), miejsce obrad konferencji z lipca 1920 r.
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W 2020 roku władze Czeskiego Cieszyna zamierzały obchodzić stulecie istnienia mia-
sta, jednak z powodu panującej epidemii z uroczystości tych ostatecznie zrezygnowa-
no. W związku z niedoszłym jubileuszem nasuwa się proste, ale zarazem jakże nurtu-
jące pytanie wywołane świadomością, że Czeski Cieszyn powstał z rozdarcia Cieszyna. 
A zatem, kto miałby świętować to tak tragiczne dla samego miasta i regionu wydarze-
nie? Na pewno nie ci, którzy go bezpośrednio doświadczyli, a więc Polacy i nieobecni 
już Niemcy oraz Żydzi.

PRELUDIUM
W związku z zeszłoroczną setną roczni-
cą podziału Śląska Cieszyńskiego prasa 
regionalna próbująca przybliżyć czytel-
nikom kluczowe wydarzenia z tamtego 
okresu sięgnęła po sprawdzoną od wielu 
lat dyplomatyczną nowomowę polegają-
cą na zdejmowaniu winy z winowajcy. Dla 
zilustrowania posłużmy się cytatem po-
chodzącym z artykułu zatytułowanego: 
To nie był czas kompromisów autorstwa 
Witolda Kożdonia opublikowanego w za-
olziańskim Głosie: 28 lipca 1920 r. obradu-
jąca w Paryżu Konferencja Ambasadorów 
ogłosiła, że granica między Czechosło-
wacją a Polską będzie biegła na linii Olzy. 
Ten wręcz podręcznikowy przykład, który 
powielany był właściwie w każdej gaze-
cie, uświadamia nam, w jaki obecnie spo-
sób interpretowany jest podział Śląska 
Cieszyńskiego. Przede wszystkim narra-
cja taka próbuje nam wmówić, że podział 
ten jest dziełem enigmatycznej Rady Am-

basadorów. I owszem, tak właśnie było, 
jednak zapomina się podkreślić, że prze-
bieg granicy został Radzie Ambasadorów 
podyktowany przez czechosłowackiego 
ministra Eduarda Beneša, tudzież fak-
tycznym sprawcą podziału była strona 
czechosłowacka. Aby nie być gołosłow-
nym, posłużmy się pracą Marka Kazimie-
rza Kamińskiego pod tytułem: Konflikt 
polsko-czeski 1918-1921, w którym pisze: 
31 maja 1920 r. podczas pobytu w Londy-
nie czechosłowackiego ministra Eduarda 
Beneša uzyskał on obietnicę angielskie-
go wiceministra spraw zagranicznych 
Eyre Crowe’a, że Wielka Brytania będzie 
popierać wyznaczenie takiego przebiegu 
granicy, jaki zaproponuje Czechosłowa-
cja. Beneš nakreślił więc kompromisową 
propozycję, wyznaczając linię Olzy. 6 lip-
ca w obliczu inwazji bolszewickiej Polska 
zwróciła się do rządów Wielkiej Brytanii 
i Francji o pośrednictwo w rozmowach 
z Moskwą. 10 lipca premier Władysław 

Grabski zmuszony był podpisać umowę 
z mocarstwami o poddaniu się przez Pol-
skę arbitrażowi mocarstw m.in. w spra-
wie cieszyńskiej, w zamian za obiecaną 
pomoc. W tym samym dniu we wspólnej 
deklaracji Beneš i Grabski obiecali podpo-
rządkować się takiemu właśnie werdyk-
towi. Podpisując w dobrej wierze oba do-
kumenty, Grabski nie wiedział, że dzień 
wcześniej Beneš, który część podróży  
do Spa odbył wraz z francuskim hrabią 
de Manneville’em, ponownie spotkał się  
z Crowe’em i uzyskał potwierdzenie usta-
lonego w Londynie kształtu granicy, 
czyli przyznania Czechosłowacji całego 
Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego, huty  
w Trzyńcu i całego cieszyńskiego odcinka 
kolei koszycko-bogumińskiej, co oznacza-
ło rozdzielenie miasta Cieszyna.

Przebieg granicy będącą wypadkową 
dążeń ówczesnego ministra Eduarda Be-
neša dowodzi, że kierował się wyłącznie 
aspektami gospodarczymi. Wiedział bo-
wiem doskonale, że wzdłuż linii granicz-
nej, którą sam przecież wytyczył, żyją Po-
lacy, a w miastach po części także Niemcy 
i Żydzi. Nieobecność Czechów na tym ob-
szarze pozwoliła mu bez jakichkolwiek 
wyrzutów sumienia rozerwać nie tylko 
Śląsk Cieszyński, ale również jego natu-
ralną stolicę – miasto Cieszyn.

Tragiczny w swych skutkach rozłam 
jednolitego organizmu miejskiego dopro-
wadził do powstania produktu uboczne-
go, który nazwany został Czeskim Cieszy-
nem. Miasto właściwie niechciane, które 
w dodatku trudno było nazwać miastem, 
gdyż nie posiadało ani rynku, ani ratusza. 
Wszystkie atrybuty pozostały bowiem 

po stronie jego protoplasty, czyli miasta 
Cieszyna. Czeski Cieszyn pomimo oczy-
wistego boomu budowlanego umierał już 
od chwili narodzin. W dobitny sposób ujął 
to Rudolf Žáček w przyczynku nazwanym: 
Těšín a Těšínsko, vztah města a regionu, 
gdzie napisał: Historické Těšínsko, resp. 
ta jeho část, která zůstala i po roce 1920  
v hranicích České republiky, ztratila  
ve vnímání převážné většiny obyvatelstva 
regionotvorný charakter jako celek, na-

C Z E S Ł A W  K R A I N A

Nieczeski Czeski Cieszyn

Przez cały okres międzywojnia miastem rządziła 
koalicja składająca się z ugrupowań niemieckich  

oraz Śląskiej Partii Ludowej. Świadectwem ich rządów 
jest niemieckojęzyczna kronika miasta nazywana  

też księgą pamiątkową: Gedenkbuch Buch Der Stadt 
Čech. Teschen.
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opak se rozpadla na řadu menších subre-
gionů, soustřeďujících se kolem svých 
center, představovaných převážně městy 
Frýdek-Místek, Třinec, Karviná, Jablun-
kov a Český Těšín. Innymi słowy Czeski 
Cieszyn nie spełnił odgórnie przypisywa-
nej mu roli stolicy regionu dla czecho-
słowackiej części Śląska Cieszyńskiego. 
Status ten posiadał tylko i wyłącznie pier-
worodny Cieszyn i w zasadzie utrzymał go 
do dziś. Faktyczny zasięg i oddziaływanie 
Czeskiego Cieszyna na okolicę rozpoście-
rał się na niedużym obszarze pomiędzy 
Trzyńcem a Karwiną. Ostatecznym ukoro-
nowaniem tej decentralizacji była utrata 
rangi miasta powiatowego w 1960 r.

Miasto w spadku po monarchii au-
stro-węgierskiej otrzymało wytyczoną 
siatkę ulic, która powstała już pod koniec 
XIX wieku. Śródmieście rozkładające się 
pomiędzy torami kolejowymi, a nabrze-
żem Olzy było w dużej mierze zabudowa-
ne kamienicami będącymi w posiadaniu 
rodzin prawie wyłącznie niemieckich  
i żydowskich. Z tego powodu nowe, a więc  
w zamiarze czeskie miasto miało powstać 
na peryferiach, które w 1925 r. odkupiono 
od Mostów koło Czeskiego Cieszyna. Jed-
nakże z tak dalekosiężnych planów budo-
wy nowego miasta zdołano zrealizować 
tylko osiedla domków jednorodzinnych  
w dzielnicy Rozwój. Czeski Cieszyn z za-
łożenia miał być miastem nowoczesnym, 
tzw. oknem wystawowym Czechosło-
wacji, jednak w rzeczywistości pierwsze 
pięciolecie jego istnienia upłynęło pod 
znakiem wielkiej budowlanej prowizorki.  
We wrześniu 1924 r. na łamach gazety Nasz 
Lud opublikowano relację z posiedzenia 
gminnego, gdzie w sposób mocno ożywio-
ny dyskutowano nad kolejnym z rzędu po-
zwoleniem budowy pawilonu handlowe-
go: Kilku panów z wydziału protestowało 
przeciw ciągłemu budowaniu budek, szpe-
cących miasto. P. Nitsch trafnie porównał 
miasto z wsią cygańską. I faktycznie coś 
było na rzeczy, gdyż wśród mieszkańców 
i przyjezdnych panowało przekonanie, 
że władze miejskie zamiast inwestować 
w domy z prawdziwego zdarzenia wydają 
tylko pozwolenia na budowę prowizorycz-
nych drewnianych budek, stąd w sposób 
poniekąd ironiczny nazywano Czeski Cie-
szyn miastem budów. Za sprawą asyme-
trycznego podziału tkanki miejskiej więk-

szość budynków użyteczności publicznej 
pozostała na prawym brzegu rzeki Olzy. 
Dlatego też niezbędną koniecznością była 
budowa najpierw tego typu obiektów, 
które były potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania miasta. W pierwszej ko-
lejności chodziło o budynki administra-
cji publicznej, oświaty, kultu religijnego, 
opieki zdrowotnej, obsługi bankowej, han-
dlu, poczty, gastronomii i wiele innych. 
Wszystkie wyżej wymienione budynki nie 
powstały z dnia na dzień. Niejednokrotnie 
było trzeba czekać latami nim doszło do 
ich realizacji. Za charakterystyczny przy-
kład może posłużyć szpital miejski, który 
oddano do użytku dopiero w 1937 r.

Władze czechosłowackie przez cały 
okres międzywojnia w sposób syste-
matyczny dążyły do przecięcia jak naj-
większej ilości więzi scalających dawniej 
jeden organizm miejski. Już w 1921 r. 
władze Cieszyna skarżyły się na wygó-
rowane ceny dostarczanego z Czeskiego 
Cieszyna gazu, który miał być najdroższy 
w całej Małopolsce. Za kolejny przykład 
może posłużyć jednostronne wypowie-
dzenie umowy o dostarczaniu prądu. Tak 
o tym pisała Gwiazdka Cieszyńska: Dnia 
31. stycznia 1926 r. przestał Czeski Cieszyn 
pobierać prąd elektryczny z Cieszyna.  
W dniu tym zebrali się członkowie wy-
działu przy transformatorze, zbudowa-
nym przy ul. Frydeckiej, a wiceburmistrz 
ks. Szyszkowitz wygłosił odpowiednią 
przemowę, w której podniósł, że znowu 
jedna z nici, wiążących obie części mia-
sta, zerwaną została. Rozłąka ta jest dla 
Cieszyna rzeczą bolesną, bo odbije się ona 
mocno na jego finansach.

Sukcesywne i wielopłaszczyznowe 
uniezależnianie się od polskiej części 
miasta miało przełożyć się nie tylko na 
samowystarczalność gospodarczą, ale 
również zainicjować procesy destabilizu-
jące więzi rozdzielonych kordonem gra-
nicznym Polaków. Ograniczanie kontak-
tów z Macierzą, rodziną, znajomymi itd., 
miało doprowadzić do wyobcowania, a co 
za tym idzie przyśpieszenia procesów wy-
naradawiających.

USTALENIE NAZWY I ZESTAWIENIA 
STATYSTYCZNE
Droga prowadząca do przyjęcia nazwy 
nowo powstałego miasta Czeskiego Cie-
szyna nie była wcale taka prosta i oczywi-
sta, jak nam się obecnie wydaje. Oficjalnie 
została zatwierdzona dopiero 17 września 
1924 r., a więc cztery lata po podziale mia-
sta. Zanim tak się stało, w użyciu były 
rozliczne nazwy. Przykładowo prasa nie-
miecka stosowała określenie Teschen 
Bahnhof, czyli Cieszyn Dworzec. Nazwa ta 
nie była nowatorska, gdyż analogicznego 
określenia stosowano już wcześniej dla 
Nowego Bogumina, który przez lata na-
zywany był Bogumin Dworzec. W prasie 
polskiej początkowo posługiwano się ter-
minem Cieszyn czeski. W czerwcu 1921 r. 
Gwiazdka Cieszyńska odnotowała: Na ze-
braniu Rady administracyjnej w Czeskim 
Cieszynie zażądali Niemcy i ślązakowcy 
zmiany nazwy Cieszyna. Obecnie nazywa 
się on Czeskim Cieszynem, Niemcy i ślą-
zakowcy chcą, by zmienić to na Cieszyn  
w Czechosłowacyi. Uzasadnili to tem, że 
nazwa Czeski Cieszyn budzi wrażenie, 
jakoby miasto było zamieszkane przez 

Nieprzerwanych 30 lat służył polskiemu społeczeń-
stwu Cieszyna, a następnie Czeskiego Cieszyna park 
własny im. Adama Sikory.
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Czechów. Niemiecko-ślązakowski punkt 
widzenia bez wątpienia opierał się na kry-
teriach składu narodowościowego mia-
sta, a więc na podstawie danych z ostat-
niego spisu ludności przeprowadzonego 
jeszcze przez władze austriackie w 1910 r. 
Według tejże konskrypcji trzy lewobrzeż-
ne dzielnice, z których powstał Czeski 
Cieszyn, a więc Saska Kępa, Kamieniec  
i Brandys liczył wówczas 6837 mieszkań-
ców, z czego ludności czeskiej doliczono 
się 160, co czyniło 2% ogółu wszystkich 
mieszkańców. Zaznaczmy, że ówczesne 
spisy ludności nie określały bezpośred-
nio narodowości, a jedynie kryterium 
językowe osobnika. W kwestionariuszu 
spisowym, w rubryce dotyczącej języka 

czeskiego istniał ponadto podział na trzy 
języki etniczne: böhmisch – mährisch – 
slowakisch. Niestety wszystkie te trzy ję-
zyki zostały liczebnie zsumowane, wobec 
czego nie sposób stwierdzić, ile z grona 
160 osób posługiwało się językiem cze-
skim, morawskim lub słowackim. W każ-
dym razie ludność ta była nie tylko mniej-
szością językową i tym samym narodową, 
ale również religijną, gdyż wyprzedzała ją 
ponad czterokrotnie społeczność żydow-
ska licząca 700 wyznawców judaizmu.  
A zatem w klasyfikacji ogólnej wspólno-
ta czeska zamieszkująca lewobrzeżną 
część miasta uplasowała się na ostatnim 
czwartym miejscu. Dla wyeksponowania 
powyższych zależności posłużmy się da-
nymi statystycznymi dotyczącymi wy-
łącznie dzielnicy Saska Kępa, która swym 
zasięgiem obejmowała tereny usytuowa-
ne wzdłuż obecnej ul. Głównej, a więc  
w ścisłym centrum miasta. We wspomi-
nanym 1910 r. dzielnicę tę zamieszkiwało: 
538 osób niemieckojęzycznych, 385 osób 
polskojęzycznych, 198 osób wyznających 
judaizm (językowo zaliczano ich najczę-
ściej do grupy niemieckojęzycznej) oraz  
7 osób czesko-morawsko-słowackojęzycz-
nych. Jeżeli na obszarze późniejszego 
Czeskiego Cieszyna mieszkało 160 osób 
posługujących się na co dzień językiem 
czeskim, morawskim lub słowackim,  
to ile z nich uważało się w aspekcie na-
rodowościowym za Czechów? Odpowiedź  
na to pytanie nie jest prosta, bowiem ję-
zyk nie zawsze szedł w parze z przekona-
niami narodowymi. A zatem kim byli i co 
ich określało? Przede wszystkim społe-
czeństwo to zaliczało się do grupy ludno-

ści napływowej, która z braku zakorzenie-
nia zamieszkiwała aglomeracje miejskie, 
stąd typowa dla Śląska Cieszyńska wielo-
kulturowość miast. To z kolei tłumaczy, 
czemu ościenne wsie w przeciwieństwie 
do miast były pod względem językowym 
tudzież narodowym monolitycznie pol-
skie. W każdym razie grupa ta w znacznej 
mierze reprezentowała szeroko pojęty 
aparat urzędniczy monarchii austro-wę-
gierskiej, w mniejszej skali branżę rze-
mieślniczą lub nikłą liczebnie inteligen-
cję. W 1883 r. Gwiazdka Cieszyńska pisała 
w reakcji na powstanie czeskiego stowa-
rzyszenia Snaha: w Cieszynie zamieszkali 
Czesi, tj. tutejsi urzędnicy, profesorowie 
gimnazjalni, bo innego tutejszego, miej-
scowego żywiołu czeskiego tu wcale nie 
ma. Sprowadzanie i zatrudnianie ludno-
ści czeskiej można tłumaczyć ich lojal-
nością wobec państwa, która w wypadku 
miejscowej ludności polskiej nie była z ra-
cji oddolnych dążeń wolnościowych oraz 
z powodu rywalizacji narodowościowych 
z Niemcami austriackimi możliwa. W wy-
mowny sposób objaśnił to czeski pisarz 
Jaroslav Hašek: czescy urzędnicy osie-
dlali się od pierwszych dekad XIX wieku 
w Galicji. Rzadko podkreślali, że czują się 
Czechami. W domu mówili po niemiecku 
„bo z gadania po czesku nie będzie chle-
ba”, dlatego nazywano ich „szwabiątka-
mi”. W Galicji było ich ogółem 9 tysięcy. 
A zatem miejscowa społeczność czeska 
w przeważającej mierze nie należała do 
grupy, którą napędzałaby aspiracje na-
rodowotwórcze. Zresztą ich obecność by-
wała przejściowa, bowiem będąc urzęd-
nikami niejednokrotnie byli delegowani 

na inne stanowiska, w wyniku czego nie 
zostawiali po sobie trwałego śladu, jakim 
byłyby chociażby czeskojęzyczne nagrob-
ki na cieszyńskich nekropoliach.

W wyniku tragicznych wydarzeń, które 
miały miejsce podczas czechosłowackiej 
inwazji w styczniu 1919 r. na tereny zarzą-
dzane przez Radę Narodową dla Księstwa 
Cieszyńskiego, podczas których docho-
dziło do mordów nie tylko żołnierzy i mili-
cji polskiej, ale również ludności cywilnej, 
doszło do znaczących przemian. Po zakoń-
czeniu działań zbrojnych nastał półtora 
roku trwający trudny dla Polaków okres, 
w trakcie którego z terenów przyszłego 
Zaolzia wypędzono tysiące najbardziej 
narodowo uświadomionych Polaków, zaś 
pozostałych poddawano represjom i szy-
kanie narodowej. W zaistniałej sytuacji, 
krótko po rozdarciu miasta na jego dwie 
połowy dochodziło do migracji ludno-
ści, przede wszystkim polskiej, która pod 
przymusem lub w obawie przed kolejną 
napaścią opuszczała lewobrzeżną część 
miasta. Na ich miejsce przyprowadzała 
się w głównej mierze napływowa ludność 
czeska, a mianowicie aparat urzędniczy, 
który miał za zadanie wybudować pod-
waliny państwowości czechosłowackiej 
oraz przygotować grunt pod kolonizację. 
W odwrotnym kierunku, a więc z Cieszyna 
do Czeskiego Cieszyna przeprowadziła się 
część mniejszości czeskiej oraz niemiec-
kiej. Według wyników przeprowadzonego 
w 1921 r. pierwszego czechosłowackiego 
spisu powszechnego liczba Czechosłowa-
ków w Czeskim Cieszynie wzrosła ze 160 
do 2427, z czego 1487 osób przedstawiało 
grupę szeroko pojętych urzędników pań-

Od samego początku istnienia Kościoła rzymskoka-
tolickiego Najświętszego Serca Pana Jezusa nabożeń-
stwa w nim odprawiane były w języku polskim  
i niemieckim.
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stwowych. Kolejny spis mający miejsce  
w 1930 r. stwierdził obecność 4420 Czecho-
słowaków. Skalę przemian odzwierciedla 
także fakt, że tylko niespełna 25 procent 
mieszkańców była pochodzenia miejsco-
wego. Wyniki spisów wzbudziły oburze-
nie i protesty właściwie wszystkich grup 
narodowościowych, oczywiście oprócz 
samych Czechosłowaków. Obok Polaków 
najbardziej rozczarowaną stroną było 
ugrupowanie tzw. Ślązakowców. Przed 
spisem jej przywódca Józef Kożdoń, odbył 
pertraktacje z władzami czeskimi, w któ-
rych strona czeska domagała się od jego 
zwolenników podania w spisie narodo-
wości czechosłowackiej. Dla uwypuklenia 
przytoczmy słowa samego Józefa Kożdo-
nia, który tak wspominał owe negocjacje: 
Żądanie takie uzasadniano wtedy tem,  
że ludność, która w razie plebiscytu była-
by głosowała za Czechosłowacją miałaby 
sympatie swoje dla republiki w ten sposób 
zamanifestować. W innym razie można 
by przed forum międzynarodowem wska-
zać na to, że pretensje Czechosłowacji 

do tych terenów nie były uzasadnione. 
Ostatecznie strona czeska zgodziła się na 
kompromis, który polegał na dodawaniu 
do narodowości czechosłowackiej, nie-
mieckiej lub polskiej określenia „Ślązak”. 
Jednak, jak się później okazało Ślązaków 
tych zaliczono do narodowości czecho-
słowackiej, bowiem ówczesna Czechosło-
wacja nie uznawała narodowości śląskiej. 
Oprócz powyższych manipulacji komisa-
rzom spisowym zarzucano liczne naduży-
cia. Dla przykładu podajmy te najbardziej 
rażące, a mianowicie: wypełnianie arku-
szy bez możliwości wglądu, poprawianie 
wpisanej narodowości, skłanianie i gro-
żenie w wypadku niepodawania narodo-
wości czechosłowackiej, mianowanie ko-
misarzy znanych z postaw antypolskich 
itp. Z tychże powodów wyniki spisowe 
nie mogły oddać rzeczywistego stanu.  
By domknąć temat dotyczący kwestii 
narodowościowych należy wspomnieć,  
że państwo czechosłowackie zostało skle-
jone z licznych mniejszości narodowościo-
wych. Dodajmy, że podczas pierwszego 
spisu powszechnego, któremu towarzy-
szyły nadużycia, o których była wyżej 
mowa, narodowość czeską podało zaled-
wie 49% wszystkich obywateli Czechosło-
wacji, co oznacza, że Czesi, jako naród byli 
mniejszością w swoim państwie. Czescy 
przywódcy świadomi tego, że naród czeski 
nie jest zbyt liczebny, postanowili stworzyć 
sztuczny naród czechosłowacki złożony  
z Czechów i Słowaków, jednak bez wspól-
nego języka czechosłowackiego. W ten 
sposób osiągnięto statystyczną przewagę 
64 %, która miała zalegitymizować istnie-
nie państwa na arenie międzynarodowej.

WIELOJĘZYCZNOŚĆ
W wyniku podziału miasta i związanej  
z tym przynależności państwowej do 
wyraźnych zmian doszło również w te-
macie wielojęzyczności przestrzeni pu-
blicznej. Przypomnijmy sobie, jak ta kwe-
stia wyglądała przed podziałem miasta.  
W 1860 r. w Cieszynie zaprowadzono 
dwujęzyczne niemiecko-polskie ozna-
kowanie ulic. W 1892 r. wprowadzono 
nowe, wyłącznie niemieckojęzyczne, co 
rzecz jasna wywołało ogromny sprzeciw  
ze strony polskich mieszkańców miasta. 
Za sprawą prężnie działającego polskie-
go ruchu narodowego udawało się po-
mimo nieprzychylności władz miejskich 
wprowadzać zagwarantowaną ustawowo 
dwujęzyczność, dlatego niektóre budynki 
administracji publicznej, jak też i druki 
oraz pieczątki były dwujęzyczne. Pomimo 
tego strefa prywatna kierowała się wła-
snymi prawami handlu, dlatego szyldy 
sklepów w niedużej mierze były dwuję-
zyczne. Po podziale miasta w jej czeskiej 
części nie od razu zmieniono nazwy ulic. 
W maju 1921 r. gazeta Ślązak odnotowała: 
Na posiedzeniu rady miejskiej omawiano 
sprawy związane z oznakowaniem ulic. 
Podczas posiedzenia rozgorzała dysku-
sja, w której Józef Kożdoń i Eugen Fulda 
domagali się by w Czeskim Cieszynie za-
wisły trójjęzyczne tabliczki uliczne. Mów-
cy czescy zwalczali z wielką gorliwością 
wniosek, dotyczący polskich napisów. 
Adwokat Dušan Parma twierdził, że na-
rzecze ludowe po naszemu jest czeskiem 
a Czesi mogliby się tylko wtenczas zgo-
dzić na polskie napisy, gdyby i w Polskim 
Cieszynie umieszczono napisy czeskie. 

W głosowaniu brali udział Eugen Fulda, 
Jan Folwarczny, Adolf Walek, Jan Herma 
i Józef Kożdoń. Socjaliści byli nieobecni, 
zaś pozostali Niemcy nie wzięli udziału  
w głosowaniu, wobec czego postulat ten 
odrzucono i nazwy ulic w Czeskim Cieszy-
nie były wyłącznie czesko-niemieckie.

Rywalizacja językowa była kością nie-
zgody przez cały okres Pierwszej Republi-
ki. Za charakterystyczny przykład może 
posłużyć spór pomiędzy Urzędem Miej-
skim, a stronnictwem politycznym Če-
skoslovenská strana národně socialistic-
ká, która wraz z oddziałem Slezské Matice 
osvěty lidové złożyła skargę do władz po-
wiatowych w sprawie dwujęzycznych 
drogowskazów. Chodziło o czesko-nie-
mieckie tablice, które miasto wykonało 
własnym kosztem, a które wskazywały 
drogę do m.in. Jabłonkowa. Kwestią spor-
ną było użycie nazwy niemieckiej Jablun-
kau, która zdaniem strony skarżącej mia-
ła być niezgodna z ustawą o urzędowych 
nazwach miejscowości.

Swary wywoływały również nazwy 
ulic i parków. Strona czeska domagała się  
na przykład zmiany ul. Saska Kępa (obec-
nie ul. Główna) na ul. Masarykova. Koali-
cja niemiecko-ślązakowska nie chciała 
się na taką zmianę zgodzić argumentując, 
że nazwa pierwotna jest na tyle zakorze-
niona w świadomości ludności tubylczej, 
że ta nigdy nie zaakceptuje jakąkolwiek 
jej zmianę. Analogiczne zderzenie nasta-
ło w wypadku dawnej alei arcyksięcia Al-
brechta (obecnie aleja Masaryka), którą 
zamierzano przemianować na Benešo-
va aleje. Jednak i ta zmiana spotkała się  
z ostrym sprzeciwem ze strony niemiec-

Nowe miasto czekało 9 lat zanim oddano do użytku 
gmach ratuszowy, który jest dziełem architekta Wil-
helma Richtera oraz przedsiębiorstwa budowlanego 
Eugena Fuldy.
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ko-ślązakowskiej, która tłumaczyła,  
że właśnie Eduard Beneš najbardziej 
przyczynił się do tragicznego podzia-
łu Śląska Cieszyńskiego. Dlatego drogą 
kompromisu zgodzono się na Masary-
kova aleje lub Masarykovo stromořadí.  
W późniejszym okresie rzeczownik „aleje” 
zastąpiono na „sady”, co było decyzją po-
niekąd niezrozumiałą, albowiem w miej-
scu tym nigdy nie rosły drzewa owocowe. 
Zresztą w wydawanym w czasach monar-
chii austro-węgierskiej czeskojęzycznym 
tygodniku Noviny Těšínské stosowano na 
przemian nazwę Albrechtovo stromořadí 
lub Albrechtova alej. W związku z wpro-
wadzaniem zmian nazewniczych warto 
też wspomnieć o nieudanej próbie na-
dania jednej z ulic nazwy imienia Josefa 
Šnejdárka.

Pomimo powyższych stricte urzędo-
wych zadrażnień zgoła innymi prawa-
mi rządziła się strefa prywatna. Przede 
wszystkim trójjęzyczność była namacal-
na na szyldach reklamowych, drukach 
firmowych lub pieczątkach. Wdrażali ją 
najczęściej ci przedsiębiorcy, którzy na 
omawianym obszarze działali już przed 

podziałem miasta. Z reguły chodziło  
o miejscowych Niemców, Polaków i Ży-
dów, którzy w ten sposób wyrażali szacu-
nek do wielonarodowościowej klienteli. 
Odmienny stosunek demonstrowały cze-
skie napływowe przedsiębiorstwa han-
dlowe, które o wiele rzadziej afiszowały 
się dwujęzycznością, nie wspominając 
już o trójjęzyczności. Wynikało to z – jak 
im się wydawało – uprzywilejowanej 
pozycji, która w warunkach rynkowych 
była bardzo szybko weryfikowana nie-
przychylnością tej części klienteli, która 
czuła się być dyskryminowana językowo. 
Stąd też typowy dla okresu międzywojnia 
wysoki współczynnik fluktuacji czeskiej 
przedsiębiorczości. Wielojęzyczność  
w no wych warunkach nie wszystkim 
odpowiadała, dlatego też dochodziło do 
szowinistycznych ekscesów. Przykłado-
wo w październiku 1921 r. pod osłoną nocy 
zostały zniszczone niemieckojęzyczne 
szyldy reklamowe na kamienicach Aloisa 
Horaczka i Eduarda Kotucza przy ul. Sa-
ska Kępa.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nawiązując do tematu szeroko poję-
tej działalności gospodarczej warto 
też przedstawić skalę przemian, jaka  
w tej materii nastała po podziale mia-
sta. Przede wszystkim w pierwszej poło-
wie lat 20. utrzymał się przedpodziałowy 
status quo, a więc najogólniej mówiąc, 
mieszkańcy nie odczuwając jeszcze wy-
raźnych skutków ubocznych będących 
wypadkową podziału miasta, nadal robi-
li zakupy w obu jej częściach. Dopiero po 
wdrożeniu różnego rodzaju ograniczeń 

związanych z wywozem i przywozem to-
warów oraz za sprawą zróżnicowania 
kursów walutowych zrozumiano, że do-
tychczasowy układ musi ulec zmianie. 
Z tego też powodu charakterystycznym 
zjawiskiem okresu międzywojnia była 
ekspansja na czeskocieszyński rynek 
handlowy polskich, niemieckich i żydow-
skich firm działających dotąd w polskiej 
części miasta. Powstające w ten sposób 
filie próbowały na powrót dotrzeć do tej 
części klienteli, która w wyniku podzia-
łu miasta znalazła się za linią granicz-
ną. W tym miejscu należy podkreślić,  
że w zdecydowanej mierze chodziło o fir-
my z długim stażem, a więc istniejące już 
przed podziałem miasta. Podobna eks-
pansja, choć w marginalnej skali działa-
ła również w drugą stronę. Jedyną grupą 
narodowościową, która nie brała udziału 
w tego typu reformach były przedsię-
biorstwa czeskie. Wynikało to z faktu,  
że czeska działalność gospodarcza zaczę-
ła kiełkować dopiero wraz z jej napływem, 
a więc po podziale miasta, wobec czego 
od samego początku ograniczała swoją 
działalność tylko do obszaru Czeskiego 
Cieszyna. Oprócz wyżej wymienionych 
uwarunkowań gospodarczych należy też 
wspomnieć o jakże prostym, a zarazem 
bardzo skutecznym mechanizmie działa-
jącym na zasadzie swój do swego. Hasło 
to propagowało patriotyzm konsumenc-
ki, którego celem było w pierwszej kolej-
ności wspieranie ekonomiczne rodaków. 
Mechanizm ten został wdrożony już pod 
koniec XIX wieku, kiedy w zniemczonym 
Cieszynie miała miejsce ostra rywalizacja 
narodowościowa.

Osobnym tematem, ale mającym 
ścisłe powiązania z działalnością go-
spodarczą, jest również aktywność firm 
budowlanych. Od drugiej połowy XIX 
wieku Cieszyn, a w szczególności jego 
lewobrzeżne przedmieścia ulegały dy-
namicznym przeobrażeniom. Z dotąd 
fragmentarycznej i nieuporządkowanej 
zabudowy zaczęło się kształtować peł-
nowartościowe miasto. Za rozkwit bu-
dowlany, który ustał dopiero w latach  
II wojny światowej, były odpowiedzialne 
w głównej mierze lokalne przedsiębior-
stwa budowlane i biura architektonicz-
ne. Do najbardziej renomowanych firm 
na początku XX wieku należały: Ful-
da, Kametz, Jedeck, Lewak, Friedrich, 
Nossek, Dostal, Horny i wiele innych. 
Książka adresowa Czeskiego Cieszy-
na odnotowuje 19 firm budowlanych,  
z grona których tylko jedna miała rodo-
wód czeski, a mianowicie filia praskiego 
przedsiębiorstwa Václava Nekvasila. Tak 
samo prezentowała się branża architek-
toniczna, gdzie spośród 7 zarejestrowa-
nych architektów tylko Karl Valoušek był 
Czechem. Równie interesująco prezen-
tują się zestawienia zakładów wytwór-
czych jak chociażby cegielnie. W samym 
Czeskim Cieszynie działały 3 cegielnie  
z niemieckim kapitałem: Fulda, Kametz 
i Friedrich. W bliskiej okolicy zaś z pol-
skim kapitałem Górniak w Sibicy oraz 
Pawlica w Ropicy. Czeskich cegielń nie 
było wcale. Podobnie wyglądał rejestr 
kamieniołomów w Gródku i Rzece, które 
należały do niemieckiego przedsiębior-
cy Fuldy, natomiast w Ligotce Kameral-
nej do Polaka Śmiłowskiego.

Tradycyjny pochód dożynkowy organizowany był 
przez Towarzystwo Rolnicze, które powstało w 1868 r.
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Na podstawie powyższej analizy na-
leży stwierdzić, że około 80 % zabudo-
wy miejskiej powstałej w międzywojniu 
należy przypisać niemieckim lokalnym 
firmom budowlanym. Pozostałe 20 % 
przedstawiają firmy nietutejsze, które 
były odgórnie dokooptowane i dotyczyły 
prawie wyłącznie zleceń budowlanych fi-
nansowanych z budżetu państwa, a więc 
ogólnie rzecz ujmując budynki użytecz-
ności publicznej. Z tym tematem wiążą 
się spory na linii miasto-państwo. W inte-
resie władz miejskich było faworyzowa-
nie firm lokalnych, które w pierwszej ko-
lejności zatrudniały mieszkańców miasta 
lub sąsiednich miejscowości. Było to 
ważne zwłaszcza w obliczu tzw. wielkie-
go kryzysu gospodarczego, kiedy starano 
się wszelkimi możnymi sposobami mini-
malizować skalę bezrobocia. Podręczni-
kowym przykładem może być chociażby 
budowa gmachu poczty. W celu nakre-
ślenia sytuacji posłuży nam fragment ar-
tykułu z sierpnia 1930 r. zamieszczonego  
w gazecie Nasz Lud: W ostatnim czasie 
dowiedziała się publiczność o jaskrawym 
wypadku, który ilustruje jak się to u nas 
gospodaruje z groszem podatkowym. 
Gazety podały wiadomość o rozpisaniu  
i zadaniu budowy poczty w Cz. Cieszynie. 
Budowa była preliminowana na okrągło 
półtora miliona Kcz. Najtańszą ofertą po-
dała firma architekta Fuldy z Cz. Cieszy-
na. Była bowiem o 150 000 Kcz tańszą od 
następnej najtańszej firmy. Oczekiwano 
przeto, że budowa ta będzie zadaną fir-
mie Fuldy jako najtańszej, ale Minister-
stwo poczt, oddało budowę tę firmie Joža 
Dwořak ze Śląsk. Ostrawy za 1.552.755 Kcz 

podczas gdy Fulda oferował za 1.408.350 
Kcz. Najciekawszym jest wszakże, cze-
mu Ministerstwo tak sobie postąpiło. Oto 
urzędnik ministerstwa napisał, że oferta 
firmy Fulda zdaje się mu być zbyt niską, 
że by firma nie dała gwarancji, budując za 
tak niską cenę. To już naprawdę niezwy-
kły przykład na co sobie biurokracja mi-
nisterialna pozwala. Firma Fuldy istnieje 
na miejscu przeszło 60 lat. Wybudowała 
w Cieszynie i w całem kraju wielki szereg 
najznakomitszych budów; aż tu naraz ja-
kiś pan z Pragi pisze, że firma ta nie daje 
gwarancji należytego wykonania budo-
wy. Cóż na to powiedzieć? Do tego doszło 
też jeszcze do publicznej wiadomości,  
że firma p. Dwořaka tworzyła razem  
z firmą niejakiego budowniczego Kuczery 
wspólną firmę, która do niedawna znaj-
dowała się w konkursie. Ta to firma daje 
rzekomo lepsze gwarancje należytego 
wykonania budowy?

O sile lokalnej społeczności przema-
wiały również instytucje finansowe. Cze-
ski Cieszyn oferował szeroki wachlarz za-
kładów ubezpieczeniowych, towarzystw 
oszczędnościowych, związków spółek 
zarobkowych, spółdzielni kredytowych  
i oczywiście banków. Placówki te od-
zwierciedlały kondycję właściwie każdej 
grupy narodowościowej. W rankingu naj-
bardziej wpływowych przodowały insty-
tucje niemieckie: filia Centralnego Ban-
ku Niemieckich Kas Oszczędnościowych  
z siedzibą w Pradze oraz polskie: Towa-
rzystwo Oszczędności i Zaliczek z sie-
dzibą w Czeskim Cieszynie. W sposób 
wyrazisty przedstawia rywalizację po-
między Czeskim Bankiem Przemysłowym 

a Centralnym Bankiem Niemieckich Kas 
Oszczędnościowych tygodnik Obrana Sle-
zska, który w lutym 1930 r. pisał: Přijíždě-
jícím od Bohumína padne jistě do očí veli-
ká budova s věží na rohu Saské kupy, je to 
nová budova „Zentralbank der deutschen 
Sparkassen“. Naproti tomu vystoupiv  
z nádraží, uzří příchozí skrovnou nudličku  
v podobě domu tísněnou dvěmasoused-
ními činžáky, to je representační nová 
budova daleko silnější, České průmyslo-
vé banky. Zajímavé na této nudličce je to,  
že ji stavěl stavitel z Prahy takovou dobu, 
že již to bidulo posměšky na všech stra-
nách.

WIARA
Jest paradoksem, że miasto będące czę-
ścią składową najbardziej zateizowanego 
państwa Europy Środkowo-Wschodniej 
posiadało aż 8 budynków sakralnych. 
Najstarszą świątynią, którą miasto otrzy-
mało w spadku po monarchii austro-
-węgierskiej był kościół rzymskokatolic-
ki wzniesiony w latach 1892-1894 przez 
cieszyńskich jezuitów przynależących 
do prowincji krakowskiej. Od samego 
początku istnienia kościoła językiem li-
turgicznym był polski i niemiecki. W wy-
niku podziału miasta i przynależności 
państwowej ulec musiał dotychczasowy 
stan rzeczy, który spotkał się ze sprzeci-
wem wiernych. W maju 1921 r. Gwiazdka 
Cieszyńska napisała: Pierwsze nabożeń-
stwo czeskie w Cieszynie. Pod naciskiem 
czeskich władz rządowych i z przyzwole-
niem ks. kardynała Bertrama, utworzono 
osobną parafię z tej części parafii cieszyń-
skiej, która została przyznana Czechom. 

Administratorem został zamianowa-
ny ks. Koska. Kościołem parafialnym 
nowej parafii jest kościół 00. Jezuitów  
w Alejach. W niedzielę, 8 maja odbyło się 
o godz. 8 w nowym kościele parafialnym 
pierwsze nabożeństwo z śpiewem i kaza-
niem czeskiem. Ludność polska, która nie 
wiedziała o tej zmianie, zeszła się licznie, 
lecz śpiewała tak jak dotąd po polsku.  
Nie był to odosobniony protest, bowiem 
16 lipca 1922 r. odbył się wielki wiec prote-
stacyjny zwołany przez wspólny komitet 
polsko-niemiecki w sprawie obsadzenia 
kościoła jezuitów przez księży świec-
kich obcej narodowości. W proteście,  
w którym wzięło udział od 8 do 10 tysięcy 
wiernych domagano się, by sprawy wy-

Pomnik upamiętniający poległych w I wojnie świato-
wej mieszkańców przedpodziałowego Cieszyna jest 

dziełem czeskocieszyńskiego kamieniarza  
Karla Schustera.
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znaniowe nie rozwiązywano na zasadzie 
rozgrywek szowinistycznych. Ta sama ga-
zeta tak relacjonowała przebieg protestu: 
Żądamy przywrócenia zebranych nam 
szkół polskich i kościołów katolickich i nie 
pozwolimy też, by nam zabrano kościół 
Serca Jezusowego, naszemi składkami 
wybudowany, nie pozwolimy też nigdy, 
by w tem kościele sprawował rządy kto 
inny niż OO. Jezuici.

Trudności i zgrzyty narodowościowe 
nie ominęły również kościół protestancki. 
Ten znalazł się w znacznie trudniejszej sy-
tuacji wynikającej z faktu, że jedyna świą-
tynia ewangelicka w mieście znajdowała 
się w jej polskiej części, wobec czego na 
polecenie rządu czechosłowackiego mu-
siała powstać nowa gmina ewangelicka, 
by uniezależnić się od gminy macierzy-
stej w Polsce. Dlatego też 20 marca 1921 r. 
odbyło się posiedzenie rady gminnej  
i prezbiterów, na którym podjęto decyzję  
o podziale. W późniejszym okresie nastąpił 
na tle nieporozumień narodowościowych 
wewnętrzny rozłam, w wyniku czego po-
wstały dwa kościoły ewangelickie. Polacy 
utworzyli Kościół Ewangelicki na Wschod-
nim Śląsku z własną świątynią wzniesioną 
w latach 1931-1932 na Niwach, gdzie odby-
wały się nabożeństwa w języku polskim. 
Niemcy wraz ze Ślązakowcami przyłączyli 
się do Niemieckiego Kościoła Ewangelic-
kiego w Czechach, na Morawach i Śląsku 
z własną świątynią na Rozwoju oddaną do 
użytku w 1927 r., gdzie odbywały się nabo-
żeństwa po niemiecku i polsku.

Oprócz powyższych dwóch kościo-
łów, których wierni wywodzili się z lud-
ności miejscowej, powstał jeszcze trzeci, 

a mianowicie Czeskobraterski Kościół 
Ewangelicki. Kościół ten zupełnie nowy  
i zarazem obcy, gdyż dotąd nie występo-
wał na Śląsku Cieszyńskim, zadomowił 
się w Czeskim Cieszynie za sprawą ludno-
ści napływowej czeskiej. W odróżnieniu 
od zborów polskich i niemiecko-śląza-
kowskich, które tradycyjnie opierały się 
na konfesji augsburskiej, czeski opierał 
się na konfesji braterskiej i czeskiej, dla-
tego śląscy ewangelicy nie traktowali ko-
ścióła czeskobraterskiego jako luterań-
skiego, ale jako husycki. W październiku 
1921 r. gazeta Ślązak tak pisała o założeniu 
kościoła: Nasz stary Śląsk wschodni od 
wieków był główną siedzibą ewangelic-
kiego wyznania augsburskiego. Miejsca,  
w których odbywano nabożeństwa, jak 
np. na Równicy, Czantoryi, jako też w oko-
licy bielskiej, świadczą jeszcze dzisiaj naj-
wymowniej o stałości Ślązaków-ewan-
gelików w czasach gwałtownych walk 
wyznaniowych przeciw reformacji. Dzi-
siaj walka ta przeciw starej wierze Lutra  
w śląskich gminach wiejskich odbywa się 
pod inną formą. Kościół czesko-braterski 
usadowił się tutaj obecnie na dobre, agi-
tacja i siła przyciągawcza staje się tem 
wydatniejszą, o ile się udaje zamydlić 
właściwą różnicę pomiędzy wyznaniem 
Lutra i Kościołem czesko-braterskim tak, 
że nowo pozyskani zwolennicy odnoszą 
wrażenie, jakoby kościół czesko-braterski 
rzeczywiście był równy kościołowi wy-
znania augsburskiego.

Dodajmy, że według spisu powszech-
nego z 1930 r. doliczono się zaledwie 163 
wiernych tego kościoła. Dla tak małego 
zboru wybudowano w latach 1928-1929 

skromny kościół przy ul. Frydeckiej. 
Najprawdopodobniej wśród współwy-
znawców znajdowała się również wą-
ska grupa odszczepieńców od konfesji 
augsburskiej, a więc ludności miejsco-
wej, która na co dzień posługiwała się 
językiem polskim. Poświadcza to ten 
sam artykuł, w którym odnotowano,  
że uczestnicy nabożeństw wprawdzie 
śpiewają jeszcze po polsku, natomiast 
kazania wygłaszane bywają już tylko  
w języku czeskim.

Podobnie jak kościoły chrześcijań-
skie, tak i miejscowa społeczność ży-
dowska została boleśnie dotknięta 
podziałem miasta. Skutkiem tego rozpo-
częto starania zmierzające do powołania 
własnej gminy wyznaniowej. Pierwsze 
pertraktacje z władzami czechosłowac-
kimi miały miejsce jeszcze w 1920 r., 
jednak jej statut został zarejestrowany 
dopiero w dwa lata później. Ostatecz-
nie czeskocieszyńska żydowska gmina 
wyznaniowa rozpoczęła swą działal-
ność w 1923 r. O wiele bardziej złożoną 
sytuację przedstawiała kwestia domów 
modlitwy, a więc przede wszystkim sy-
nagogi gminnej, która znajdowała się 
w polskiej części miasta. W Czeskim 
Cieszynie jedynym miejscem kultu był 
ortodoksyjny dom modlitwy Schomre-
-Schabos przy obecnej ul. Ruchu Opo-
ru. Dlatego na czas budowy nowej sy-
nagogi władze państwowe zezwoliły na 
korzystanie z dotychczasowej bóżnicy  
w Cieszynie. Własną synagogę wzniesio-
ną przy obecnej ul. Vrchlickiego oddano 
do użytku dopiero w 1933 r. Niezależnie 
od gminy wyznaniowej działały również 

prywatne ortodoksyjne stowarzyszenia. 
Najstarsze z nich było wspominane już 
stowarzyszenie Schomre-Schabos, któ-
re w 1928 r. wybudowało dla siebie dom 
modlitwy przy obecnej ul. Bożka. Drugim 
stowarzyszeniem było Machsike Hatora, 
które również działało we własnym bu-
dynku z 1929 r. przy obecnej ul. Aleša.

Przecięcie miasta nie oszczędziło rów-
nież niezbyt liczny polski kościół Adwen-
tystów Dnia Siódmego, który w Cieszynie 
został oficjalnie zarejestrowany w 1908 r. 
Po podziale kościół ten rozbił się na dwa 
samodzielne zbory. Największe skupisko 
wiernych zamieszkiwało dzielnicę Bran-
dys i to właśnie tam przy obecnej ul. Przy 
Domu Modlitwy w 1924 r. wybudowano 
salę modlitewną.

7.W 1938 r. tzw. most Zamkowy ponownie połączył 
rozdarte od 1920 r. granicą miasto.
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SZKOLNICTWO
Z racji obszerności tematyki zagadnienie 
to zostanie przedstawione wyłącznie na 
przykładzie szkolnictwa podstawowego. 
Jednym z największych wyzwań nowo 
powstałego miasta była budowa szkol-
nictwa narodowościowego. W stosunko-
wo najlepszej pozycji startowej znajdo-
wało się szkolnictwo niemieckie, które 
w zachodniej części miasta otrzymało  
w spadku po monarchii austro-węgier-
skiej dwa duże gmachy, a mianowicie 
szkołę ludową i wydziałową oraz trzy 
przedszkola. Dla odmiany wszystkie pla-
cówki edukacyjne szkolnictwa polskiego, 
oprócz jednego prywatnego przedszko-
la znajdującego się w dzielnicy Brandys, 
znajdowały się we wschodniej części mia-
sta. W najgorszej sytuacji znajdowało się 
szkolnictwo czeskie, które przed podzia-
łem miasta nie istniało wcale, co rzecz ja-
sna było podyktowane zbyt nikłą liczeb-
nie grupą osób posługującą się językiem 
czeskim.

Po rozdzieleniu miasta uległ zmianie 
dotychczasowy układ. Szkolnictwo nie-
mieckie, które dawniej znajdowało się  
w uprzywilejowanej pozycji nie mogło już 
odgrywać pierwszoplanowej roli. W no-
wych realiach władze państwowe wspie-
rały przede wszystkim rozwój szkol-
nictwa czeskiego, które musiało zostać 
zbudowane od podstaw. Zanim w latach 
1923-1924 wzniesiono obszerny gmach 
miejskiej szkoły ludowej i wydziałowej 
imienia T. G. Masaryka przy obecnej ul. 
Komeńskiego, zajęto tzw. szpital św. Jana 
przy ul. Frydeckiej należący do Zgroma-
dzenia Sióstr Boromeuszek z siedzibą  

w Cieszynie. Równolegle z budową cze-
skiej placówki wznoszono również 
miejską niemiecką szkołę wydziałową  
w narożniku obecnej ul. Sokola-Tůmy. 
W celach prestiżowych domagano się 
otwarcia najpierw szkoły czeskiej, a do-
piero w drugiej kolejności szkoły nie-
mieckiej. Tak się jednak nie stało i jako 
pierwszą otwarto szkołę niemiecką.

Osobnym wątkiem, ale zasługującym 
na szczególną uwagę, są dzienniki lek-
cyjne oraz kroniki, które dobitnie od-
słaniają zaplecze szkolnictwa czeskiego.  
Na podstawie informacji tam zapisanych 
możemy dowiedzieć się wielu interesu-
jących faktów. Ot chociażby biogramy 
grona pedagogicznego, które pokazują 
jak ogromna liczba kadry nauczycielskiej 
została sprowadzana z terenów Czecho-
słowacji. Oczywiście konieczność ta wy-
nikała z faktu, że miejscowi nauczyciele 
nie znali języka czeskiego, wobec czego 
nie mogli nauczać w szkołach czeskich. 
Niemniej jednak kluczowe informacje 
zawierają skrzętnie prowadzone listy 
uczniów. Na pierwszym miejscu rzuca się 
w oczy pisownia nazwisk, która dobitnie 
dokumentuje początki wdrażanych pro-
cesów czechizacyjnych. Dla przykładu 
podajmy następujące nazwiska: Bulava, 
Číž, Matušek, Němčík, Šotkovský, Ven-
gloř, Česlar, Klyšč itp. Kolejnym cennym 
śladem są informacje na temat miejsca 
urodzenia i zameldowania ucznia, co tak 
naprawdę odzwierciedlało pochodzenie 
rodziców. Na podstawie takiego zestawie-
nia widać wyraźnie podział na ludność 
tubylczą i napływową. Ta pierwsza skła-
dała się przede wszystkim z rodzin pol-

skich oraz w dużo mniejszej skali z rodzin 
niemieckich. Natomiast ta druga repre-
zentowała rodziny czeskie. Informacją 
uzupełniającą była również adnotacja do-
tycząca zatrudnienia rodzica. Przypis ten 
zarazem tłumaczy, czemu dzieci pocho-
dzące z rodzin polskich, które przed po-
działem miasta uczęszczały do szkół pol-
skich lub niemieckich, zostały po 1920 r. 
przeniesione do nowo powstałych szkół 
czeskich. Przyczyny takiego stanu rzeczy 
należy upatrywać w nacisku, jakim wła-
dze czechosłowackie wywierały na osoby 
zatrudnione w państwowej sferze, a więc 
w wypadku Polaków – przede wszystkim 
kolejarzy. Jeśli chodzi o uczniów pocho-
dzących z rodzin czeskich to należy pod-
kreślić, że w dużej mierze chodziło o ro-
dziny urzędnicze, które przeprowadzały 
się z głębi kraju.

Godne uwagi są również katalogi z wy-
kazem klasyfikacyjnym uczniów, które 
w sposób szczególny dokumentują kon-
dycję języka czeskiego zwłaszcza wśród 
uczniów pochodzących z miejscowości 
ościennych Czeskiego Cieszyna. Dodajmy, 
że oceny te z racji nieznajomości języka 
czeskiego wahały się pomiędzy stopniem 
dostatecznym a niedostatecznym. Dla 
dopełnienia obrazu kompetencji języko-
wych warto przytoczyć ogłoszenie doty-
czące zapisów do gimnazjum czeskiego, 
które zostało opublikowane w gazecie 
Nasz Ślązak w 1924 r.: Dla uczniów sła-
bych w języku czeskim zarządzony będzie 
przez czas feryj w gimnazyum kurs języ-
ka czeskiego.

Szkolnictwo polskie, które w wyniku 
podziału zostało odcięte od szkół znajdu-

jących się w polskiej części miasta mu-
siało podjąć ogromny wysiłek i kosztem 
własnym zbudować gmach dla uczniów 
szkoły ludowej i wydziałowej. Oddajmy 
głos kronice szkolnej: Zarząd Główny 
Macierzy szkolnej na swem posiedzeniu, 
odbytem dnia 18. kwietnia 1923 rozpa-
trywując podanie, podpisane przez 150 
rodziców z Cz. Cieszyna i gmin sąsied-
nich, domagających się założenia pol-
skiej szkoły ludowej i wydziałowej w Cz. 
Cieszynie, uznał potrzebę założenia tej 
szkoły i uchwalił, sprawę tę przedłożyć 
najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu 
Macierzy Szkolnej do załatwienia.

Powodując się faktami, 1.) że w Cz. Cie-
szynie nie ma dla dzieci polskich ani jed-
nej szkoły polskiej, 2.) że dziatwie szkol-
nej, poniżej lat 14, chcącej uczęszczać do 
szkół polskich w Cieszynie Polskim, za-
braniano przechodzić przez mosty gra-
niczne, wskutek czego dzieci te zmuszone 
były uczęszczać do szkół obcych.

Urzędy krajowe w Opawie jednak od-
mówiły zezwolenia na jej budowę. Dopie-
ro władze centralne w Pradze zezwoliły 
na otwarcie w roku szkolnym 1923-1924 
prywatnej szkoły. Do I klasy zgłosiło 
się 56 dzieci, ale Rada Szkolna Krajowa  
w Opawie ograniczyła liczbę przyjętych 
dzieci do 25. Kolejnym przejawem dyskry-
minacji był fakt, że budynek szkolny nie 
został sfinansowany, tak jak w wypadku 
szkół czeskich i niemieckich ze środków, 
które miasto pozyskało z nieoprocen-
towanej pożyczki w wysokości 15 milio-
nów koron. Gmach szkolny wzniesiony  
na przełomie 1924-1925 lat powstał tyl-
ko w wyniku ofiarności ludności polskiej  



98 99

z obu części podzielonego granicą Śląska 
Cieszyńskiego. Całkowity koszt budowy 
wraz z wyposażeniem wyniósł 2 105 337 
koron. Subwencja Ministerstwa Szkol-
nictwa i Oświaty Narodowej w Pradze wy-
niosła zaledwie 20 tys. koron, co czyniło 
mniej niż 1 %.

STOSUNKI SPOŁECZNE
Odrębnym, ale zarazem jakże istotnym 
tematem, który nie sposób pominąć jest 
życie społeczne miasta. Od drugiej po-
łowy XIX wieku Cieszyn był świadkiem 
narastającej rywalizacji narodowej po-
między Polakami i Niemcami. Ukoro-
nowaniem owych tarć było wybudowa-
nie tzw. domów narodowych (niemiecki 
w 1898 r., polski w 1901 r.). Po podziale 
miasta oba ośrodki zostały po stronie 
polskiej, wobec czego społeczność nie-
miecka poczęła zrzeszać się w dawnej 
Strzelnicy Miejskiej, natomiast społecz-
ność polska we własnym parku im. Ada-
ma Sikory, a następnie w tzw. Polonii, 
czyli w obecnym hotelu Piast. Społecz-
ność czeska ani przed, ani po podziale 
miasta nie posiadała własnego ośrodka 
kultury. W razie konieczności wynajmo-
wała wspominaną już Strzelnicę Miejską 
lub kino Central, które dzierżawiła orga-
nizacja Slezská matice osvěty lidové pro 
Těšínsko se sídlem ve Slezské Ostravě.

Wachlarz oferty kulturalnej natural-
nie dzielił się według klucza narodowo-
ściowego. Lokalna społeczność polska 
w głównej mierze opierała się na mocno 
zakorzenionej na Śląsku Cieszyńskim 
kulturze ludowej, która uwidaczniała 
się chociażby podczas dożynek, którym 

ulicami miasta towarzyszyły alegorycz-
ne korowody zmierzające do parku im. 
Adama Sikory. Dla odmiany społeczność 
niemiecka i żydowska ogołocona o lo-
kalne pierwiastki kultury ludowej prak-
tykowała kulturę wysoką, a więc przede 
wszystkim teatr zawodowy prężnie dzia-
łający w polskiej części miasta za sprawą 
Niemieckiego Towarzystwa Teatralnego. 
W tym miejscu należy dodać, że polski 
amatorski ruch teatralny zadebiutował 
w Cieszynie już w 1852 r. Społeczność cze-
ska przed podziałem miasta posiadała  
w porównaniu ze społecznością polską, 
a w szczególności niemiecką bardzo 
skromne i w dodatku niestabilne zaple-
cze kulturalne. Najstarszym stowarzy-
szeniem był Literární a zábavní klub – 
Snaha, który powstał w 1883 r. i zrzeszał 
przede wszystkim czeską inteligencję,  
a więc nauczycieli szkół niemieckich oraz 
urzędników. Stowarzyszenie to zakoń-
czyło swoją działalność w 1913 r. Kolejną 
organizacją była Matice osvěty lidové 
pro knížectví Těšínské, która zaistniała  
w 1898 r. Placówka ta została w 1908 r. 
przeniesiona do Ostrawy Polskiej, bo-
wiem nie tylko wśród mieszkańców Cie-
szyna, ale również w okolicznych czysto 
polskich miejscowościach nie mogła zna-
leźć poparcia. Te same okoliczności spo-
tkały jedyne czeskojęzyczne czasopismo 
wydawane od 1894 r., a mianowicie Noviny 
Těšínské, które w 1907 r. zostały przenie-
sione do Frydku. Zredukowanie już i tak 
nielicznego czeskiego życia kulturalnego 
w mieście doprowadziło do trudnej sytu-
acji. Wprawdzie po podziale miasta zaist-
niałą pustkę starano się wypełniać kulturą 

importowaną, której głównym nośnikiem 
była napływowa ludność czeska, nie mniej 
jednak kultura ta była elementem całko-
wicie obcym na ziemi cieszyńskiej. Za ty-
powy przykład może posłużyć chociażby 
święto studentów, czyli tzw. majáles. In-
nym przejawem obcości były uroczystości, 
w których uczestniczyła ludność ubrana  
w morawskie stroje ludowe.

Dalszą oznaką życia społecznego była 
aktywność fizyczna, która w przedpo-
działowym Cieszynie rozgałęziała się  
w trzech kierunkach, a mianowicie tenis 
ziemny, piłka nożna oraz łyżwiarstwo. 
Początkowo sporty te były zdominowane 
przez tzw. turnvereiny, czyli niemieckie 
stowarzyszenia, jednak pod koniec XIX 
wieku również Polacy poczęli aktywizo-
wać swoje siły. W 1891 r. powstało Pol-
skie Towarzystwo Gimnastyczne – Sokół,  
w 1908 r. Stowarzyszenie Polskich Robot-
ników i Robotnic – Siła, a w 1909 r. To-
warzystwo Sportowe – Piast. Stowarzy-
szenia te kontynuowały swoje tradycje 
również w międzywojniu. Czeskich związ-
ków lub drużyn sportowych przed 1920 r. 
nie było. Dopiero w 1923 r. zarejestrowa-
no w Czeskim Cieszynie najbardziej roz-
powszechnione w całej Czechosłowacji 
towarzystwo sportowe Sokol.

Podział miasta nie ominął również 
wielce zasłużoną dla bezpieczeństwa 
mieszkańców Ochotniczą Straż Pożar-
ną, która swoją działalność rozpoczęła 
w 1870 r. Od samego początku posiadała 
niemiecką komendę, gdyż jej członkami 
byli przede wszystkim sami mieszkańcy. 
Taki stan utrzymał się również po po-
dziale miasta, kiedy w wyniku rozłamu 

Freiwillige Feuerwehr in Teschen doszło 
do budowy w czeskiej części miasta wła-
snej remizy strażackiej. Oprócz niemiec-
kiej miejskiej OSP, która była wspiera-
na finansowo z budżetu miasta, została  
w 1937 zarejestrowana także czeska jed-
nostka Český sbor dobrovolných ha-
sičů v Českém Těšíně. Czeska zbrojownia 
strażacka znajdowała się w wynajętym 
od połowy 1938 r. drewnianym magazy-
nie należącym do Kolei Państwowych.  
Z racji bardzo krótkiego okresu istnienia 
oraz skromnego wyposażenia w sprzęt 
gaśniczy nie odegrała żadnej roli. Polskiej 
jednostki straży pożarnej w Czeskim Cie-
szynie nie było, nie mniej w 1921 r. utwo-
rzony został Związek Polskich Straży 
Pożarnych w Czechosłowacji z siedzibą  
w Czeskim Cieszynie, który zrzeszał pol-
skie OSP z całego obszaru Zaolzia. Zwią-
zek ten był naturalnym spadkobiercą 
swego poprzednika, a więc powstałego  
w 1914 r. Krajowego Związku Polskich 
Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim 
z siedzibą w Cieszynie. Dodajmy, że zaol-
ziańska straż pożarna wydawała własne 
czasopismo pod nazwą Przewodnik Stra-
żacki.

Z racji sprzeciwu czeskich ugrupowań politycznych 
nazwy ulic były wyłącznie czesko-niemieckie.
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W związku z poruszonym już tematem 
prasy regionalnej warto też przybliżyć jej 
uwarunkowania. Cieszyn przez wieki peł-
niący rolę naturalnej stolicy regionu tra-
dycyjnie przodował w ilości wydawanych 
pism, które dzieliły się nie tylko według 
języka i poglądów politycznych, ale tak-
że odmienności religijnych. Prym wiodły 
gazety polskojęzyczne, z grona których 
najszerszą popularnością cieszyła się 
Gwiazdka Cieszyńska wydawana w latach 
1851-1939. Niemieckojęzyczną prasę repre-
zentowała Silesia wychodząca w latach 
1862-1937. Najkrótszy epizod wydawni-
czy przedstawiała czeskojęzyczna gazeta 
Noviny Těšínské drukowana w Cieszynie  
w latach 1894-1907. Wiele tłumaczy też ze-
stawienie dotyczące pochodzenia redak-
torów poszczególnych pism. Wydawnic-
two polskie – Paweł Stalmach pochodzący 
spod cieszyńskich Bażanowic, wydawnic-
two niemieckie – Karl Prochaska pocho-
dzący z Cieszyna oraz wydawnictwo cze-
skie – Blandina Čížkowa pochodząca  
z Řísuty w powiecie Kladno. Po rozbiciu 
miasta pomiędzy dwa państwa w jego cze-
skiej części powstał cały szereg nowych 
pism. Dla przykładu odnotujmy te najpo-
pularniejsze polskojęzyczne: Nasz Kraj, 
Nasz Lud, Ślązak lub Dziennik Polski. Nie-
mieckojęzyczna prasa skupiała się wokół 
dotychczasowej Silesii oraz nowo powsta-
łej Teschner Zeitung. Czeska prasa, która  
w 1907 r. opuściła Cieszyn już nie powró-
ciła, dlatego próżnię wydawniczą starano 
się wypełniać gazetami wydawanymi poza 
Czeskim Cieszynem. Za przykład może po-
służyć Obrana Slezska z Orłowej lub Těšín-
ské Noviny z Ostrawy Morawskiej.

POMNIKI
Złożone wielonarodowościowe oblicze 
miasta znajdowało swoje odbicie rów-
nież w formie artystycznej, którego świa-
dectwem były pomniki budowane przez 
poszczególne wspólnoty. Już przed po-
działem miasta ostra niemiecko-polska 
rywalizacja znajdowała ujście w budo-
waniu pomników o cechach wybitnie na-
rodowych. W zachodniej części miasta, 
a dokładnie rzecz ujmując w ówczesnej 
alei arc. Albrechta wzniesiono w 1906 r. 
pomnik niemieckiego poety Fryderyka 
Schillera, który powstał w atelier wie-
deńskiego rzeźbiarza Hansa Schwathego.  
W zamyśle inicjatorów miał symbolizo-
wać wieczne trwanie niemczyzny w Cie-
szynie. Głównymi pomysłodawcami były 
dwie najbardziej wpływowe postacie, 
a mianowicie ordynator cieszyńskiego 
szpitala Hermann Hinterstoisser oraz 
arch. Eugen Fulda. Polską odpowiedzią 
na tego typu proklamację była budowa 
w 1913 r. miniatury wieży piastowskiej  
w parku im. Adama Sikory. Symbolika 
grodu piastowskiego miała za zadanie 
podkreślać łączność Śląska Cieszyńskiego 
z resztą ziem polskich. W odróżnieniu od 
pomnika Schillera, który powstał w Wied-
niu, autorem projektu miniatury wieży 
był Wiktor Holczak z niedalekiej Dąbrowy. 
Właściwe prace związane z jego budową 
wykonała młodzież polska, a za budulec 
posłużyły im kamienie rzeczne wydoby-
te z Olzy. W aspekcie statystycznym naj-
większą ilość pomników przed wybuchem 
I wojny światowej wybudowali Niemcy, 
którzy byli uprzywilejowani nie tylko poli-
tycznie, ale również i ekonomicznie. Cha-

rakterystycznym zjawiskiem przedpo-
działowego Cieszyna był całkowity brak 
pomników wzniesionych przez wspólnotę 
czeską. Powodów takiego stanu rzeczy 
należy szukać we wspominanej już zbyt 
nikłej liczebnie grupie Czechów zamiesz-
kującą miasto. Dopiero w wyniku powsta-
nia Czeskiego Cieszyna i związanego z tym 
napływem ludności czechosłowackiej, 
koniecznością stało się zaznaczenie no-
wej przynależności państwowej. Nie dziwi 
zatem, że pierwszym pomnikiem, który 
nawiasem mówiąc był najliczniej stawia-
nym na całym obszarze Zaolzia, była rzeź-
ba przedstawiająca czechosłowackiego 
prezydenta Tomáša Garrigue Masaryka. 
Czeskocieszyńska rzeźba, która powstała 
w warsztacie morawskiego artysty Fran-
tiška Úprka, została odsłonięta w 1924 r. 
przed budynkiem szkół czeskich przy 
obecnej ul. Komeńskiego.

Podział miasta zainicjował budowę 
kolejnych pomników. W 1932 r. na boisku 
niemieckiego klubu sportowego Deut-
sche Sportklub Teschen przy obecnej alei 
Pokoju odsłonięto kamienny obelisk z in-
skrypcją Friedricha Ludwiga Jahna – za-
łożyciela gimnastyki sportowej. Również 
społeczeństwo polskie zmobilizowało 
swoje siły i upamiętniło w 1933 r. 250-let-
nią rocznicę zwycięstwa oręża polskiego 
pod Wiedniem pod wodzą króla Jana III 
Sobieskiego i przemarszu wojsk polskich 
przez Cieszyn. Pomnik z tablicą zapro-
jektowaną przez prof. gimnazjum orłow-
skiego Gustawa Fierli stanął w parku im. 
Adama Sikory. Dwa lata później w tym 
samym miejscu zainstalowano kolejny 
pomnik mający upamiętnić założyciela 

i głównego fundatora parku. Popiersie 
przedstawiające Adama Sikorę wykonał 
pochodzący z Ropicy rzeźbiarz Jan Rasz-
ka. W 1937 r. stowarzyszenie Evangelická 
matice Třanovského ustawiła w sąsiedz-
twie Czeskobraterskiego Kościoła Ewan-
gelickiego pomnik poświęcony ks. Jerze-
mu Trzanowskiemu. Jego odsłonięcie 
spotkało się z falą krytyki, przede wszyst-
kim polskich ewangelików, którzy uważa-
li ją za próbę upolitycznienia postaci pa-
stora do celów walk narodowościowych. 
Gazeta Dziennik Polski tak skomentował 
całe zajście: Jest to piękne, że organiza-
cje czeskie tak bardzo interesują się na-
szym ziomkiem, urodzonym w Cieszynie,  
i że chcą imię jego uczynić sławnym i pra-
gną je upamiętnić w taki widoczny spo-
sób. Niestety musimy jednak stwierdzić, 
że poza tym wszystkim kryją się pewne 
tendencje, których nam nie sposób prze-
milczeć. Organizacje czeskie, które tak 
gorliwie budują Trzanowskiemu pomniki 
i odsłaniają tablice, chcą po prostu ak-
tami tymi Trzanowskiego zaanektować 
dla narodu czeskiego. Chodzi o to, aby 
wykazać, że ludność ziemi, która wyda-
ła „Czecha” Trzanowskiego musiała być 
ludnością czeską. Dodajmy, że powyższa 
uroczystość, w której brała udział zni-
koma liczba wiernych Czeskobraterskie-
go Kościoła Ewangelickiego w Czeskim 
Cieszynie oraz równie wąska grupa gości  
w dużej mierze przybyłej ze Słowacji, wy-
padła bardzo skromnie. Dla porównania 
przytoczmy, że podczas polskiej uroczy-
stości związanej z odsłonięciem pomnika 
Adama Sikory brało według relacji praso-
wych udział około 10 tys. osób.
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Oprócz powyższych pomników, któ-
re zaznaczały obecność poszczególnych 
grup narodowych w przestrzeni publicz-
nej miasta, powstał również taki, który 
w założeniu miał być ponadnarodowy. 
Chodzi o pomnik poległych w I wojnie 
światowej usytuowany w alei Masary-
ka, który wzniesiono w 1930 r. za sprawą 
niemieckiego stowarzyszenia weteranów 
wojennych Kameradschaftlicher Unter-
stützungsverein gedienter Soldaten. Na 
pomniku tym umieszczono imienną listę 
331 obywateli bez podziału podług naro-
dowości, wśród których 125 osób pocho-
dziło z terenów późniejszego Czeskiego 
Cieszyna. Oprócz tejże listy na pomniku 
nie znajdowała się żadna inna inskrypcja 
za wyjątkiem rocznej daty 1914-1918. Taka 
minimalistyczna forma była celowa, gdyż 
głównym zamiarem pomysłodawców 
było ominięcie jakichkolwiek tarć na tle 
narodowościowym.

NIEOBECNI NIE MAJĄ RACJI
Czeski Cieszyn to miasto młode, bo prze-
cież liczące zaledwie sto lat. Z tego też 
powodu pierwsze opracowania nauko-
we dotyczące jego przeszłości powstały 
dopiero po II wojnie światowej. Poglądy 
w nich głoszone miały na ogół jedno-
stronną, czeską narrację. Okoliczności ku 
temu bardzo sprzyjały, gdyż z przestrzeni 
miasta zniknęły dwie jakże kluczowe na-
cje, Niemcy i Żydzi, a jak przecież wiado-
mo – nieobecni nie mają racji. Nie ulega 
wątpliwości, że ich poglądy mocno by 
się różniły z tym, co przedstawia czeski 
monopol historyczny oparty nie tylko na 
negacji niewygodnych dla siebie faktów, 
ale również na dorabianym na własne 
potrzeby światopoglądzie. Z pierwotnego 
wielonarodowościowego składu miasta 
przetrwała do czasów współczesnych już 
tylko społeczność polska, która powinna 
przedstawiać swoje racje oparte przede 
wszystkim na autopsji. Z tego też powodu 
powstało powyższe opracowanie, które 
wyłącznie wyrywkowo poruszyło najbar-
dziej newralgiczne wątki związane z po-
wstaniem również naszego miasta.

Trójjęzyczność wspierały przede wszystkim polskie  
i niemieckie firmy.

4-10-91 50×55
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Tę noc spędzimy w baśniowej krainie, po-
miniętej przez wszystkich kartografów 
na świecie, niewyróżnionej odrębnym 
kolorem na żadnej istniejącej mapie. 
Znajduje się ona już za brzegiem oceanu 
Polski, na grząskiej mieliźnie – aby tam 
dotrzeć, trzeba po prostu przejść przez 
granicę państwową, mającą w tym przy-
padku kolor rzeki. Ten kawałek przestrze-
ni między rzeką a torami kolejowymi jest 
małym prostokątem eksterytorialnym, 
ziemią niczyją. Pozornie wszystko zo-
stało już dawno ustalone i przyklepane 
przez instytucje międzynarodowe. Admi-
nistrują tu Czesi, nie jest to jednak wca-
le administracja ekspansywna. Od czasu 
do czasu przemknie cichaczem radiowóz 
oznaczony ambitnym hasłem pomáhat  
a chránit, w gospodach poleją piwo  
z piękną gęstą pianą, z restauracyjnych 
okien wypłyną zupełnie inne zapachy 
niż te unoszące się nad elegancką polską 
krainą za rzeką. Tak naprawdę zastajemy 
tu jednak bezkrólewie. Przestrzeń rządzi 
się intuicyjnie, według jakiejś niepisanej 
i nieustalonej konstytucji, według zasad, 
które wykształciły się samorodnie przez 
lata i szanuje je każdy przebywający  
tu śmiałek. Istnieje podejrzenie, że jest to 
kawałek ziemi niechcianej, niepotrzeb-
nej – przecież twórcom Czechosłowackiej 
Republiki zależało wyłącznie na torach, 
na dworcu kolejowym, na obiektach prze-

mysłowych, ten pas jest jedynie dodatko-
wą, niewielką premią, przypominającą 
plastikowego fanta wygranego na wiej-
skiej loterii podczas Dnia Strażaka. 

Rozsiadam się wygodnie w knajpie Te-
schen. Kogo tutaj nie mamy? Nie mamy 
na przykład zespołu japońskich bejsboli-
stów Yomiuri Giants, nie mamy przedsta-
wicieli indiańskiego plemienia Tagaeri 
ani nawet mołdawskiej supergrupy me-
talowej Infected Rain. Spójrzmy praw-
dzie w oczy – nie mamy tu zdecydowanej 
większości z ponad siedmiu i pół miliar-
da mieszkańców zamieszkujących na-
szą planetę. Łatwiej będzie opowiedzieć  
o tych kilkudziesięciu obecnych, poroz-
rzucanych i posegregowanych na różne 
stoliki knajpy Teschen, którzy z niecier-
pliwością czekają na pierwsze piwo tak, 
jak piłkarz nasłuchuje gwizdka sędzie-
go. Przy naszym stoliku znajdziemy re-
prezentantów miejscowej inteligencji, 
przedstawicieli wolnych zawodów, są też 
spadochrony, czyli ci, którzy przybyli do 
tej krainy z większych miast i osiedlili 
się nad Olzą, nie wiadomo już za bardzo 
kiedy i po co. Są też znajomi przybysze  
z tych różnych Warszaw i Krakowów, żąd-
ni egzotyki knajpy Cieszyn. 

– Prawdziwe Czechy są tam dalej, hen 
za torami kolejowymi, w blokowiskach, 
w osiedlowych knajpach – tłumaczymy 
zdumionym i rozczarowanym gościom 

z tych różnych Warszaw, Krakowów,  
po chwili poprawiając się i wstydząc  
za wypowiedziane słowa. – Nie, to jest 
jeszcze bardziej skomplikowane! Te Cze-
chy, o których mówicie, są hen, daleko! 
Mówiąc ściślej, to za torami znajdziecie 
się we właściwym czeskim Śląsku, tam 
za Frydkiem zaczynają się Morawy, a Cze-
chy…? To gdzieś, panie, za Oceanem In-
dyjskim – precyzuje jeden z reprezentan-
tów wolnych zawodów, którego znajomi 
pokątnie nazywają Upierdliwcem Histo-
rycznym, ewentualnie Akuratnym. Je-
den z przyjezdnych ma niewyraźną minę,  
bo zdążył już wrzucić na Instagrama zdję-
cie pienistego piwa z podpisem „Nie ma to 
jak w Czechach”. Tak, kochani przybysze  
z Warszaw, Krakowów – tej nocy spodzie-
wajcie się co najmniej kilku podobnych 
wstrząsów poznawczych, znajdujemy się 
bowiem w prostokącie wybitnie ekstery-
torialnym, pasie zapomnienia – choć tak 
naprawdę nie wszyscy o nim zapomnieli. 
Na ten kawałek przestrzeni lubieżnym, 
tęskno sentymentalnym wzrokiem zer-
ka zza rzeki Polska. Polska lubi tęsknić  
i marzyć, ale ona jest teraz za rzeką, w ele-
ganckich kawiarniach, między pięknymi 
dumnymi kamieniczkami, w stylowych 
restauracjach. My natomiast jesteśmy  
w pasie eksterytorialnym. Tu nie ma nic. 
Tu jest wszystko. Knajpa Teschen tego 
wieczoru pęcznieje, rozdyma się. Nieba-
wem zaczyna się polsko-czeski festiwal 
filmowy, na który przyjeżdżają tylko Po-
lacy z interioru. Polacy z interioru cenią 
kulturę południowych sąsiadów, Czesi  
z interioru boją się kultury północnych 
sąsiadów, widząc tam tylko wódkę i Mat-
kę Boską. Natomiast stali bywalcy knajpy 

Teschen z jednej i drugiej strony rzeki 
znają się na wylot i po prostu piją ze sobą 
piwo. Nie mają większego powodu, aby się 
kochać i nienawidzić – żyją tu obok siebie 
już kilkaset lat, często gadają sobie tylko 
zrozumiałą mową, która zarówno miesz-
kańcom Pragi, jak i Warszawy wyda się 
tak egzotyczna. Knajpa Teschen jest jak 
ten pas eksterytorialny, w rozkroku mię-
dzy jednym i drugim, dumnie rozpięta  
w czasoprzestrzeni. Niby wszystko jest 
tu po czesku. Kelnerki przyniosą pie-
niste piwo do stołu, w telewizorze wi-
dać obijających się o bandy hokeistów,  
w powietrzu unosi się zapach gulaszu 
wieprzowego serwowanego z knedlami.  
A jednak jest jakoś inaczej niż w Cze-
chach właściwych. Bardziej schludnie, ja-
sno, bizantyjsko, nowocześnie. Świecąco.  
Bo przecież klientela polska lubi pieniste 
piwo, lubi gulasz wieprzowy z knedlami, 
rzuci okiem na hokej, ale cieszy się, gdy 
jest jednak nieco bardziej schludnie, ja-
sno, bizantyjsko, nowocześnie. Świecąco. 
Polskiej klienteli jest tu sporo. 

– O tej porze nie ma co brać gula-
szu – ostrzega reprezentant lokalnej 
inteligencji – teraz to już spody dają, je-
dzie spalenizną – przestrzega. Znajomi 
określają go mianem Foliarza, lubuje się  
w spiskowych teoriach, nawet na pozio-
mie tajemnic lokalnej gastronomii. Chy-
ba nie ma racji, wyraźnie chce jednak 
błysnąć doświadczeniem przed przyjezd-
nymi. Akuratny uważa, że gulaszu w ga-
rze jest jeszcze sporo, dochodzi do pierw-
szego konfliktu. 

Knajpa Teschen jest jak ten smaczny 
gulasz. Całkiem przyjemny smak tworzą 
przeróżne, pozornie niepasujące do sie-

A D A M  M I K L A S Z

Noc w knajpie Teschen
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bie ingrediencje. Odpowiednio wyważo-
ne proporcje, żaden kawałek mięsa, wa-
rzywa, ani jedna szczypta przypraw nie 
determinuje smaku dania. Nie przebija 
się ponad inne. W tym stuletnim, nieco 
przyrdzewiałym środkowoeuropejskim 
garze zmieścili się Polacy, Czesi, Polacy 
zza Olzy, Ślązacy polscy, Ślązacy czescy, 
Ślązacy po prostu, Słowacy, Madziarzy, 
turyści z dużych metropolii i Bóg wie, kto 
jeszcze. A może i on tego nie wie? Bo do 
gęstego wywaru dorzucono niedawno 
świeżo gotujące się kąski, o których jesz-
cze będzie mowa. 

– Odkial’ jste? – zagaduje odważnie 
przedstawiciel wolnych zawodów. Odważ-
nie, bo w brzuszku pływają mu już jakieś 
dwa litry piwa. O nowej barmance wiado-
mo tyle, że przyjechała ze Słowacji – paru 
reprezentantów wolnych zawodów, jak  
i spadochronów coraz bardziej docenia 
jej niepodważalną dziewczęcą urodę. 

– Z Košic! – odpowiada chętnie dziew-
czyna, uśmiechając się przy tym bardzo 
ładnie i wykładając piwa na wafelki. 

– Kassa! – wyrywa się nagle i niepo-
trzebnie lewicujący przyjaciel. Wpraw-
dzie jest to gość wyraźnie brzydzący się 
nacjonalizmem, ale ostatni miesiąc spę-
dził na Węgrzech i znalazł się pod moc-
nym wpływem tamtejszej spuścizny hi-
storycznej. A poza tym w jego brzuszku 
pływają już dwa litry piwa, więc bawią 
go podobne prowokacje. Dziewczynę ba-
wią mniej. Uśmiecha się, choć wyraźnie 
nie jest zadowolona z komentarza. Tyle, 
pozamiatane, game is over, lewicujący 
przyjaciel spalił nas na starcie. Nie mamy 
jednak do lewicującego kolegi pretensji 
– wiadomo przecież, że także bez bajeru, 

który wydałby się żenujący nawet uczest-
nikom kabaretonu w Zawierciu, sprawa  
i tak byłaby przegrana. Co zrobisz? Nic 
nie zrobisz. Trzeba siedzieć dalej. Rozpro-
mienił się jedynie siedzący obok Madziar, 
który dotychczas nie wypowiedział żad-
nego słowa, nie wziął udziału w żadnej 
dyskusji, nie podjął tematu – pewnie dla-
tego, że niczego nie rozumiał. Kontekst 
tej krótkiej konwersacji zrozumiał dosko-
nale – zanurzył więc usta w chmielowej 
ambrozji i zaczął na nowo marzyć o Wiel-
kich Węgrzech. 

Knajpę Teschen wyróżniają wizualnie 
ogromne okna przypominające witryny 
sklepowe w najdroższych salonach mo-
dowych. Wybierając odpowiednie miejsce 
przy stole, można podziwiać życie ulicy. 
Na ulicy jest akurat sporo życia – zbliżają-
ce się lato sprzyja nocnym harcom auto-
chtonów z pasa eksterytorialnego, szcze-
gólnie tych, którzy brzydzą się snobami 
z knajpy Teschen. Właśnie odrywamy 
wzrok od siebie, wstrzymujemy wszelkie 
niemądre rozmowy, za oknem widać dość 
intrygujące widowisko. Po zmroku ulica 
zdominowana jest dziś przez mniejszość 
akordeonową. Na ławce siedzi piękny na-
stolatek o bujnej, czarnej niczym smoła 
grzywie. Starsza kobieta dokonuje pu-
blicznego aktu postrzyżyn, wokół biegają 
rozbawione i pobudzone małe Cyganiąt-
ka. Gęste kępki włosów spadają delikat-
nie na chodnik, wystarczy drobny po-
wiew wiatru i zasypują one, niczym śląski 
śnieg, całą okolicę. Wykrzykując przy tym 
do obserwatorów tego widowiska wiel-
ki manifest mniejszości akordeonowej: 
„Nasze ulice, wasze kamienice!”. Mocny 
powiew zaskakuje nastoletnią dziewczy-

nę z plecakiem na plecach i słuchawkami 
w uszach. Kto wie, może akurat słuchała 
ckliwych cygańskich szansonów, opiewa-
jących smagłą urodę ichniejszych chłop-
ców? Może w tym momencie rozmarzyła 
się i zatęskniła do gorących niby żar oczu, 
do czarnych niby smoła włosów? 

– Prawdziwych Cyganów już nie ma? 
Pierdolisz, Maryla! – przecina ciszę za-
chwycony przybysz z tych Warszaw  
i Krakowów i nagle sobie przypomina,  
że jednak ssie, że jednak podkład jest ko-
nieczny. W polskiej telewizji leciał kiedyś 
program pod tytułem Jeśli nie Oxford,  
to co? My jesteśmy już w wieku, w którym 
pytania są znacznie prostsze. Jeśli nie gu-
lasz, to co? 

Pytanie to wprowadza przedstawi-
cieli Lokalnych Wolnych Zawodów, jak  
i spadochronów w nielichą konfuzję. Ża-
łujemy, ale jest już późno. Zbyt późno, 
aby zajrzeć do albańskiej pizzerii, gdzie 
„Pizza Tirana” konkuruje z „Pizzą Skan-
derbeg” i „Pizzą Matka Teresa” o mia-
no najsmaczniejszej. Są kebaby, ale one 
wymagają wyraźnej deklaracji geopoli-
tycznej. Z jednej strony ulicy mięso kroją 
Kurdowie, po drugiej mamy Turków. Choć 
tak naprawdę oni wcale nie są Turkami, 
to feralna niefortunna nazwa „Istanbul”, 
która przez tyle lat uwiarygodniała ich 
w oczach konsumentów, teraz automa-
tycznie wysyła przeciwników Erdoğa-
na do konkurencji. U Asi też już nie zje-
my – sympatyczny Wietnamczyk z „Asia 
Food” właśnie wszedł do knajpy Teschen 
i zamówił piwo, witając się ze znajomymi 
mieszkańcami pasa eksterytorialnego. 
Nie będzie jedzenia. W takim razie papie-
ros, tyle nam zostaje. 

Jeżeli pas eksterytorialny jest baśnio-
wą, mityczną krainą, to knajpa Teschen 
jest gmachem jego parlamentu. W niej 
wszelkie ugrupowania i komisje pracują 
w podgrupach. Stoliki znają się na wylot, 
wiedzą, jakie słowa fruwają nad stolikiem 
przy oknie, co szepczą i knują biesiadnicy 
na końcu sali. W rogu zauważamy sym-
patyczną ekipę, która od kilku miesięcy 
głowi się, w jaki sposób obronić konsty-
tucję i obalić wrogi reżym. Inna podgru-
pa woli obalać piwa, krytykując przy tym 
wulgarnie nieporadność hokeistów lo-
kalnej drużyny. Tymczasem znani smutni 
wąsacze boją się fali imigrantów. Jeden, 
najbardziej z nich otyły, wyraża, w sposób 
niewysublimowany leksykalnie, werbal-
ny lęk przed potencjalną penetracją anal-
ną, która rzekomo grozi mu po nadejściu 
fali nachodźców z południa. Podziwiając 
jego dyskusyjną urodę, można śmiało 
stwierdzić, że jest to lęk z pewnością nie-
uzasadniony. Debaty w podgrupach trwa-
ją miesiącami, wszyscy uczestnicy balów 
w knajpie Teschen znają swoje poglądy na 
wylot, nie są jednak na tyle brawurowi, 
aby łapać się za kudły, kopać po nerkach, 
wyzywać od psychopatów. Ilość kumpli  
w knajpie Teschen jest mimo wszystko li-
mitowana, więc wszelkie usterki świato-
poglądowe są przez adwersarzy wspania-
łomyślnie wybaczane. Jesteśmy skazani 
na siebie – w węższym środowisku jest 
paradoksalnie łatwiej o zrozumienie. 

– Idę – pożegnał się z nami przedsta-
wiciel miejscowej inteligencji, prawdziwy 
lokalny urzędnik administracji publicz-
nej. Prawdziwego lokalnego urzędni-
ka administracji publicznej poznaje się 
po tym, że wcześnie zaczyna i wcześnie 
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kończy, bo przecież w przeciwieństwie 
do przedstawicieli wolnych zawodów już 
nazajutrz, o godzinie 9.15, będzie musiał 
zaparzyć pierwszą kawę pani Halince  
w pokoju sto pięćdziesiąt be. Urzędnik  
i tak posiedział dłużej niż zwykle. Był  
w euforycznym nastroju – popołudnie 
spędził urzędowo na delegacji w pasie eks-
terytorialnym, a przecież pas eksteryto-
rialny znajduje się za granicą państwową, 
więc przechodząc ledwie trzysta metrów, 
może oczekiwać sowitej, bo zagranicznej, 
rekompensaty. Samo pożegnanie okazało 
się jednak gwałtowne. Urzędnik był już  
w drzwiach, już witał się z gąską, kiedy 
skok robiąc, usłyszał nagle rozlegający się 
po całej knajpie Teschen tubalny ryk. 

– Zaraz, zaraz! – zawył demaskatorski 
Foliarz, który machając karteczką, spro-
wadził urzędnika z powrotem. Rejterada 
zakończyła się fiaskiem, na karteczce 
zakreślone było siedem kresek piwnych, 
ponadto smażak z frytkami i sosem tatar-
skim, jedna kreseczka oznaczała pewnie 
gruszkówkę. – Kto za to zapłaci? Na pew-
no nie my! – Foliarz był czujny, triumfo-
wał towarzysko, z jego heroicznych oczu 
biła wręcz duma. – Słuchaj, nie takie nu-
mery z miejscowymi, Bruner! My tutaj 
pochodzimy z plemienia, które wydało 
na świat Bogusława Bagsika! – pointuje 
z nielichą satysfakcją. Urzędnik mieszka 
tu już dwanaście lat, więc nie obraża się 
w ogóle, wie, że to wszystko konwencja, 
zabawa. Sranda. 

Minęła godzina duchów. Struktura 
społeczna knajpy Teschen zmienia się 
wyraźnie. Lokal pustoszeje, stopniowo 
gasną światła. Ta część knajpy Teschen 
pocałowała mamusię na dobranoc, umy-

ła ząbki i przebrała się w piżamkę. Wy-
padamy jako ostatni, wiedząc, że nad-
chodzi nieuchronne, bo przecież knajpa 
Teschen jest jak Lenin, wiecznie żywa, jej 
mroczniejsza kontynuacja znajduje się 
zaraz obok. Wystarczy tylko przeprawić 
się przez bród, zapłacić myto w postaci 
osiemdziesięciu siedmiu, czasem dzie-
więćdziesięciu czterech kroków. Ruszają 
przybysze z Warszaw, Krakowów, ruszają 
przedstawiciele wolnych zawodów i ka-
sta miejscowej inteligencji, a nawet ci, 
którym na co dzień nieco przeszkadza 
ekstrawagancka estetyka mrocznej kon-
tynuacji knajpy Teschen. Którzy boją się 
polonofobicznej kelnerki – choć nie ma 
się tak naprawdę czego bać. Wystarczy 
okiełznać kilka podstawowych zasad: 
wchodzimy do lokalu, siadamy na dupsku 
i spokojnie siedzimy, aż polonofobiczna 
kelnerka przyjdzie do stolika odebrać za-
mówienie. Najlepiej, aby było nieskompli-
kowane – w tym przypadku doskonałym 
pomysłem jest piwo. Kiedy już złożymy 
nieskomplikowane zamówienie, czeka-
my. Czekamy cierpliwie, ona przecież 
musi nalać piwo w sposób klasyczny,  
z pianą, proč Polaci to nechápou? Kie-
dy już piwo nabierze odpowiedniej kon-
systencji, warto uprzednio przygotować 
wafelek – wtedy okaże się, że pani wcale 
nie jest taka polonofobiczna, ona jest po 
prostu klasyczną tradycjonalistką. Fuc-
kin rules, dude – jak powiedziałby Walter 
Sobchak. Gdyby siedział z nami. 

Jest nas wciąż całkiem sporo. Jeden  
z biesiadników zauważa z przerażeniem, 
że oto znalazł się w miejscu, z którego 
jeszcze nigdy przenigdy w życiu nie wy-
szedł trzeźwy. To jednak koleżanka z wol-

nych zawodów jest bliższa prawdy, mó-
wiąc, że ona do tego miejsca jeszcze nigdy 
przenigdy nie weszła trzeźwa. Gdzieś 
trzeba jednak wejść – pomyśleliśmy my, 
pomyślał i on, człowiek-marchewka,  
z łepetyną czerwoną niczym nawierzch-
nia kortu tenisowego. Jest Australijczy-
kiem, który podróżuje na trasie Kraków-
-Praga, i słyszał, że z Czeskiego Cieszyna 
często odchodzą pociągi do stolicy Czech. 
Dobrze słyszał – tłumaczymy mu, bo 
przecież na kolejny będzie musiał cze-
kać niecałe dwie godziny, więc spokojnie 
może poczekać razem z nami. W branży 
turystycznej funkcjonuje termin „miejsce 
turystyczne”. Używają go wszyscy, rozu-
mieją też, natomiast nigdy nie natknąłem 
się na jego precyzyjną definicję. Postano-
wiłem skonstruować taką na własny uży-
tek. „Miejsce turystyczne” miałoby więc 
być taką przestrzenią, w której obecność 
przyjezdnego nikogo nie zaskakuje. Jej 
świat jest przygotowany na przyjazd ob-
cego, turysta jest jednostką wyczekiwa-
ną, jego wizyta jest czymś absolutnie na-
turalnym. Wszystko wskazywałoby na to, 
że pas eksterytorialny jest właśnie „miej-
scem turystycznym” – widok Australij-
czyka z rudymi jak marchewka włosami 
nie zrobił na nikim kompletnie żadnego 
wrażenia. Spodziewaliśmy się go – lecz tu 
pojawia się niedoskonałość wymyślonej 
przeze mnie definicji. Bo pas terytorial-
ny wcale nie jest miejscem, do którego 
się przyjeżdża. To miejsce, przez które 
się przechodzi. Australijczyk przechodzi, 
bo jest w drodze do Pragi. My wszyscy też 
jesteśmy w drodze – drodze do sukcesu, 
drodze do upadku, do stworzenia dzieła 
życia, do odkrycia patentu na nicniero-

bienie i zarabianie przy tym pieniędzy.  
W drodze do upicia się. Do znalezienia mi-
łości życia. Do rozstania się z miłością ży-
cia, która jednak okazała się nią nie być. 
Droga Australijczyka niespodziewanie 
wydłużyła się i z początku nie był wcale 
z tego powodu zadowolony. Minęły dwa 
piwa, aż wreszcie poczuł się swobodnie. 
Mroczna kontynuacja knajpy Teschen za-
opatrzona jest w dobrodziejstwo, zwane 
szafą grającą. Dla otuchy puszczamy mu 
piosenkę „Down Under” zespołu Man at 
Work. Rudy udaje wzruszonego i przeko-
nuje, że poczuł się dokładnie jak w domu. 
A może nie udaje? Może w jego domu po-
jawia się czasem człowiek z wypatroszo-
nym lisem, przerzuconym przez ramię  
i zamawia dwie pięćdziesiątki – dla sie-
bie i dla siebie? A może gdzieś tam daleko  
w Sydney znajduje się mieszkanie, w któ-
rym czterech przypadkowych, sędziwych 
już mężczyzn zaczyna ze sobą tańczyć 
pląs a la Zorba? Warto dodać, że ten pląs 
wygląda imponująco – większość biesiad-
ników oczyma wyobraźni ląduje gdzieś 
na słonecznej greckiej wyspie, widzi już 
białe jak śnieg domki, grecką mamę do-
kładającą na stół warzywną strawę i tań-
czących mężczyzn. Jeden z przybyszów  
z Warszaw, Krakowów nie wytrzymał, po-
niosła go euforia. Wstał nagle od stolika 
i dołączył do tańczących. Kiedy okazało 
się, że mężczyźni wcale nie tańczyli, tylko 
wspólnie, chwiejącym krokiem, usiłowa-
li trafić do wyjścia, zarzekał się, że wstał 
tylko i wyłącznie, aby im pomóc. Piętno-
wał społeczną znieczulicę, obojętność na 
krzywdę ludzką, zgrywał altruistę. Wszy-
scy wiedzieliśmy jednak, że chciał po pro-
stu potańczyć. 
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Z szafy grającej dobiegają mocne, 
ostre riffy gitarowe. To AC/DC, kolej-
ny hołd złożony Australijczykowi, który 
wciąż powtarza, że atmosfera jest wręcz 
domowa. Z pewnością przesadza, bo  
w jego mieszkaniu na antypodach trud-
no byłoby znaleźć pięćdziesięcioletnią 
diwę, Miss Karwiny albo Frydka-Mistka 
Anno Domini 1976, kobietę, którą jeden ze 
spadochronów niesłusznie podejrzewał  
o bycie prostytutką, bo tak naprawdę 
diwa jest kobietą znudzoną życiem i jed-
nocześnie świadomą okruszków dawnej 
urody, które ma zamiar wykorzystać.  
A wykorzystać je może jedynie w takim 
miejscu jak to. 

Australijczyk wyraźnie wpadł jej  
w oko. Diwa nie ukrywa swojej żądzy – 
pod stołem zauważam długie gotyckie 
dłonie wędrujące po poszarpanych dżin-
sach wędrownika. 

– Jseš krásný! – szepcze mu namięt-
nie do ucha, chłopiec wbija wzrok w słup, 
więc Akuratny postanawia go wybawić. 

– On je cizinec, on vám nerozumí – 
wyjaśnia sądząc, że niesie sympatycz-
nemu chłopakowi wybawienie. Jest  
w błędzie. Kobiecie jest go żal, patrzy na 
niego ze współczuciem, w jej dotychczas 
zimnych cynicznych oczach niespodzie-
wanie pojawiają się łzy. Jak to możliwe, 
że jakiś człowiek nie mówi po naszymu, 
nie rozumie po naszymu, jak on sobie  
w życiu, na tym złym świecie, poradzi? 
Nie dość, że rudy, to jeszcze upośledzony, 
taki to ma pod górkę! Współczucie sięga 
zenitu, diwa nachyla się nad Akuratnym 
– widząc w nim kompetentnego tłuma-
cza – i oznajmia stanowczo: Řekni mu, že 
ho můžu správně vykouřít. 

Matka Teresa knajpy Teschen, która 
niesie pomoc potrzebującym, daje ulgę 
nieutulonym. Choć Akuratny wstrzymał 
się z inicjatywą przekładu, Australijczyk 
zrozumiał, co się święci. Wymigał się 
brakiem biletu, który musi natychmiast 
zakupić. Marchewka zniknęła, zniknęła 
więc i diwa, dla której z pewnością nasze 
gęby były niewystarczająco atrakcyjne. 

Okna mroczniejszej knajpy Teschen 
są równie wielkie. Dostrzegamy sunące-
go chodnikiem człowieka w odblaskowej 
kamizelce. Pojawił się również pierwszy 
Wietnamczyk. Oto przełom, jesteśmy na 
granicy nocy i dnia. Niebawem nastąpi 
bezkrwawe stopniowe przejmowanie te-
renu przez usługi oraz handel. I wszystko 
wydaje się w porządku, przestrzeń staje 
się mokrym snem miłośników wolnego 
rynku, bo każdy zajmuje się tym, w czym 
jest najlepszy. Azjaci handlują, bo są  
w tym po prostu najlepsi. Czesi leją piwo, 
bo są w tym po prostu najlepsi. Gastro-
nomią na poziomie ulicy zajmują się 
mistrzowie, którzy przybyli tu z basenu 
Morza Śródziemnego, z południa Europy,  
z Bliskiego Wschodu. Jakiś Włoch prowadzi 
butik odzieżowy. Wysypujemy się radośnie 
z lokalu i wiemy już, że to w ich ręce odda-
my pieczę nad pasem eksterytorialnym aż 
do chwili, kiedy słońce znów schowa się za 
blokami i fabrycznymi kominami.

My – brygada MM, połączenie me-
lancholików i megalomanów, niebie-
skie ptactwo funkcjonujące w błędnym 
i dumnym przeświadczeniu, że żyje je-
dynie czasem teraźniejszym. A jednak 
to nieprawda – czas teraźniejszy, szcze-
gólnie ten w knajpie Teschen, jest jedy-
nie ułudą. Pretekstem do wspomnień 

i maszynką do tworzenia wspomnień, 
strefą snucia fantastycznych planów 
na przyszłość. Planów, które nigdy nie 
zostaną zrealizowane. Rozejdziemy się 
niebawem do domów i każdy, w poczu-
ciu dobrze wykonanej pracy, polegającej 
na bezpiecznym przetrwaniu kolejnego 
dnia, położy się grzecznie spać. Ci o bar-
dziej melancholijnym przysposobieniu 
będą śnić o pięknych chwilach swojego 
życia. Megalomani będą te chwile pro-
jektować. Odrzucając czas teraźniejszy, 
gardząc nieco mgnieniami spędzonymi 
w knajpie Teschen, bo ona przecież wy-
daje nam się taka zwykła, banalna, przej-
ściowa. Jeszcze nie wiemy, że spędzimy  
w niej zdecydowanie więcej czasu, niż nam 
się wydaje. Smutne zakończenie? Nieko-
niecznie. W pewnym momencie naszego 
życia uświadomimy sobie, że jesteśmy 

ważną częścią składową czegoś wyjątko-
wego. Według koncepcji chorwackiego 
historyka Ljubo Karamana świat dzieli 
się na centrum, prowincje i peryferia. 
Banalne prowincje są jedynie koślawym 
odwzorowaniem centrum. Co innego 
peryferia. Ponieważ są oddalone na bez-
pieczną odległość od różnych centrów, 
czerpią z nich tylko tyle, ile trzeba, two-
rząc przy tym odrębną, unikalną kulturę. 
I my wszyscy – wolne zawody, inteligen-
cja, spadochrony, przybysze z Krakowów  
i Warszaw, robotnicy, pijacy, Polacy, Czesi, 
Ślązacy polscy, Ślązacy czescy, Ślązacy po 
prostu, Madziarzy, Słowacy, mniejszość 
akordeonowa, kebabowi pseudo-Turcy, 
kebabowi Kurdowie, Azjaci, Albańczycy  
i Bóg wie kto jeszcze – współtworzymy 
peryferyjny charakter tego miejsca. A to 
już przecież całkiem sporo! 
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Współczesna polska proza ma wiele 
do zaoferowania, wybierzmy się zatem  
w podróż poznawczą po twórczości 
współczesnych polskich pisarzy i pisarek.  
Na pierwszym planie jasno widać, że prym 
wiodą kryminały i powieści obyczajowe – 
czyli takie pozycje, które czytelnicy lubią 
zabierać ze sobą na urlop. Jednak za spra-
wą kilku wielkich nazwisk innym gatun-
kom literackim też otworzyły się drzwi 
do sporego grona czytelników. Najpierw 
przedstawimy autorów kryminałów, by 
następnie zrelaksować się pomiędzy po-
wieściami obyczajowymi, przeskoczymy 
do świata fantazji, stamtąd przespace-
rujemy się w kierunku wielorako rozu-
mianej literatury pięknej, przeniesiemy 
się do reportażystów i skończymy na po-
dwórku pisarzy dla dzieci.

KRYMINAŁ
W gatunku kryminału już kilka lat naj-
częściej wymienia się Remigiusza Mroza, 
autora, który częściej pisze niż oddycha. 
Jego powieści starają się iść w parze z ak-
tualnymi wydarzeniami, rzeczywistością. 

Cykl z prawniczką Joanną Chyłką już do-
czekał się serialowej adaptacji, a filmowa 
adaptacja jego książki „Listy zza grobu” 
czeka w kolejce. Królową kryminału nie-
zmiennie pozostaje Katarzyna Bonda, ale 
trzeba też wspomnieć o Oldze Rudnickiej, 
która zasłynęła cyklem kryminałów o Na-
taliach („Natalii 5”, „Drugi przekręt Nata-
lii”,…). Na pierwszy plan kryminału powoli 
wstępuje Wojciech Chmielarz, o którym 
stało się głośno za sprawą „Żmijowiska”  
i jego serialowej adaptacji.

POWIEŚĆ OBYCZAJOWA
Gatunej ten cieszy się niegasnącą popu-
larnością, nie dziwota, bo przepływa się 
przez nią z łatwością, daje odpoczynek, 
powoduje „wyłączenie” się z dnia co-
dziennego na chwilę, jest ładna dla oka  
i duszy. Prym tutaj wiodą kobiety, ale trud-
no wyłonić przodowniczkę, więc ustalmy, 
że jedna będzie carycą, druga cesarzową 
itp. Małgorzata Gutowska-Adamczyk za-
słynęła cyklem „Cukiernia pod Amorem” 
opowiadającym o rodzinie, przeszłości, 
społeczeństwie i dziedzictwie, ale cał-

kiem niedawno wydała pierwszy tom  
z serii Osiedle Sielanka, więc fanki mogą 
ponownie zacierać ręce. Kolejną autorką 
powieści obyczajowych jest Agnieszka 
Krawczyk, której okładki książek należą 
do bardzo przyjemnych, cieszących oko. 
Trzeba jeszcze wymienić Nataszę Sochę, 
Krystynę Mirek, Lucynę Olejniczak i jej 
cykl „Kobiety z ulicy Grodzkiej” czy Ka-
tarzynę Michalak, która również sypie 
książkami jak z rękawa. Pewną autorkę 
powieści obyczajowo-erotycznych pomi-
nę, by nie robić niepotrzebnej reklamy, 
choć prawdą jest, że już któryś rok cieszy 
się niezwykłym wzięciem, także za spra-
wą ekranowej adaptacji.

FANTASY
W gatunku fantasy renesansu doświad-
cza „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskie-
go, też za sprawą głośnego serialu o tej 
samej nazwie. Jednak nie tylko Sapkow-
skim teraźniejsza fantastyka żyje, wyso-
ko ocenianym cyklem są książki z serii 
„Opowieści z meekhańskiego pogranicza” 
autorstwa Roberta M. Wegnera, liczącym 
na razie pięć tomów. Wystarczy zajrzeć 
na portal Lubimyczytac.pl, by przekonać 
się, ilu zagorzałych fanów autor zdobył. 
Kolejnym płodnym twórcą fantasy jest 
Jakub Ćwiek, który od pewnego czasu 
romansuje z kryminałem, jednak najbar-
dziej kojarzy się z tym pierwszym gatun-
kiem. Wielkim pisarzem fantastyki na 
skalę globalną jest oprócz Sapkowskiego 
już kilkanaście lat Jacek Dukaj, którego 
książki również doczekały się ekrano-
wych adaptacji.

LITERATURA PIĘKNA
Przenosimy się do niejednoznaczego ga-
tunku, jakim jest literatura piękna. Tutaj 
przodowniczką jest niezaprzeczalnie Olga 
Tokarczuk, o której słusznie stało się jesz-
cze głośniej również za granicą za sprawą 
Literackiej Nagrody Nobla. Kroku wszak 
dotrzymują jej mężczyźni, np. Szczepan 
Twardoch, znany z popularyzowania ślą-
skości, i który niedawno wydał kolejną po-
wieść („Pokora”), a „Król” ostatnio doczekał 
się serialowej ekranizacji. Dalej Jakub Ma-
łecki, którego książki warto kolekcjonować 
chociażby z powodu okładek (tak, wiem, 
nie sądź książki według okładki, ale one są 
takie ładne!). Kolejnymi ważnymi współ-
czesnymi pisarzami są Jacek Dehnel czy 
Jakub Żulczyk, który wpisuje się w literatu-
rę piękną, ale niezłe zamieszanie wywołał 
swoim kryminałem „Ślepnąc od świateł”.

J O A N N A  K L I M S Z A

Na bogato,  
czyli o polskich pisarzach 
współczesnych słów kilka



114 115

REPORTAŻ
Do polskiego współczesnego reporta-
żu nieustająco przyczynia się Mariusz 
Szczygieł, mimo że tematyką jego książek 
jest już kilkanaście lat czeskie podwórko. 
Tak samo jest z jego najnowszym dziełem 
– „Osobistym przewodniku po Pradze”, 
gdzie jednak nie opisuje najbardziej zna-
nych zabytków miasta, a wręcz przeciw-
nie – pojawiają się tu mniej znane, a tym 
bardziej interesujące miejsca. Kolejnymi 
istotnymi reportażystami są Wojciech 
Tochman czy Małgorzata Rejmer.

Warto jeszcze wspomnieć o całkiem 
nowej na rynku wydawniczym pisarce, 
której głównym zawodem było dotych-
czas śpiewanie. Mowa tu o Katarzynie 
Nosowskiej, jej bardzo dobrze przyjętym 
debiucie literackim „A ja żem jej powie-
działa” oraz o nowości „Powrót z Bam-
buko”, w których dzieli się refleksjami  
o otaczającej nas rzeczywistości.

LITERATURA DZIECIĘCA
Na koniec pisarze i pisarki dla dzieci, da-
łoby się powiedzieć, że ze wszystkich wy-
żej wymienionych autorów najważniejsze 
postaci. To ich książki kształtują nowych 
i młodych czytelników, z ich tytułami ko-
jarzy się dorosłemu dzieciństwo, oni są 
pierwszymi idolami (po rodzicach). Mimo 
to wydaje się, że polscy twórcy literatury 
dziecięcej są niejako na obrzeżach. Dla 
najmłodszych ważną obecnie pisarką jest 
Marta Galewska-Kustra, autorka cyklu 
o Puciu. Książki z Puciem uczą dzieci ar-
tykułowania, wymowy i opowiadania, na 
dodatek są opatrzone pięknymi ilustra-
cjami. Obok Galewskiej-Kustry na tronie 

siedzi jeszcze małżeństwo Mizielińskich, 
którzy stworzyli m.in. bestsellerową en-
cyklopedię „Mapy” oraz najnowszą po-
zycję „Którędy do Yellowstone? Dzika 
podróż po parkach narodowych”. Dalej 
warto przyjrzeć się wszystkim autorom 
współpracującym z wydawnictwem Li-
teratura. Dla nastolatków już długo, ale 
nieustannie pisze Rafał Kosik, chociaż te-
raz daje pierwszeństwo dziecięcym czy-
telnikom, wydając serię Amelia i Kuba. 
Dla młodzieży na skraju dorosłości, tzw. 
young adult, poleca się Agnieszka Ziętar-
ska, Martyna Senator z cyklem Z miłości 
czy Natalia Osińska z serią Fanfik.

Kogo zabrakło, tego zabrakło, nie zo-
stali wymienieni np. mocarze literatury, 
którzy pisali cztery dekady temu i piszą 
nadal, ustąpili tutaj miejsca nieco młod-
szym, chociaż nie tylko, osobnikom. Pol-
skie współczesne pisanie ma się dobrze, 
jest bogate, wielotematyczne i wieloga-
tunkowe, a także całkiem wyrównane 
pod względem płci. Nam, czytelnikom, 
pozostaje wczytywać się w tę nową litera-
turę i przeżywać coraz to nowsze emocje.

7-12-11   25×30    P15-4



116 117

To miał być kolejny zwykły rok szkolny. 
Gimnazjalny. Stereotypowy dla tego, kto 
stereotyp lubi, odkrywczy i oczekiwany 
niecierpliwie dla wybrańców losu. 

Pod koniec sierpnia nauczyciele spo-
tykają się na pierwszej naradzie robo-
czej. Zaznajomienie z planem pracy na 
rok szkolny 2019-2020. Wiele rzeczy się 
powtarza, no bo jak tu usunąć z kalenda-
rium egzaminy maturalne? Nie do pomy-
ślenia. Są też nowości. Kulturalno-histo-
ryczne, czyli jubileusz szkoły (już w paź-
dzierniku!!!) i rozrywki z tym związane, 
oraz – o zgrozo – generalny remont no-
wego budynku gimnazjalnego. Notabene 
25-letniego. Będzie się działo… Cóż, jakoś 
to przetrwamy. Oby. 

WRZESIEŃ 2019 R.
Gala inauguracyjna. Pierwszacy witani 
przez swoich wychowawców w szkole, 
pod ich przywództwem przemaszerują do 
teatru. Goście, grono i starsze roczniki na 
miejscu. Oficjalności, a potem spektakl 
Sceny Polskiej. To już tradycja, zresztą 
całkiem miła. Nazajutrz jeszcze luzowaty 
pierwszy dzień w murach zakładu eduka-
cyjnego, powitanie najmłodszych i otrzę-

siny, a potem… byle do czerwca. Trochę 
tradycyjnych obaw, ale w zasadzie nikt 
za bardzo się nie przejmuje. Tylko nad-
wrażliwcy. Przetrwamy, za dwa miesiące 
pierwsza przerwa w szkolnej grze. Oby.

PAŹDZIERNIK
Inspekcja! Ależ niespodzianka w gorą-
cym przedjubileuszowym zamieszaniu. 
Sprawdzić papiery w postaci elektronicz-
nej (czytaj – plany, sprawozdania komisji 
przedmiotowych, dzienniki lekcyjne…). 
Najgorętsze chwile przeżywa dyrekcja. 
Prezent dla grona – wizytacje w klasach, 
do tego w czasie lekcji! Kilka dni, przele-
ciało i skończyło się obopólnym zadowo-
leniem. Spokój na kilka lat.

Przy okazji zerkamy na podwórze, bo 
terminy remontowe się zbliżają. Na razie 
spokojnie, wieża stoi. Zegar na wieży też. 

Coraz goręcej przed obchodami 110-le-
cia Gimnazjum Realnego im. Juliusza Sło-
wackiego w Orłowej Obrokach i 70-lecia 
czeskocieszyńskiej placówki. Patron od 
pięciu lat ten sam. Młodzież się cieszy, 
uczestniczący w programie pod koniec 
przygotowań legalnie mogą zerwać się  
z lekcji, a reszta czuje bluesa. Słychać 

śpiewy i dialogi etiudek teatralnych. 
Wreszcie udana gala w teatrze, uroczy-
stość w Orłowej, śliczna pogoda. Oraz 
film „Od Obroków do Cieszyna” – świetna 
inicjatywa jednego z absolwentów. Dzięki 
pomysłowej wędrówce starego autobusu 
i jego pasażerów nareszcie wiemy, o co 
chodzi w całej gimnazjalnej historii. Pięk-
ny październik to był, zakończony prze-
cież kilkudniową przerwą. Pora odsapnąć 
jesienią. Emocje opadną, jakoś przetrwa-
my coraz krótsze dni. Oby.

LISTOPAD
Tradycyjny. Rada Pedagogiczna i wywia-
dówki o zróżnicowanej frekwencji (liczbie 
uczestników) w różnych klasach. Ner-
wówka wychowawców, czajenie się po ga-
binetowych kątach pozostałych nauczy-
cieli. Może dziś do mnie nikt nie zajrzy 
i nie postawi pytań, na które trudno się 
odpowiada? Oby tak było, oby.

GRUDZIEŃ
Święta, święta i po świętach. Wypatruje-
my śniegu, którego ciągle brak. W sytu-
acji, kiedy rzeczywiście coś tam zaczyna 
sypać i za oknem pojawiają się fragmen-
ty puchowych pierzyn, cała klasa razem  
z ciałem pedagogicznym przerywa zajęcia 
i gapi się w okno. Jest też inna rozrywka – 
kolejne przygotowania do Koncertu Świą-
tecznego. Zrealizowany, udany. Chociaż 
szkoła gra i śpiewa, czwartacy (niektórzy) 
coraz częściej zadają sobie pytanie – co 
począć ze sobą w przyszłości, dokąd wy-
słać zgłoszenie? Zewsząd słyszą magicz-
ne – matura tuż-tuż. Luzacy nie mają tego 
problemu. Poza tymi kłopotami niektó-

rzy zauważają, że Daleki Wschód zaczyna 
się borykać z kolejną zarazą. My dumni  
i unijnie zjednoczeni (pojawiły się czarne 
wyspowe owce!) przeczekamy, nas to nie 
dotyczy, tyle tego już było i się skończyło. 
Przygotowania do matury też przeczeka-
my. I remont też przeczekamy, tym bar-
dziej, że na razie nic się nie dzieje. Jesz-
cze nas nie rozwalają i oby tak zostało, bo 
spokój jest. Oby. 

STYCZEŃ 2020 R.
Po sylwestrach i świątecznej możliwości 
wysypiania się do woli szara rzeczywi-
stość boli. Podstawowy i wszechobecny 
system motywacyjny, czyli walka o stop-
nie, u większości bynajmniej nie zawodzi. 
Świadectwa, a raczej zastępujące je na 
półroczu „wypisy” zobowiązują. Półrocze 
zaliczone, jeden dzień wolnego, zwany 
groteskowo wakacjami półrocznymi, po-
święcimy na rozrywkę. U uczniów w po-
staci wiadomo jakiej, u nauczycieli tym 
razem szkolenie na temat szeroko pojętej 
asertywności. Podobno osoby o niskim 
poziomie tej umiejętności łatwiej podle-
gają manipulacji. A tego nie chcemy. Byle 
do lutego, który sprezentuje szkołom  
w obu istniejących wytrwale zaolziań-
skich powiatach tzw. wakacje wiosenne. 
Oby pogoda nie dostosowała się do tej 
dziwnej nazwy. Śniegu, śniegu chcemy! 
Może jednak poprószy, a może nawet 
sypnie? Tymczasem ekipa remontowa  
z poważnymi minami przesuwa się po 
piętrach szkoły, stuka, puka, szefowie 
firmy czasami spoglądają z niedowierza-
niem. Oby nie było niespodzianek. Oby. 

L I D I A  K O S I E C

Oby,  
czyli od września do września
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LUTY
Krótki miesiąc, krótszy tekst. A jednak 
wiosennie. Z aurą nie wygramy. Natural-
nego śniegu jak na lekarstwo w naszych 
Beskidach. Jest sztuczny. Ambitniejsi 
narciarze ruszają na życzliwsze stoki za 
granicę powiatów, najczęściej do Włoch. 
Efektownie i tanio. Jesteśmy asertywni, 
nie damy się zmanipulować informacja-
mi wirusowymi docierającymi z coraz 
bliższych nam regionów. Jesteśmy dum-
ni, zwarci, gotowi. Oby. 

MARZEC
Remont zapowiadany na październik 
właśnie daje o sobie znać. Tu i tam dziu-
ry w murach – sondy w nowym budynku, 
szczególnie na fascynującym technolo-
gicznie czwartym piętrze oraz w okoli-
cach auli. Wygląda na to, że coś jednak 
będzie się działo. 

Marzec… aż 31 dni! A Wielkanoc do-
piero w kwietniu. Jakoś przetrzymamy, 
wiosna za drzwiami, niestety w tym roku 
towarzyszy jej panoszący się coraz bar-
dziej wirus, nazwijmy go dla uproszczenia 
Cowidrusem. Jeszcze miesiąc temu Euro-
pejczykom, a szczególnie tym uprzywile-
jowanym z Europy Środkowej kojarzył się 
z bajką o żelaznym wilku. A tu nagle – nie 
jest wesoło. Z wyjątkami. Młodzież zobo-
wiązana do pobierania edukacji w szkole 
nasłuchuje z niecierpliwością informacji 
o możliwości zamknięcia szkół z powo-
du sytuacji epidemiologicznej. W Cieszy-
nie wykluczono z tradycyjnej edukacji 
już dwie szkoły, na prawym brzegu Olzy 
mają fajnie. Nadzieja wyjątkowego wol-
nego kiełkuje. Przecież to blisko, bliziut-

ko. Może i u nas się uda? Jest! 10 marca 
2020. Wtorkowy poranek nie zapowiadał 
żadnych sensacji. Lekcje, przerwy, ruty-
na. Koło południa coś zaczyna się dziać. 
Są przecieki. Wierzyć informacjom czyta-
nym ukradkiem po ławką?

Uwaga, komunikat! – dyrektorski 
przekaz ze szkolnego radiowęzła rozwie-
wa wszelkie wątpliwości. Od jutra siedzi-
my w domu, w domciu, domeczku. Hu-
laj dusza… Chóralne hurra, yes, yes, yes! 
Młodzi znali ten błogostan tylko z przeka-
zów historycznych, podobno kiedyś były 
jakieś wyjątkowe wakacje… grypowe czy 
węglowe. Jak się nie radować? Tylko ktoś 
w tylnej ławce z miną proroka odzywa się 
ponurym głosem – Może nie cieszmy się 
tak bardzo… 

Środa 11 marca 2020 – dzień wielkiej 
kłódki i uciszenia dzwonka szkolnego. 
Klasy opustoszały, początek wygnania  
i zdalnego nauczania. Tyle, że wtedy nikt 
nie przewidział, jak długo potrwa ten 
dziwny czas. W ramach nauki języków 
obcych przyswajamy termin lockdown, 
czyli blokada, zamknięcie, izolacja, kwa-
rantanna, zakaz wyjścia. Nie jest wesoło.

Pierwsze dni w domu. Niektórzy na-
uczyciele startują od razu – należy obło-
żyć ucznia materiałami do swoich przed-
miotów, wysłać informacje o zadaniach 
wszelkimi dostępnymi kanałami, płyną 
e-maile, informacje przez Komens, ese-
mesy, zastosowanie znajdują aplikacje 
WhatsApp, Viber, Messenger, w ostatecz-
ności bezpośrednie rozmowy komórko-
we. Inni wyczekują – będzie tego wszyst-
kiego ze dwa tygodnie, nie warto się 
przejmować. Na ostatniej naradzie twa-

rzą w twarz, czyli w realu w gimnazjal-
nej auli, zbiorowy pesymizm w natarciu. 
Nie wiadomo, kiedy się zobaczymy. Ogól-
nopaństwowa kwarantanna. Maseczki. 
Kontaktów brak. Tak bardzo towarzyskie 
Zaolzie zamiera. Cieszyn ponownie po-
dzielony na dwie nierównomierne części. 
Co to za Cieszyn, w którym nie można za-
liczyć spaceru na prawy brzeg Olzy? 

Bądźmy optymistami, na pewno po 
Wielkanocy wrócimy do tradycyjnej szko-
ły, a granice przestaną być granicami. 
Oby.

KWIECIEŃ
Wielkanoc bez śmigusów, spokojna, do-
mowa. Pogoda w porządku, w góry (na-
sze) można pójść solo lub w grupeczkach, 
co górom na pewno się przysłuży, bo nie 
będzie marszu w głośnym tłumie, ale ka-
meralne towarzystwo. Zaliczamy kilka 
schronisk z nowymi elementami usługo-
wymi, czyli tzw. oknami do sprzedawania 
napojów i tradycyjnych schroniskowych 
dań. Niebo czyściutkie, drzewa w pierw-
szych listkach, ptaki wesołe, bociany na 
miejscu. W sumie niby fajnie jest. A jed-
nak, jasne jak słońce – Cowidrus nie od-
puszcza. Nawet wiosna mu niestraszna. 
Tak chce się wyjść albo wyjechać na ro-
werze, na szczęście szeroko pojęta przy-
roda może nas przygarnąć. Byle z dala 
od ludzi, a na wszelki wypadek w pełnym 
maseczkowym rynsztunku. A uczyć trze-
ba. Proces nie odpuści. Dyrekcja zwołuje 
kolejną naradę formą wideokonferencji. 
Gadające głowy. Ciekawe to i zabawne. 
Widać sytuację mieszkaniową koleżanek 
i kolegów z grona. U kogoś ciekawy obraz 

na ścianie, gdzie indziej ładne poddasze, 
okno dachowe, makijaż koleżanki, komuś 
kamera powiększyła głowę, większości 
nie dodała urody, niektórzy asekuracyj-
nie wygasili ekran. Ale jak tu gadać do 
czarnej przestrzeni? Komuś nie dzia-
ła mikrofon i może tak jest lepiej, ktoś  
w ogóle nie bierze udziału, wiadomo, siła 
wyższa elektroniczna. Ktoś pokazał się 
w wersji czarno-białej. Jakie czasy, takie 
kolory. Aha, niekiedy są jeszcze asysten-
ci w tle, dlaczego nie skorzystać, uczmy 
się od młodszych członków rodziny. Dys-
kusja jednak wbrew oczekiwaniom za-
owocowała wspólną i rozsądną decyzją 
– należy ujednolicić system komunika-
cyjno-edukacyjny, aby młodzież nie zwa-
riowała z powodu różnorodności kana-
łów informacyjnych. Polegamy na mądrej 
radzie najmłodszego z grona. Stopniowo 
przyzwyczajamy się do zdalnych „me-
etów”, kalendarz Googla zapełnia się ter-
minami, a wszechwładny system Google 
Classroom staje się naszym guru. Miej-
my nadzieję, że nikt w najbliższym czasie 
nie zaproponuje nam kolejnej darmowej 
usługi internetowej, która ma ułatwić ży-
cie uczniom i nauczycielom. Wystarczy 
„guglowska” klasa. Jest też zdalne do-
kształcanie nauczycieli, włącza się coraz 
więcej instytucji przygotowujących webi-
naria (łebinaria?). Z sentymentem wspo-
minamy szkolenia twarzą w twarz i na 
żywo. Można było poplotkować na boku, 
kawkę w przerwie wysączyć… Pod koniec 
miesiąca coś ruszyło. Przebąkują o stop-
niowym i bardzo ostrożnym otwieraniu 
szkolnych drzwi. Może już w maju? Oby.
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MAJ
Ciągle siedzimy w domu. Dosłownie. Przy-
gotować zadania, odesłać zadania, popra-
wić zadania, zaznaczyć i uzasadnić błędy, 
sprawdzić, czy wszyscy się podłączyli, za-
łożyć nowy kurs, odesłać kod, korespon-
dować, przygotować zdalne spotkanko  
i wierzyć, że ktoś dołączy. Gadające głowy 
na ekranach już nie wywołują dreszczyku 
emocji. Wszystko kiedyś spowszednieje… 
Pocieszająca reakcja jednego z uczniów, 
który w tradycyjnym wypracowaniu pisze, 
że ma tego dość, tęskni za nauczycielami 
(1. miejsce!), koleżankami i kolegami, ru-
chem i beztroską. Też mam tego dość. Nie-
nawidzę ekranu, komputera i niezmienne-
go miejsca siedzącego. W elektronicznych 
kuluarach słychać o realnych, czyli trady-
cyjnych maturach. Od dłuższego czasu raz 
mają być, raz nie, a czwartacy oczywiście 
cierpią, bo niepewność nie cieszy. Wcze-
śniej mają być konsultacje i sporadyczne 
odwiedziny szkoły. Ciesz się, nauczycielu, 
zobaczysz ucznia na żywo! 

Po długim czasie nareszcie w murach. 
Dosłownie. Remont, który miał się rozpo-
cząć w październiku trwa od kwietnia na 
całego. Niknie wieża z zegarem wskazu-
jącym dwa razy na dobę właściwy czas. 
Pod oknami wielki plac budowy, boisko 
pokryte sprzętem wszelakim. Aula w sta-
nie rozsypki, a czwarte piętro? Jakby go 
nie było. Królestwo muzyki i malarstwa 
rozpływa się w remontowej przestrzeni, 
obrazy i nuty odpoczywają w różnorakich 
schowkach. Ponuro, ale bądźmy opty-
mistami – cała góra artystów ma zostać 
kompletnie odnowiona, odrodzi się jak 
Feniks z popiołów.

Dla nas najważniejsza jest jednak edu-
kacja gimnazjalna i jej szczęśliwy finał. 
Egzaminy gonią egzaminy, na wstępne 
przyjeżdżają dziewiątoklasiści, zmienia-
ją się z maturzystami, bo trzeba pisać 
egzamin państwowy. Na korytarzach  
w maseczkach, w klasach może być bez. 
Nareszcie się widzimy, choć dystans ma 
zostać zachowany, ale tak trudno, tak 
trudno się podporządkować. Co chwila 
przebiega proces „niszczenia drobno-
ustrojów chorobotwórczych i ich form 
przetrwalnikowych środkami chemicz-
nymi lub fizycznymi w celu zapobieżenia 
zakażeniu“. Dla tych, którzy nie potrafią 
zrozumieć – odkażanie. Albo też dezyn-
fekcja – jedno ze słów roku. Tyle chemii. 
Na szczęście przyroda ma się z czego cie-
szyć, bo wiosna w tym roku tradycyjnie 
jak kiedyś wilgotno-słoneczna. I wietrzyć 
można do woli.

W maju gimnazjalni trzeciacy mie-
li wyjechać na tradycyjnych kilka dni do 
Stegny nad Bałtykiem. Nie wyjechali, bo 
Polska to kraj za tymczasową kurtyną. 
Plan zakłada, że wyjadą we wrześniu. Oby.

CZERWIEC
Ustny egzamin maturalny. Stół z zielonym 
płótnem jest, komisja jest, uczniowie pra-
gnący wkrótce być absolwentami są. De-
zynfekcja na miejscu. Dystans jak ma być 
– rozumiej – wszystko daleko od siebie. 
Losowanie jak zawsze, choć uczeń tym ra-
zem tylko wskazuje kółeczko z numerem, 
za nic w świecie nie może go dotknąć! 
Nerwówka niezmienna. Wyrozumiałość 
egzaminujących tak samo. Spokój w szko-
le kompletny. Nawet nam się podoba,  

że nie trzeba w międzyczasie gnać na 
lekcje w młodszych klasach, przestawiać 
się z miłej maturalnej pogawędki na pro-
ces edukacyjny w tłumnej klasie. Jednak 
coś nie gra przy ogłaszaniu wyników – 
wszystko na dystans, bez podanych dłoni 
i osobistych gratulacji, czyli końcowego 
gimnazjalnego rozgrzeszenia. Machamy 
do siebie z ponaddwumetrowej odległo-
ści i życzymy udanego startu w dorosłość. 
Młodsze roczniki stopniowo tracą z nami 
kontakt, ale po świadectwa rocznikowe 
przychodzą. Wychowawcy na miejscu, to-
warzystwo kameralne, bo tylko klasowe. 
Kropka za tym dziwnym rokiem szkolnym 
jednak zostaje postawiona. 

Tymczasem Cowidrus jakby stracił siłę 
rozpędu. Choć niezastąpieni prognostycy 
przezornie przebąkują o jesiennym na-
wrocie, ostry reżim poluzowano, a ci, któ-
rzy cierpią na syndrom niezaspokojone-
go głodu podróżniczego, mogą odetchnąć  
z ulgą. Ruszymy za granice, bliższe, euro-
pejskie, ale jednak ruszymy. Wreszcie od-
blokowano też Polskę, jak się nie cieszyć, 
skoro Cieszyn zaprasza. Atmosferka nie-
co przygaszona, żywioł słabszy, ale niko-
mu to nie przeszkadza, ruszamy po prasę, 
siadamy na rynku albo nad Puńcówką, 
przecież wiosna w tym roku zagościła 
nieco dłużej, fajnie jest. Nie ma wątpliwo-
ści, spotkamy się we wrześniu. Oby. 

LIPIEC
Wakacje, urlopy. Oby jak najdłużej.

SIERPIEŃ
Urlopy, wakacje. W wypadku nauczycie-
li ostatni tydzień sierpnia to tak zwany 

przygotowawczy, czyli taki, za którym 
się nie przepada. W tym roku dochodzą 
do tego zagadki Cowidrusowe i remon-
towe. Co można zobaczyć po wejściu do 
szkoły? Dobrze prezentujący się dach sali 
gimnastycznej oraz jej nowa elewacja, 
nowe okna, nowe drzwi z pięter na klat-
kę schodową, fantastyczna konstrukcja  
z rusztowania nad czwartym piętrem.  
Nie wiadomo, co przykrywa i ukrywa, pra-
sa informuje, że znajdzie się tam osławio-
ny świetlik. Zauważamy też brak drzwi do 
jednego z gabinetów, przenosiny pokoju 
nauczycielskiego przy zachowaniu jego 
mikrorozmiarów. Jest bardzo dużo dro-
binek pyłu cementowego, który dociera 
nawet do zamkniętych szaf i skrzynek. 
W maju i czerwcu w tempie błyskawicy 
chowaliśmy tam cały dorobek czwarte-
go piętra. Ciekawe, czego się doszukamy  
i co odkryjemy po usunięciu warstwy ku-
rzu. Nie ma wieży, nie wiadomo, czy defi-
nitywnie, czy chwilowo. Poza tym, jak to 
na budowie, jest wiele innych ciekawych 
zjawisk… 

Zaczyna się dyskusja na temat tego-
rocznej inauguracji. Jesteśmy zakładem 
kształcąco-wychowawczym, stąd dyle-
maty. Zaliczyć wspólne spotkanie w te-
atrze czy uniknąć tłumu? Po co unikać, 
skoro w każdy następny dzień otoczą nas 
grupki rozbawionej młodzieży? Zakła-
dać maseczki utrudniające identyfikację 
spotkanego osobnika czy pokazać pięk-
ne twarze? Co począć, kiedy okazuje się,  
że drzemiący Cowidrus znowu w natar-
ciu? Nie ma dobrego rozwiązania. Zapada 
decyzja – przynajmniej 1 września należy 
spotkać się w realu i ze wszystkimi, a przy 
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absencji auli i sali gimnastycznej teatr  
i tradycyjny spektakl inauguracyjny oka-
zuje się najlepszym rozwiązaniem. Tym-
czasem nowy budynek to nadal plac bu-
dowy. Nie będzie łatwo, ale sprężymy się  
i podołamy. Oby.

WRZESIEŃ 2020 R.
Udana inauguracja w sali Teatru Cieszyń-
skiego, chór, przemówienia dyrekcji i go-
ścia, spektakl. Ogół zadowolony. Pogoda 
marna, ale pogoda ducha (u niektórych) 
wyrównuje straty. Pierwsze dwa dni tra-
dycyjnie bez popołudniowych lekcji, naj-
więcej pracy mają wychowawcy, pierw-
szoklasiści z ciekawością penetrują te-
ren. A klasy czwarte – na razie szkoła im 
niestraszna, bo zaraz w drugim tygodniu 
września udają się nad Bałtyk. Warto 
było czekać, byle odjechać. Reszta gim-
nazjalnej młodzieży w tym czasie próbuje 
nawiązać nić porozumienia z nauczycie-
lami, którzy chcą sprawdzić efekty zdal-
nego nauczania. Jest różnie. O dziwo, 
znacząca część naszych podopiecznych 
nie wspomina okresu zdystansowanego 
procesu edukacyjnego z wyjątkową eu-
forią, potrafią sprecyzować plusy i mi-
nusy, jeden dowcipniś z bardzo odległej 
od nauczyciela ławki mówi, że minusów 
nie było. Wrażenie ogólne – wolą żywe-
go belfra, bo ten na ekranie i w poczcie 
jakiś taki nijaki. A niektórych w ogóle 
nie było. Młodzi przyznają się bez walki,  
że wspaniale było nie wstawać wczesnym 
rankiem, to chyba podstawowy atut. Poza 
tym po wiosennnej izolacji wygrywa tra-

dycyjny model, roześmiane twarze na ko-
rytarzach, pierwsze plotki i ploteczki, do-
brze tak razem. Są uściski i przytulanki. 
Miło to widzieć. 

Stopniowo opanowujemy też remon-
towy stan wyjątkowy oraz to, że na lekcje 
popołudniowe trzeba się zmieścić w po-
czciwym starym budynku. Przed połu-
dniem uczymy w towarzystwie efektów 
dźwiękowych młotów pneumatycznych  
i dialogów budowlańców. Fajnie jest. 
Szkoda, że gdzieś w tle nadal czai się Co-
widrus.

9 WRZEŚNIA 2020 R.
Spacer jednej z grup po słonecznym Cie-
szynie. Jak pięknie nad Olzą, na Wzgórzu 
Zamkowym, na Konteszyńcu… Ciągle tak 
zielono. Wracamy ulicą Główną, koło 
otwartego ponownie czekocieszyńskie-
go muzeum ktoś postawił jakiś słup. 
Czyżby morowy? Kiedyś wznoszono je  
w postaci kolumn jako wyraz wdzięczno-
ści za to, że zaraza odeszła w niepamięć. 
Tu się chyba nie udało. Właśnie w tym 
dniu pojawiają się informacje o kolej-
nej rekordowej, ponadtysięcznej liczbie 
zakażonych. Od jutra maseczki. Nawet  
w szkole na korytarzach. Lekcje na szczę-
ście z pełną mimiką twarzy. W przyszłym 
tygodniu będą z nami czwartacy, proces 
edukacyjny ruszy pełną parą. Wierzymy 
i chcemy wierzyć, że w tym roku nikt 
nas nie pozbawi żywego kontaktu, nie-
zdalnej edukacji i uważnego śledzenia 
procesu remontowego. Wszystko będzie 
dobrze. Oby.

9-10-78   50×60  P135-2
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O T Y L I A  T O B O Ł A

Wspominki  
z ostrawskiego radia

Jest niedziela, trzydziesty pierwszy lipca, 
mój ostatni wieczór w redakcji polskiej 
Czeskiego Radia w Ostrawie. Za oknem 
robi się ciemno. Wkładam zawartość szu-
flad do plastikowych toreb i kończę sprzą-
tanie po swojej ponad czterdziestoletniej 
tutaj bytności. Oddaję klucze, recepcjo-
nistka otwiera mi bramę, wyjeżdżam na 
ulicę Šmerala, na Hradby, na most Pio-
nierów. Dziś po raz ostatni. Jutro zabie-
ram się ze sztabem Czeskiej Telewizji do 
Kaliningradu i na Mazury, gdzie kręcimy 
zdjęcia do filmu „Abiturienti”. Osłodzi mi 
to nieco pożegnanie z radiem. 

Zawartość plastikowych toreb powę-
drowała do szafy i przeleżała tam nie-
tknięta do tegorocznej (2020) pandemii. 

Jak wielu zamkniętych teraz w do-
mach mieszkańców Globu zdecydowałam 
się na sprzątanie, to znaczy porządkowa-
nie archiwum z szafy. Bynamniej nie jest 
to archiwum z prawdziwego zdarzenia. 
To prawdziwe, w ostrawskiej rozgłośni, 
mieściło się na strychu, ale po aksamit-
nej rewolucji je zwinęli, a pracowniczkę 
zwolnili w ramach radykalnego uszczu-
plania załogi. 

Zapiski, wycinki prasowe, zdjęcia z na-
szej młodości, teksty, artykuły, urzędowa 

korespondencja, listy z bliska, z daleka, 
pochwalne, z pretensjami… Przywołują 
wspomnienia, czasem przyjemne, cza-
sem takie, o których chciałoby się nie pa-
miętać. 

Karta wypłaty, druk zapomniany, pra-
wie historyczny. Staje mi przed oczyma 
radiowy kasjer, pomimo niedowładu nóg 
i kłopotów z chodzeniem zawsze pogodny 
i uśmiechnięty. W dniach wypłaty dzie-
lił się z nami przez okienko swoimi wra-
żeniami z koncertów muzyki poważnej. 
Nam, dziewczynom z polskiej redakcji, 
zwracał uwagę na to, żeby na wypłacie 
podpisać się jednak urzędowo z końców-
ką „ová”. 

W dniach redukcji etatów powiesił się 
na radiowym strychu. Dla niego ta rewo-
lucja nie była aż tak aksamitna. 

* * * 
Zawartość teczek nazwanych „Těšínské 
divertimento“ i „Walka o przetrwanie“ po-
wstawała w tym samym czasie. To m. in. 
kilkanaście kopii listów do szefostwa Cze-
skiego Radia, różnych instytucji i organi-
zacji, ich odpowiedzi, koncepcje, propo-
zycje, wycinki, ulotki. Ożywają w pamięci 
chwile i chmurne, i krzepiące. Krzepiące, 

bo nie byliśmy sami. A był to czas, kiedy 
w lokalnych gazetach drukowano o ra-
diu artykuły pod krzykliwymi nagłówka-
mi: „Rádio se zmítá ve špatných vztazích 
šéfů a podřízených“, „V rádiu na kordy se 
šéfy“, „Ze zdejšího rádia se stal Titanik“.

Po raz pierwszy polska redakcja po-
czuła zagrożenie w 1993 r. W lipcu dy-
rektorem generalnym w Pradze został 
trzydziestoletni czołowy aktywista stu-
dencki z czasów aksamitnej rewolucji. 
Krótko potem zaczęły się powszechne 
redukcje. Załogę ostrawskiego radia mia-
no zmniejszyć do połowy. Po rozwiązaniu 
Ostrawskiej Orkiestry Radiowej i likwida-
cji niektórych działów przyszła kolej na 
dziennikarzy. Na kogo padnie, trzymano 
w tajemnicy. Chcieliśmy uprzedzić wy-
padki i z datą 22 września 1993 r. poszedł 
list do dyrektora generalnego z propo-
zycją „rozwiązania problemu”, naszym 
zdaniem, ku obopólnej korzyści. Zanim 
przyszła odpowiedź, ostrawski dyrektor 
już znalazł sposób i polską redakcję zre-
dukował z trzech etatów do jednego. 

Interweniowała zaolziańska repre-
zentacja i polski Konsulat. Dyrektor za-
chował dwa dziennikarskie miejsca, 
dodał pół etatu sekretarki i pół umowy 
śmieciowej. Po roku wszystko wróciło do 
normalności, lecz nie na długo.

* * *
Zanim pojawiły się prywatne radia, 
ostrawska rozgłośnia była monopoli-
stą na Północnych Morawach, Śląsku,  
a wcześniej też w Ołomuńcu, gdzie mia-
ła filię. Radia słuchało wtedy około 130 
tysięcy osób. Po 1995 r. w eterze przy-

było konkurencji i publicznemu radiu 
drastycznie ubywało słuchaczy. „Mą-
dre głowy” postanowiły temu zaradzić  
i we wszystkim dokładnie konkurencję 
naśladować. Nowym dyrektorem został 
nasz nie bardzo rozgarnięty szef wiado-
mości i publicystyki, taki co to „nie po-
może i nie zaszkodzi”. Kiedy jeszcze nie 
był dyrektorem, zwierzyłam mu się z chę-
ci wzięcia udziału w pewnym radiowym 
konkursie. Rok wcześniej mój feature (ga-
tunek dokumentu radiowego pomiędzy 
słuchowiskiem a reportażem) „Návrat od 
pekelných bram” zdobył trzecie miejsce 
w przeglądzie czeskiej twórczości radio-
wej „Report”. Tym razem chciałam spró-
bować szczęścia w międzynarodowym 
festiwalu Prix Bohemia Radio. Jednym  
z warunków było wyemitowanie audycji 
na antenie Czeskiego Radia w Ostrawie. 
Szef wyraził zgodę.

W Koszarzyskach w 1975 r. z Emilią Świder, wtedy 
Wantuła (po lewej), pierwszą osobą, którą wprowa-
dzałam w tajniki pracy radiowej; w środku parokilo-
gramowy magnetofon Uran 
(foto Franciszek Bałon). 
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W tym roku audycje w kategorii „Do-
kument” miały się skupić na ksenofobii 
i rasizmie. Na konkurs wpłynęło szesna-
ście dokumentów z Czech, Niemiec, Pol-
ski, Włoch, Rumunii, Słowenii i Albanii. 
„Niemcy zajęli się masowym cierpieniem 
emigracji kubańskiej w USA, Rumuni 
cierpieniem Niemców deportowanych 
do Związku Radzieckiego, Polacy kwestią 
przezwyciężania resentymentów pol-
sko-ukraińskich […]. Także czeskie roz-
głośnie wybrały problematykę głęboko 
aktualną, kwestię romską, problemy ro-
syjskiej mniejszości czy współżycie Cze-
chów i Polaków na Śląsku Cieszyńskim.“ 
– napisał w festiwalowej gazetce prze-
wodniczący międzynarodowego jury.

Początkowo jako temat audycji wybra-
łam tragiczne i heroiczne losy niedawno 
poznanego prezesa gminy żydowskiej  
w Ostrawie Petra Bachracha, który wal-
czył w sześciu wojnach w Europie i Izraelu.  
Po zapełnieniu jego wspomnieniami kil-

ku taśm magnetofonowych spotkałam 
kolegę z redakcji literackiej, który dzi-
wił się, że nie widzę tematu tam, gdzie 
powinnam, bo spotykam się z nim na co 
dzień. 

Współżycie Czechów i Polaków na Ślą-
sku Cieszyńskim. 

Schowałam więc taśmy z nagraniami  
i zaczęłam od nowa. Do terminu pozosta-
ło niewiele czasu. 

* * *
W 1997 r. toksyczny klimat w radiu nie 
sprzyjał twórczej pracy. W czerwcu sze-
fem programu, czyli drugim po dyrekto-
rze, został osobnik z trzyletnią zaledwie 
praktyką w prywatnych radiach bez wyż-
szego wykształcenia, jedną z moderato-
rek jego żona, a szefem redakcji wiado-
mości i publicystyki sprzedawca karmy 
dla psów. 

Nowy szef programu przyjął mnie  
w gabinecie z nogami na biurku i krótko 

poinformował o swojej wizji polskich au-
dycji. Będą się w głównej mierze sprowa-
dzać do tłumaczenia rozmów z czeskimi 
respondentami, poza tym dojdzie obo-
wiązek kręcenia przyczynków w języku 
czeskim. Czy będą przyjęte (i będą pre-
mie), zadecyduje nowy szef wiadomości  
i publicystyki. 

Nie wyglądało to wesoło. Niemniej 
w swoistej konspiracji kontynuowałam 
gromadzenie materiału do konkursowej 
audycji, do zbiorowej opowieści o histo-
rii i współczesności mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego.

* * *

Na stole zaczęły się piętrzyć taśmy z na-
graniami. Były student orłowskiego Gim-
nazjum Karol Polak z Suchej opowiedział 
o 1919 roku, o strajkach karwińskich gór-
ników protestujących przeciw czeskim 
agresorom, o tym, jak razem z innymi 
Polakami zasadzili się na zaprawionego 
w boju najeźdźcę w rowie koło krzywego 
kościoła w Karwinie. 

Syn dawno zmarłego grabarza Józef 
Kazik ze Stonawy wspominał księdza 
Krzystka, który z okolicznych pól i lasów 
kazał zwieść na cmentarz zmasakrowa-
ne ciała polskich żołnierzy poległych  
w walce, ale też dobitych kolbami czeskich 
legionistów, sfotografować je dla potom-
nych i pogrzebać we wspólnej mogile.

W czasie II wojny światowej Józef Łu-
piński z Gródku włączył się do ruchu opo-
ru, ale komórka została rozbita, dowódcy 
straceni, a on z braku dowodów skazany 
„tylko“ na półtora roku więzienia. Jego 
prawdziwa droga przez mękę zaczęła się 
po odbyciu tej kary. Gmina Gródek, gdzie 
urzędował sąsiad, najpierw Polak, po-
tem Czech, a teraz Niemiec, nie chciała 
go przyjąć z powrotem, a więc dopisano 
na karcie: „Rückkehr unerwünscht” (po-
wrót niepożądany). Niemniej przeżył i po 
czterch latach wrócił przez piekło nie-
mieckich obozów Auschwitz, Mauthau-
sen, Melk, Ebense. Ale w domu czekał 
go nowy sąd, Nadzwyczajny Sąd Ludowy, 
rzekomo z powodu strzelania do Czechów 
w 1938 r. Sprawcy jego gehenny i fał-
szywi świadkowie (miał potwierdzenie,  
że był wtedy w czechosłowackim wojsku), 
odeszli z kwitkiem, lecz nigdy nie zostali 
ukarani. 

Piotr Przeczek, dziennikarz redakcji polskiej i czeskiej; w rozmowach z szefami (i nie tylko) był mistrzem 
argumentacji, tu podczas nagrania reportażu o górniczym rekordzie, później red. naczelny miesięcznika Zwrot 

(archiwum OT).

Elżbieta Wania, ujmowała swoim aksamitnym  
brzmieniem głosu, była dowodem na to,  
że dyrektorów da się lubić, później dyrektor PSP  
w Wędryni (archiwum OT).
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Jaromír Klouzal z Ostrawy nie potrafił 
ukryć emocji: „Nikt mnie nie przekona, 
że nasza republika postępowała niewła-
ściwie wobec polskiego narodu na Śląsku 
Cieszyńskim. Zawsze zachowywaliśmy 
się poprawnie. Nigdy nie powiedzieliśmy, 
panie, wynoś się do dwudziestu czterech 
godzin. Ojca żony pobili, kiedy wyrzucali 
go z domu. Rodzina Mikulíkowych sześć 
lat mieszkała z drewnianej budzie, tak 
samo inne rodziny, które musiały się stąd 
wyprowadzić. A dlaczego? Dlatego, że był 
Czechem. Nie wyrzucili go Niemcy, tylko 
Polacy.“

Znawca problematyki Mečislav Borák 
z Instytutu Śląskiego w Opawie stwier-
dził, że „przedwojenna Czechosłowacja 
była państwem wielonarodowym i nie 
zawsze prowadziła idealną politykę wo-

bec swoich mniejszości, niemniej w ów-
czesnej Europie należała do najbardziej 
liberalnych. Trudno jednak było zaspoko-
ić wszystkie żądania, nawet uzasadnio-
ne, i krajom ościennym niezadowolenie 
mniejszości posłużyło do własnych celów. 
Państwo Polskie wykorzystało międzyna-
rodową sytuację oraz poczucie krzywdy 
zaolziańskich Polaków i w tamtych hek-
tycznych czasach końca lat trzydziestych, 
kiedy Europą targały nacjonalistyczne 
nastroje, zmusiło rząd czechosłowacki do 
wydania Śląska Cieszyńskiego. 

Dla Polaków było to przywrócenie pra-
wości dziejowej i naprawienie krzywd, dla 
Czechów, przeciwnie, zdeptanie sprawie-
dliwości i wyrządzenie krzywd nowych. 

Gdy jakiś czas temu zorganizowali-
śmy w Instytucie Śląskim w Opawie kon-

ferencję o czesko-polskich stosunkach  
w latach 1938-1939, odezwało się wiele 
głosów, w większości byli to ludzie, któ-
rzy przeżyli tamte czasy i wciąż je mają 
w żywej pamięci. Zajmowali diametralnie 
odmienne stanowiska. Byli wobec siebie 
wrogo nastawieni, nie tylko nie umieli 
przyjąć argumentów drugiej strony, ale 
nawet wziąć ich pod uwagę.

Nie można im odmówić prawa do osą-
dów, niemniej do zrozumienia wydarzeń 
dziejowych nie wystarczą tylko własne 
przeżycia.

* * *
O swoich przeżyciach, tak znamiennych 
dla wielu Zaolziaków, opowiedział Adam 
Morcinek z Nydku:

„Urodziłem się w 1916 r. Na tym tere-
nie mieszkała wtedy tylko ludność, któ-
ra poczuwała się do polskości. Czeskich 
szkół nie było. Ale przyszedł podział  
i w 1924 r. otwarto nowo wybudowaną 
czeską szkołę mniejszościową, najpierw 
z jedną klasą, potem dwoma, i powoli za-
częła się napełniać, gdyż z powodów eg-
zystencjalnych przechodziły do niej dzie-
ci z polskiej szkoły.

Chodziłem cztery lata do polskiej 
szkoły, ale w czeskiej zaczęto pożyczać 
uczniom narty z wiązaniem. Tu pod gó-
rami nikt nie miał pieniędzy, i uciekłem 
do czeskiej szkoły. Kiedy ojciec się o tym 
dowiedział, zaprowadził mnie z powro-
tem. Koledzy mnie wyśmiewali, nazy-
wali zaprzańcem, więc znowu uciekłem.  
Ojciec skapitulował, co se robisz, dlo sie-
bie se robisz. Brat i siostra dalej chodzili 
do polskiej szkoły. 

Rok 1938. Pracowałem na poczcie  
w Czeskim Cieszynie. Pamiętam, że  
o trzeciej po południu przyszedł tele-
gram z rozkazem, że do piątej mamy 
opróżnić lokale. Nastał chaos. Wszystko 
pośpiesznie wrzucano do worków, plom-
bowano je i zanoszono na dworzec, gdzie 
na torze pierwszym stał wagon do Fryd-
ku. My pocztowcy musieliśmy odjechać 
razem z ewakuowaną pocztą. Nazajutrz 
chodziłem bezradnie po mieście i spo-
tkałem Kajfosza. Mówi: Adam, co robić?! 
Przywiozłem tu autobusem czeskich 
żołnierzy, wojskowi mi autobus zarekwi-
rowali i stoi teraz pod komendą. Spyta-
łem, czy ma klucze? Miał. Zaryzykowa-
liśmy. Na szczęście nikt nas nie widział.  
W Wojkowicach zatrzymali nas Czesi  
i nie chcieli nas przepuścić, że tam dalej 
są już Polacy. No tak, powiadam, ale mu-
simy jeszcze zawieźć naszych żołnierzy 
do Frydku. I mogliśmy jechać. Polacy byli 
w Nieborach i zaraz kazali nam odstawić 

Halina Drabek, dusza każdego towarzystwa,  
swój radiowy głos szkoliła u nauczycieli śpiewu,  

pracę w redakcji podjęła w dniu swoich imienin  
1 lipca, dokładnie w rocznicę powstania  

audycji polskich (foto Wiesław Przeczek). 

Grupka czeskich i polskich radiowców na raucie z okazji jubileuszu Radia.  
Drugi z prawej Bogdan Matwikow, najprzystojniejszy dziennikarz radiowy (archiwum OT).
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autobus na łąkę. Przekonałem w końcu 
ich oficera, że uciekliśmy Czechom z au-
tobusem, i tak dojechaliśmy do Nydku,  
a autobus schowali w garażu.

Miałem w Cieszynie kolegę Branne-
go, który teraz pracował na poczcie. Raz 
spytał mnie, co robię. Nic, siedzę w domu, 
powiadam, nie mam roboty. Przyjdź, tu 
przecież wszystko miałeś w małym palcu. 
Umówił mnie na spotkanie z dyrektorem. 
Dyrektor zapytał, jak się nazywam i zdzi-
wił się, że Adam Morcinek, takie polskie 
nazwisko, a przyznaję się do czeskiej na-
rodowości. No cóż, powiadam, chodziłem 
do czeskiej szkoły. No, siadaj pan i pisz 
podanie, powiedział dyrektor, zobaczy-
my, co powiedzą w Katowicach. W grud-
niu przyszedł telegram z wiadomością, że 
dostałem pracę w Wędryni. Za niedługo 
przeniesiono mnie do Cieszyna. 

Wrzesień 1939 r. W ten feralny dzień 
miałem popołudniową zmianę, a rano 
byli tu Niemcy. Trzy miesiące przesie-
działem w domu, czasem zaglądając do 

Cieszyna na pocztę. Znowu starałem się 
o pracę i jakoś w grudniu mnie przyjęli. 
Niedługo jednak zagrzałem tam miejsca. 

Mieszkaliśmy w domku pod lasem,  
a z lasu często przychodzili do nas różni 
ludzie i sąsiedzi donieśli o tym Niemcom. 
Raz w nocy przyszło gestapo, ojca Niemcy 
pobili, a mnie i bratu kazali się rano sta-
wić na posterunku w Bystrzycy. Żandarm, 
który znał ojca, napomknął, że powinien 
by nas odstawić w Cieszynie, a wiadomo, 
co tam z nami będzie. Poradził wziąć vol-
kslistę. 

I tak razem z bratem znaleźliśmy się  
w niemieckim wojsku.

Dostałem się do francuskiej niewoli  
i tam znowu spisywali narodowość. Mó-
wię, do diabła, już niczego nie zmieniam, 
mam czeskie szkoły, jestem Czechem. 
Przybyła komisja weryfikacyjna i cze-
ski kapitan obiecał, że za miesiąc będę  
w domu, a ja w obozie tkwiłem jeszcze 
pół roku. Do Pragi przyjechaliśmy już  
w cywilu, ale zabrali nas prosto z dwor-
ca i odwieźli do obozu jenieckiego w Plz-
nie. Tam na powrót musieliśmy wkładać 
niemieckie mundury. Wróciłem dopiero  
w marcu 1946 r.

Grzech bycia w niemieckiej armii cią-
gnie się z nami przez całe życie. Praga 
daleko, Pan Bóg wysoko, pomocy się nie 
dowołasz. “

* * *
Franciszka Chocholáč z Gnojnika repre-
zentowała wówczas polską mniejszość  
w RC w Federacji Europejskich Mniej-
szości Narodowych i jak wynikało z jej 
doświadczeń, społeczeństwo większo-

ściowe nie było względem nas zbyt tole-
rancyjne: 

„Każda dyskusja kończy się na trzech 
zarzutach: 1) Wynoście się do Polski.  
2) Skoro jesteście w Republice Czeskiej, 
dlaczego nie jesteście Czechami. 3) I wresz-
cie 1938 rok. 

Na wszystko można odpowiedzieć. Ale 
polska mniejszość jest już tym zmęczona, 
i też przechodzi do agresji. Między Repu-
bliką Czeską a Polską leży jeszcze Śląsk. 
Polska mniejszość jest jego autochto-
niczną ludnością, więc nie ma się dokąd 
wynosić. 

Kiedy się słyszy, dlaczego nie jesteście 
Czechami, staje przed oczyma historia 
Śląska Cieszyńskiego. Na Boga, to by nasi 
przodkowie musieli być najpierw Austria-
kami, potem Czechami, potem Polakami, 
potem Niemcami…

I wreszcie 1938 rok. Polska dziś przy-
znaje, że nie była to akurat szczęśliwa 
decyzja. Ale każde państwo ma obowią-
zek bronić swego terytorium. Przedwo-
jenna Czechosłowacja tego nie uczyniła. 
Czy więc część winy nie leży po stronie 
tej większości? Większość zawsze potra-
fi usprawiedliwić swoje słabości i uchy-
bienia, znajduje przyczyny. Szkoda tylko,  
że wobec swojej mniejszości nie potrafi 
być tak samo wielkoduszna.“ 

* * *
Zostawiłam samochód w zaułku przy-
legającym do ul. Frydeckiej i udałam 
się na spotkanie z uczniami czeskiego 
gimnazjum i ich nauczycielami historii. 
Przekonałam pedagogów, żeby zostawili 
nas samych. Uczniowie będą mniej skrę-
powani. 

Zaczęłam od kwestii wizerunku Pola-
ka w oczach młodych Czechów. I otrzy-
małam takie odpowiedzi:

„Polacy się bronią, walczą za naród, 
nie poddawają się, Czesi dostosują się do 
różnych reżimów”. „Polacy są w odróżnie-
niu od nas większymi patriotami”. „Ja tak 
nie uważam, każdy naród powinien bro-
nić swego państwa, a świadomość naro-
dowa jest taka sama.” „Polscy obywatele, 
przynajmniej na tym terenie, są bardzo 
zajęci zarabianiem.” „To są spekulan-
ci, handlarze, są bezwzględni, nie prze-
strzagają prawa, parkują, gdzie popadnie,  
a potem tłumaczą się policjantom, że nie 
mają czym płacić.“ „Polacy trzymają ra-
zem, na emigracji mają swoje skupiska, 
szkoły, i nikdy tak do końca się nie dosto-
sują.” „Tu w Cieszynie Polak to kmiotek  

Autorka artykułu w rozmowie z polonijnym  
harcerzem z USA na Światowym Zlocie Harcerzy  
Zegrze 1995 r. Marek Michałek był w redakcji powiewiem młodości, 

wprowadził na antenę młodzieżowy program LUZ, 
także aktor nieprofesjonalny, działacz młodzieżowy  
i pomysłodawca plebiscytu Kongresu Polaków  
Tacy Jesteśmy (archiwum OT).
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ze skrzynką piwa, jako naród są patriota-
mi, ale tu widzimy ten margines.“

Drugie pytanie odnosiło się do ich za-
interesowania wspólną historią: 

„Generacje, których to dotyczy, już nie 
istnieją, ludzie nie żyją, problem prze-
stał być aktualny.” „Niektórzy tutejsi lu-
dzie nie lubią Polaków, a niektórzy lubią, 
bo pomogli im w ciężkich czasach”. „Dla 
dzisiejszego człowieka to już przeszłość, 
odchodzi w niepamięć.“ „U nas w rodzinie 
istnieje spór o podział w 1920 r. między 
babcią, która jest Polką, a rodzicami Cze-
chami. Babcia uważa, że byliśmy uprzy-
wilejowani, dostaliśmy kolej, zagłębia. 
Ja uważam, że Polska dostała historycz-
ną część, która jest piękniejsza.“ „Mam 

dziadka, który jest przeciwko Polakom, 
to zależy, jakie ma kto doświadczenia.“  
„Na podziale bardziej ucierpieli Polacy, 
nie byli zadowoleni, mówili: Ostrawica 
granica.“ „Szkolny kolega babci wciąż 
ma poczucie krzywdy, bardziej niż my.“  
„W czasie wojny czeski naród ucierpiał 
mniej niż polski. Była tu też mniejszość 
niemiecka. Wszystko się przenikało. 
Cierpieli Żydzi, Polacy, Rosjanie, choć ci 
też mieli udział w tej wojnie. My ucierpie-
liśmy stosunkowo najmniej.“ „Nie intere-
suje mnie to.”

Trzecie pytanie dotyczyło ich stosun-
ku do polskiej mniejszości: 

„Mają tu piękne gimnazjum, nasz bu-
dynek jest dużo starszy i niespecjalnie 
ładny.“ „Jest tu wielka niechęć do Polaków, 
są uprzywilejowani, ludziom przeszka-
dza, że na sklepach są napisy po czesku  
i po polsku, przeszkadza im rekonstruk-
cja polskiego gimnazjum, na naszym gim-
nazjum dach przecieka (ogólny śmiech), 
to rzeczywiście nie jest piękny przykład 
troski ministerstwa szkolnictwa o swo-
je szkoły.“ „Podczas rekrutacji na wyższe 
uczelnie są w lepszej sytuacji, ponieważ 
pewien procent obcokrajowców musi być 
przyjętych.“ „Jestem członkiem zespołu 
folklorystycznego, jest wiele takich ze-
społów należących do PZKO, od państwa 
dostają spore dotacje, mają dużo pienię-
dzy, mogą o wiele częściej podróżować 
po świecie.“ „Bycie polską mniejszością 
ma swoje zalety i wady, miejscowi mają 
tendencję do dyskryminacji Polaków.  
W naszej szkole zaczęło uczyć kilku na-
uczycieli polskiej narodowości. Wśród 
rodziców i uczniów wywołało to oburze-

nie. Mnie to nie przeszkadza. Bardziej 
mnie obchodzi to, jakim jest się człowie-
kiem, nauczycielem. Ale tu panuje opinia,  
że w czeskim gimnazjum Polacy nie mają 
czego szukać.“

* * *
Jak się tu uczy historii regionalnej,  
a zwłaszcza jej przełomowych i spornych 
momentów? Nauczycielka i nauczyciel 
poprosili o jeszcze trochę czasu. Wyczu-
łam, że nie mają ochoty na tę rozmowę, 
jest zbyt drażliwa. Chcą się mnie pozbyć. 
Po co to wszystko? Niemniej w końcu zgo-
dzili się i przyjechałam ponownie. 

Od nauczyciela dowiedziałam się 
m. in., że „uczniów interesuje wpraw-
dzie ten okres, nie wybierają go jednak 
jako tematu pracy seminaryjnej. Może 
w ich rodzinach są jakieś antagonistycz-
ne poglądy? Wolą pisać o antyce, Cezarze 
i walkach religijnych we Francji. Pracy 
na temat podziału Śląska Cieszyńskiego 
jeszcze nie miałem.“ 

Nauczycielka, opisując historię re-
gionu, stwierdziła, że „Śląsk Cieszyński 
zawsze stanowił integralną całość. Byli 
tu Czesi, byli Niemcy, którzy tworzyli 
stosunkowo silną grupę społeczną, byli 
tu także Polacy, którzy w XIX w. przyszli  
z Galicji na Śląsk Cieszyński za pracą…“

Nie polemizowałam z panią od histo-
rii, niemniej czeskim słuchaczom nale-
żało się wyjaśnienie, że oprócz emigra-
cji zarobkowej z Galicji od pokoleń żyły 
w Księstwie Cieszyńskim całe generacje 
mieszkańców czujących się Polakami. 

+ + + 

Minęło już trochę czasu odkąd aktor, po-
eta, muzyk i piosenkarz Leszek Wronka 
wkraczał do świata showbiznesu. Jego 
plakat wisiał w naszej redakcji. Teraz roz-
wijał skrzydła poważnego przedsiębiorcy 
w różnych branżach, ale pozostał kolegą. 
Wśród radiowych papierów znalazłam 
kartki z wydrukowanymi wierszami Re-
naty Putzlacher i odręcznym pismem 
„Proszę przekazać p. Leszkowi Wronce” 
i „Dla Leszka Wronki”. (Kartki wróciły do 
mnie z podkładem muzycznym, o który 
prosiłam.)

Dokument „Těšínské divertimento“ 
miał się zaczynać i kończyć piosenką do 
wiersza Reni Putzlacher. Byłam pod wra-
żeniem jej poezji, w dodatku wdzięczna za 
to, że w zbiorku „Ziemia albo-albo” napi-
sała mi w 1994 r. wzruszającą dedykację: 

Věra Judaszewicz, dziennikarka i moderatorka  
wielu prestiżowych imprez, dziennikarskie ostrogi 
zdobywała w Polskim Radiu w Warszawie,  
obecnie dyrektor regionalnej telewizji IFK Trzyniec.  
Tu z red. Józefem Raszykiem.

Prezes Kongresu Polaków Wawrzyniec Fójcik (z lewej) 
i prezes PZKO Jerzy Czap interweniowali w sprawie 
sytuacji w redakcji polskiej. Tu razem w pochodzie 
festiwalowym PZKO (foto Wiesław Przeczek).
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Otylce, która na własnej skórze poznała 
blaski i nędzę życia Zaolzianki. 

Do piosenki wybrałam fragment cze-
skiego tłumaczenia wiersza z jej zbiorku 
„Małgorzata poszukuje Mistrza” i wysła-
łam Leszkowi z prośbą o skomponowanie 
muzyki. Leszek oddzwonił, że to wiersz 
biały, i nie da się tego zrobić. Poprosiłam 
więc Mečislava Boráka o przetłumacze-
nie „na wczoraj” drugiej zwrotki rymowa-
nego wiersza „Divertimento Cieszyńskie”, 
a Leszkowi napisałam: „Przesyłam tekst 
po polsku, bo tłumacz jest zdolny zrobić 
to do rana. Ale dotrzyma rytm, rym itp. 
Zrób proszę również pięć, sześć przeryw-
ników muzycznych, przerywniki wesołe, 
umiarkowane, parę dźwięków, żeby au-
dycja była w jednym stylu. Odezwę się.“ 

Leszek wylatywał za dwa dni do Nowe-
go Jorku, ale nie posłał mnie do diabła. 
Wieczorem na pożyczonej aparaturze (bo 
własnej nie miał) nagrał muzykę i taśmę 
zostawił w recepcji swojej trzynieckiej 
firmy. Odebrałam ją rano i zawiozłam Ur-
szuli Niedobie (Szczepanik). Na nauczenie 
się piosenki został jej czas do następnego 

południa. Nie znałam nikogo innego, kto 
potrafiłby sprostać takiemu wyzwaniu. 
Ula westchnęła tylko, och, Leszek znów 
napisał to w wysokich tonacjach, ale zgo-
dziła się. Nazajutrz w studiu nagrań tech-
nik realizacji dźwięku (i reżyser muzycz-
ny w jednej osobie) nie ukrywał swojego 
podziwu. Zresztą obsługa studia zawsze 
podziwiała naszych muzyków, śpiewa-
ków, aktorów i reżyserów. 

* * *
Na początku września 1997 r. otrzymałam 
wiadomość o przyjęciu mojej audycji do 
konkursu, jak również zaproszenie na fe-
stiwal. Audycja jednak wciąż nie spełniała 
jednego z warunków. Nie została wyemi-
towana. Dyrektor nie chciał już słyszeć  
o wcześniej danej mi obietnicy. Nie mia-
łam innego wyjścia, i „pożyczyłam“ dwa-
naście minut od redaktora muzycznego, 
który wchodził na antenę po moim półgo-
dzinnym programie, i obiecałam „zwró-
cić” minuty za tydzień. Kolega wszedł  
w ten układ, a my razem z koleżanką, ko-
lekcjonerką nagród, wyjechałyśmy na fe-
stiwal do Podziebrad.

Festiwalowa atmosfera tonącego w je-
siennym słońcu miasta pozwalała zapo-
mnieć o ponurej rzeczywistości ostraw-
skiego radia. Ludzie spacerowali po 
kolumnadzie, zapełniły się restauracyjne 
ogródki, przed hotelem G-Rex ustawiono 
plenerowe studio, z głośników płynęła mu-
zyka. W miejskiej bibliotece obradowało 
jury. Moja audycja nie weszła do ścisłego fi-
nału. Powiedziano jednak, że jest pociesza-
jące, że takie programy powstają w regio-
nach i są tam nadawane. Wolałam niczego 

nie dementować. Ostrawska koleżanka 
zdobyła jedną z czterech nagród, miała tu 
wielu sympatycznych i „wpływowych” zna-
jomych, więc była okazja do świętowania.

Po powrocie do Ostrawy dowiedzia-
łam się, że mój pomysł na wyemitowanie 
audycji nie zdobył sobie uznania szefów, 
wręcz przeciwnie. Od dyscyplinarnego 
zwolnienia z pracy uratował mnie tylko 
szczęśliwy zbieg okoliczności. 

Otóż dyrekcja w Pradze oraz Rada do 
Spraw Radia i Telewizji otrzymywały co-
raz więcej anonimowych i podpisanych 
listów o niewesołych stosunkach mię-
dzyludzkich w Ostrawie, niekompetencji 
szefów, konfliktach interesów i malwer-
sacjach finansowych. Zwalniani dzien-
nikarze wstępowali na drogę sądową. 
Przeciwko nowym porządkom wystąpiły 
znane osobistości, takie jak pisarz Ludvík 
Vaculík czy publicysta muzyczny Jiří Čer-
ný (który wkrótce też otrzymał zakaz 
pracy w radiu). A słuchaczy dalej ubywa-
ło. Do Ostrawy przyjechał więc dyrektor 
programowy praskiego radia, którego 
bliżej poznałam w Podziebradach, i miał 
zbadać sytuację na miejscu. Moja audycja 
poszła w eter, a ja zostałam.

Po kilku dniach, była to środa 8 paź-
dziernika 1997 r., przyjechali do Ostra-
wy na spotkanie z pracownikami radia 
członkowie stałej komisji parlamentar-
nej do spraw mediów. W studiu muzycz-
nym wrzało od emocji. Poseł Pavel Dostál 
powiedział później gazecie Svoboda, że  
„z tutejszego radia zrobili Titanik”. 

Ostrawski dyrektor podał rezygnację, 
a jego obowiązki przejął tymczasowo dy-
rektor programowy z Pragi. 

W Ostrawie ogłoszono konkurs na no-
wego dyrektora. Zgłosiło się sporo kan-
dydatów, wśród nich kolega ogólnie znie-
nawidzonego szefa programu. W radiu 
krążyły pogłoski, że jego właśnie wybio-
rą. I tak się stało, niemniej nowy dyrek-
tor okazał się człowiekiem kulturalnym, 
tyle że z braku własnych doświadczeń ra-
diowych (a może poczucia wdzięczności) 
bardzo uległym wobec swojego aroganc-
kiego kolegi.

* * *
Zarobki spadły, Marek Michałek przyjął 
w końcu długo proponowaną mu pracę  
i odszedł z radia. Zostałyśmy we dwójkę 
z Haliną Drabek. O osobie nowego dzien-
nikarza miał decydować wszechwiedzący 
szef, który „wystarczająco znał język pol-
ski, ponieważ oglądał niegdyś telewizję 
katowicką”. 

Na Uniwersytecie Ostrawskim po-
wstawała podejrzana praca dyplomo-
wa studentki polonistyki (zwróciła nam 
uwagę Janina Raclavska) zawierająca 
jakiś subiektywny pogląd na temat pol-
skich audycji. Znajomy rękopis. Naszemu 
niestrudzonemu przeciwnikowi potrzeb-
ne było „naukowe” uzasadnienie swoich 
poleceń. 

Pomimo wszystko, i tak byliśmy  
w nieco lepszej sytuacji aniżeli nasi cze-
scy koledzy radiowcy. „Za wami stoją 
wasi Polacy – mówili nam – za nami nikt 
nie stoi.” 

Mieliśmy tego świadomość i to było 
światełko w tunelu. 

Sprawą zajmował się Kongres Pola-
ków i jego prezes Wawrzyniec Fójcik,  

 Na XII Światowym Forum Mediów Polonijnych Tarnów 
2004 z Emilią Świder (w prawo) wtedy już redaktorką 
Trzynieckiego Hutnika (archiwum OT). 
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w Pradze interweniowała Coexistentia 
(Stanisław Gawlik), odpowiednie kroki 
podjął Konsulat Generalny RP (zwłasz-
cza konsul Piotr Szwarc), w MSZ w War-
szawie interweniował poseł Kazimierz 
Wilk. W teczce znalazłam kopię listu 
praskiego dyrektora generalnego do pre-
zesa ZG PZKO Jerzego Czapa, gdzie zabie-
gał o szybkie spotkanie z naszym preze-
sem, gdyż ten „stał się ofiarą półprawd  
i kłamstw, rozpowszechnianych przez 
niektórych kolegów w studiu CRO“ i nale-
żą mu się wyjaśnienia. 

Nasza nowa inicjatywa współpracy 
znów na nic się nie zdała. Opracowany 
w najdrobniejszych szczegółach projekt 
czeskojęzycznego Dnia polskiego na fa-
lach radia ostrawskiego powędrował do 
kosza. Okoliczności pisania projektów, 
listów i czytania ich odpowiedzi nie słu-
żyły zdrowiu. Dwa tygodnie spędziłam  
w jabłonkowskim sanatorium. 

W tym czasie prezes Fójcik zainicjował 
w Cierlicku spotkanie szefów ostrawskie-
go radia z ministrem bez teki Jaromírem 
Baštą, odpowiedzialnym w rządzie za 
mniejszości narodowe, oraz dyrekto-
rem biura Andrejem Sulitką. Za naszą 
redakcję pojechała na spotkanie Halina 
Drabek. Stwierdziła, że przebieg rozmów 
pozwalał mieć nadzieję, że pracownicy 
rządu przejrzeli naszych pryncypałów  
i są po naszej stronie…

Może i dlatego dostałam po powrocie  
z sanatorium list z pogróżkami od pra-
skiego dyrektora generalnego. Koleżanka 
z redakcji muzycznej (późniejsza dyrek-
tor festiwalu Colours of Ostrava) zapew-
niła mnie, że jestem w dobrym towarzy-

stwie, gdyż podobne listy nie są niczym 
nowym i otrzymali je już także dramatur-
dzy brnieńskiego studia.

* * *
Bohaterem ostatniego aktu tego nie-
wesołego dramatu stał się sekretarz 
ZG PZKO Bogdan Suchanek. Mieszkał  
w tym samym mieście co pan dyrek-
tor, był członkiem jakiejś komisji w ma-
gistracie i razem doszli do wniosku,  
że przecież są ważniejsze sprawy. Zaini-
cjowali inauguracyjne spotkanie (pierw-
sze i ostatnie) „czesko-polskiej rady pro-
gramowej redakcji polskiej“. Dołączył do 
nas m. in. Bohdan Prymus, z zaolziań-
skiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich, a nasz chamowaty szef miał się 
nie odzywać. Zrobiło się nawet przyjem-
nie. Były kanapki i ciasteczka. Suchanek 
przyznał później, nie zdradzając szczegó-
łów, że wczoraj wieczorem poszli z dyrek-
torem na kawę…

Polska redakcja odzyskiwała utraco-
ną autonomię, uwolniła się od kaprysów 
pośrednich mądrali, podlegała wyłącznie 
dyrekcji i zaczęło być znowu normalnie. 
Kiedy słuchalność radia sięgnęła dna, 
dyrektor, żeby ratować własną skórę, 
musiał się w końcu pozbyć swojego dyle-
tanckiego kolegi.

Kilka miesięcy później odszedł tak-
że praski dyrektor generalny. Niedługo 
jego nazwisko znów wypłynęło na szer-
sze wody. W dziesiątą rocznicę wydarzeń 
listopadowych byli studenci wystąpili  
z nową inicjatywą polityczną pn. „Děku-
jeme, odejděte“. Krytykowali polityczny  
i moralny marazm w społeczeństwie… 

21-1-81    29×35   P7-1
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W ostatnich latach jesteśmy świadkami, 
jak narasta sprzeciw wobec ideału piękna 
w postaci anorektyczki i zastępuje ją ko-
bieta bardziej podniecających krzywizn. 
Warto wobec tego przyjrzeć się, jak zmie-
niał się ideał kobiecego piękna na prze-
strzeni wieków.

KOBIETA PALEOLITYCZNA
Pierwsza kobieca sylwetka, którą artysta 
uwieńczył i przetrwała do naszych cza-
sów, to kobieta paleolityczna. Jak można 
się przekonać z licznych znalezisk dato-
wanych na 20-30 tys. lat p.n.e. kobieta 
paleolityczna nosi olbrzymie piersi oraz 
fałdy tłuszczu na biodrach i udach. Venus 
z Věstonic odkryta w 1925 przez zespół 
K. Absolona jest najstarszą figurką ce-
ramiczną na świecie i nie przedstawiała 
przeciętnej kobiety tej epoki, a raczej ide-
ał, gdyż w kulturach myśliwsko-zbierac-
kich kobiety nie miały szans tak przytyć. 
Twarz figurki jest pokazana tylko sche-
matycznie. Najbardziej uwydatnione są 
piersi, brzuch i uda. Masa ciała najpulch-
niejszych kobiet symbolizowanych przez 
figurki paleolityczne szacowana jest na 
85 do 105 kg, co przy wzroście 155 cm daje 
wynik BMI w granicach 35 do 44.

Podziwianie kobiet obecnie uznawa-
nych za otyłe, wynikało z trudnych wa-
runków, powszechności chorób i śmierci, 
ciągłego widma głodu, a także nierówno-
ści społecznych. Zaokrąglona sylwetka 
świadczyła o zamożności, wysokiej pozy-
cji społecznej, płodności, była kanonem 
piękna przez tysiąclecia.

KOBIETA ANTYCZNA
Na przykładzie Wenus z Kapui (IV wiek 
p.n.e.) widać wielkie zmiany – pojawia 
się kobieta wyraźnie już odchudzona  
w stosunku do swojej poprzedniczki. Mia-
ła poważnie zredukowane kształty 
– mały biust i szczupłą sylwetkę. History-
cy tłumaczą to tym, że starożytni Grecy 
za wzór doskonałości uważali ciało mę-
skie i wysportowane sylwetki greckich 
herosów zdobiły antyczne domy oraz 
przestrzeń publiczną. Ciało kobiece nie 
odpowiadało ich wyobrażeniom o ideale 
– tym mogło być tylko pięknie zbudowa-
ne ciało męskie. Wizerunki kobiet poja-
wiały się rzadko i przedstawiały boginie 
z greckiej mitologii, np. Atenę, Afrodytę.

KOBIETA ŚREDNIOWIECZNA
W bardzo religijnym średniowieczu ko-
bieta przedstawiana była najczęściej  
w postaci Matki Boskiej lub świętej. 
Szczupła, uduchowiona, często cier-
piąca. W średniowieczu nie ciało było 
najważniejsze, ale nieśmiertelna dusza 
i dlatego ciało okryte było szczelnie po-
włóczystymi szatami. Jednoczesnie uwa-
żano, że kobieta jest siedliskiem nieczy-
stości zarówno fizycznej, jak i duchowej. 
To kobieta miała przywodzić mężczyznę  
do grzechu, to niewierność kobiety była 
zdecydowanie surowiej oceniana. 

KOBIETA RENESANSOWA
Od XIV wieku we Włoszech, a następnie 
w innych państwach Europy artyści wra-
cają do wzorów antycznych, szerzą ideały 
humanizmu, a kobiety stają się wzorem 
dla wielu dzieł. Do tej pory ukazywano  
w sztuce przede wszystkim Matkę Boską 
i święte, później coraz częściej zaczęły się 
pojawiać kobiety nie związane z religią 

M I C H A Ł  S Z C Z O T K A

Ideał kobiecego piękna
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chrześcijańską. Na przykład „Narodziny 
Wenus” Botticelliego lub „Mona Lisa” Le-
onarda da Vinci.

KOBIETA BAROKOWA
Kobieta paleolityczna wraca w zredu-
kowanej postaci w baroku, na płótnach 
mistrza Rubensa (XVII wiek) widzimy ko-
biety o obfitych kształtach, przedstwiane 
są często z odsłoniętymi piersiami lub 
zupełnie nagie. Dlaczego artyści tej epo-
ki przedstawiali takie właśnie kobiety? 
Ponieważ otyłość oznaczała płodność,  
a co za tym idzie atrakcyjność seksual-
ną, zdolność przetrwania głodu i choroby  
– oznaczała więc to, czego dzisiaj jest za-
przeczeniem – zdrowie.

KOBIETA W XIX W.
W pierwszej połowie XIX wieku dominuje 
kobieta romantyczna, którą opisywali tak 
znani poeci, jak Adam Mickiewicz, Juliusz 

Słowacki, Zygmunt Krasiński czy Johann 
Wolfgang Goethe. Pełne uczuć, nie potra-
fiły bądź też nie chciały ulec prawdziwej 
miłości. Wolały wyjść za mąż za nieko-

chanego mężczyznę, ponieważ liczyły się 
dla nich pieniądze i zaszczyty. Wciśnię-
te w gorset, który podkreślał falujący 
biust, duże pośladki i talię osy miały być 
bezwzględnie cnotliwe i wierne swemu 
małżonkowi. Rodzina i całe społeczeń-
stwo wpajały im przekonanie, że poży-
cie małżeńskie to w pierwszej kolejności 
forma poświęcenia i nie powinny z niej 
czerpać żadnej seksualnej satysfakcji. 

KOBIETA WSPÓŁCZESNA
W XX wieku ideał kobiecego piękna zmie-
niał sie tak szybko, że trudno go nawet 
ogarnąć.Na początku XX wieku feminist-
ki odrzuciły gorsety, obcięły włosy, zaczę-
ły palić papierosy, pić alkohol i walczyć  
o prawa wyborcze. Miały wyglądać mniej 
kobieco, biust owijano bandażem i rekla-
mowano drakońskie diety. (np. miss USA 
1925 Fay Lanphier).

W połowie XX wieku pojawia sie ko-
bieta fatalna w postaci Marlene Dietrich, 
która wabiła i zniewalała mężczyzn nie 
głębokim dekoltem i pięknymi krzywi-
znami ciała, lecz swoim spojrzeniem. 

Na przełomie lat 50. i 60. kolejny ide-
ał objawił się w postaci Marylin Monroe, 
aktorki i prezydenckiej kochanki. Jej 
wymiary zmieniały się w trakcie jej ka-
riery – poniżej prezentujemy te, którymi 
szczyciła się w czasach największej sławy:  
95 cm w biuście, 60 cm w talii oraz 91 cm 
w biodrach. Niejednokrotnie okrzykiwa-
na była najseksowniejszą kobietą świa-
ta – również obecnie. Po Marylin zostało 
więcej niż wspomnienie, do dziś kształt 
jej ciała, czyli płaski brzuch, wyraźne 
wcięcie w talii i duży biust (rozmiar 32D) 
nazywany jest klepsydrą i jest on stan-
dartem dla projektantów mody, chociaż 
większość kobiet ma kształt prostokąta 
(talia nieznacznie węższa niż ramiona  
i uda) lub gruszki (szerokie biodra i wąska 
klatka piersiowa).

 
 

Adam Mickiewicz 

DOBRANOC
Dobranoc, obróć jeszcze raz 
na mnie oczęta,
Pozwól lica. – Dobranoc  
– chcesz na sługi klasnąć?
Daj mi pierś ucałować.  
– Dobranoc, zapięta.
Dobranoc, już uciekłaś  
i drzwi chcesz zatrzasnąć.
Dobranoc ci przez klamkę  
– niestety! zamknięta!
Powtarzając: dobranoc,  
nie dałbym ci zasnąć.
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J Ó Z E F  S Z Y M E C Z E K

Idea Braterstwa  
w koncepcjach ezoteryków 
zaolziańskich po pierwszej 

wojnie światowej
Wielka Wojna, której niszczycielski pło-
mień rozgorzał się w świecie w latach 
1914-1918, pokazała, jak straszliwą kata-
strofą i barbarzyństwem jest prowadze-
nie wojny z wykorzystaniem najnowszej 
technologii. Ludzkość uświadomiła sobie, 
iż każda przyszła wojna może być jeszcze 
straszliwsza i okrutniejsza. Dlatego pra-
gnienie pokoju i wyzbycia się wojny jako 
środka rozwiązywania konfliktów było po 
wojnie gorętsze niż kiedykolwiek przed-
tem. Idee Pacyfizmu i Braterstwa między 
narodami stały się wyzwaniem dla po-
lityków, literatów, duchownych, a także 
dla zaolziańskich ezoteryków zrzeszo-
nych w Polskim Towarzystwie Teozoficz-
nym na Śląsku Cieszyńskim. W okresie 
międzywojennym prowadzili oni rozle-
głą działalność zmierzającą w kierunku 
porozumienia i bratania narodów oraz 
wychowania nowego człowieka nieob-
ciążonego egoizmem nacjonalistycznym.  
W swym artykule chcemy przyjrzeć się 
bliżej tej zapomnianej dziś karcie historii 
Zaolzia.

Organizowany ruch teozoficzny sięga 
swymi korzeniami do końca XIX wieku. 
Założycielką ruchu teozoficznego jest 
Helena Pietrowna Bławatska (1831–1891), 
wokół której zgromadziła się grupa osób 
zainteresowanych ezoteryzmem, a ta  
z kolei 17 listopada 1875 roku powołała do 
życia w Nowym Jorku Towarzystwo Teo-
zoficzne. Po założeniu organizacji usta-
lono podstawowe zadania Towarzystwa, 
które reagowały na aktualne potrzeby 
nowoczesnego świata. Ostatecznie usta-
lono trzy najważniejsze:
› stworzenie zalążka uniwersalnej 

wspólnoty braterskiej bez względu na 
rasę, wyznanie, płeć, status czy kolor;

› popieranie porównawczych studiów 
nad religią, filozofią i nauką;

› badanie niewyjaśnionych praw Natury 
i sił ukrytych w człowieku.
Nazwa teozofia pochodzi z języka grec-

kiego (θεóς ‘bóg’, σοφία ‘mądrość’) i ozna-
cza, że człowiek dąży do boskiej mądrości, 
którą powinien poznać i kierować się nią. 
Towarzystwo głosiło hasło: „Nie ma religii 

wyższej nad prawdę”. W celu odnalezie-
nia prawdy członkowie towarzystwa stu-
diowali źródła różnych religii, przy czym 
utwierdzili się w przekonaniu, że funda-
menty duchowości świata oparte są nie 
tyle na przekazach tradycji judaistycz-
nej i chrześcijańskiej, co na naukach 
buddyzmu i hinduizmu. To przekonanie 
spowodowało, że za siedzibę Towarzy-
stwa Teozoficznego obrano Adyar nie-
opodal Madrasu (dzis. Ćennaj) w Indiach.  
Od 1879 roku rozpoczęto wydawanie cza-
sopisma „The Theosophist”, dzięki któ-
remu idee Towarzystwa rozchodziły się 
na cały świat. Towarzystwo stosunkowo 
szybko powiększało liczbę swoich człon-
ków: w 1907 roku miało 14 700 członków, 
zaś w roku sprawozdawczym 1920–1921 
liczyło już 1349 sekcji (lóż, kół) na wszyst-
kich zamieszkałych kontynentach świata 
i 40 475 zorganizowanych członków. 

Do Monarchii Habsburskiej szerzyły 
się pierwsze idee teozoficzne z nadreń-
skiego Elberfeldu. W 1887 r. założono To-
warzystwo Teozoficzne w Wiedniu, zaś  
w 1891 r. doszło do założenia loży teozo-
ficznej w Pradze, którą nazwano „Pod 
błękitną gwiazdą“ [U modré hvězdy]. 
Szczególną rolę wśród praskich teozo-
fów odgrywała Berty Fantowa (1866-1918).  
W swoim domu na rynku staromiejskim 
prowadziła nieformalny salon towarzy-
sko-intelektualny („Fantakreis”), w ra-
mach którego wykładowcy praskiego 
uniwersytetu niemieckiego prowadzili 
dyskusje na temat Hegla, Kanta i innych 
filozofów oraz myślicieli i naukowców 
niemieckich. Był to swego czasu naj-
bardziej wyrazisty ośrodek intelektual-

ny Pragi. Częstymi gośćmi tych spotkań 
salonowych byli Albert Einstein, Philip 
Frank, Hugo Bergmann czy Felix Weltsch. 
Inne źródła podają wśród uczestników 
tych regularnych wtorkowych spotkań 
takie nazwiska jak Max Brod i Franz Kaf-
ka. Do Pragi przyjeżdżali również goście, 
czołowi przedstawiciele sąsiednich, nie-
mieckojęzycznych krajów. Szczególnie 
jeden z nich – Rudolf Steiner (1861-1925) 
spowodował, że myśli teozoficzne stały 
się atrakcyjne dla wielu intelektualistów 
niemieckiej Pragi. Steiner docierał i na 
prowincje. Znany jest jego pobyt w sierp-
niu 1901 r. w Ostrawie i Trzebowicach, 
kiedy był gościem piszącej po niemiecku 
śląskiej pisarki Marii Stona (1861-1944).  
W 1908 r. w gronie praskich teozofów po-
jawił się dziewiętnastoletni górnik z Za-
głębia Ostrawsko-Karwińskiego, rodem  
z Nydku, Andrzej Kajfosz (1889-1970), któ-
ry natchnął się ideą teozofii i postanowił 
rozpowszechnić ją na Śląsku Cieszyń-
skim, co nastąpiło po Wielkiej Wojnie. 

Wojna i jej skutki spowodowały, że lu-
dzie zwracali się w kierunku duchowym. 
Po tym traumatycznym wydarzeniu 
znacznie wzrosło zainteresowanie spi-
rytyzmem i naukami duchowymi. Znany 
chiromanta i badacz zjawisk duchowych 
Karol Chobot (1886-1937) tłumaczył to na-
stępująco: „to odruchowe odwrócenie się 
od na wskroś materialistycznej kultury 
świata, która nie uspokoiła i nie mogła 
zadowolić pragnień ducha człowieka,  
a której ostatecznym wyrazem i koniecz-
nym następstwem jest straszna kata-
strofa dziejowa, niesłychana w swoich 
skutkach, jaka nawiedziła nieszczęsną 
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ludzkość […] Egoizm, samolubstwo, siła 
przed prawem, zniszczenie słabszych, 
zdeptanie jednostki i całych społeczeństw 
i żądza użycia kosztem drugich – były 
ideałami i zasadami przewodnimi ostat-
nich dziesiątek lat”.

Chobot twierdzi, że po tych doświad-
czeniach: „ludzkość pragnie się wyrwać  
z tych pęt niewoli materializmu i wycią-
ga cierpiące ramiona do czystych krain 
ducha i ideałów, do prawdziwej mądro-
ści i cnoty i na nich pragnie ugruntować 
nowe życie, oparte o siłę ducha, oddając 
rząd w ręce czystej, promienistej wiedzy 
i ideałom braterstwa i miłości bliźniego”.

Czas powojenny był wielkim wyzwa-
niem dla teozofów, by rozwinąć w pełni 
ideały Braterstwa między narodami na 
podstawie duchowej i stworzyć nowego 
człowieka dla nowych czasów. Po odzyska-
niu niepodległości w nowo powstającym 
państwie polskim zarejestrowane zostały 
dwie organizacje o charakterze teozoficz-
nym. Pierwsza została założona w 1919 
roku (dokładnie 4 maja) na Śląsku Cie-
szyńskim w okresie kiedy obszar ten był 
przedmiotem konfliktu czechosłowacko-
-polskiego o przynależność państwową 
tej ziemi: chodzi tu o wzmiankowane już 
Polskie Towarzystwo Teozoficzne na Ślą-
sku Cieszyńskim (PTT na Śląsku Cieszyń-
skim) z siedzibą w Nydku. Druga o nazwie 
Polskie Towarzystwo Teozoficzne (PTT) 
powstało w 1920 roku (statut uchwalo-
no rok później) i miało swoją siedzibę  
w Warszawie. Obie organizację miały 
własne czasopisma: towarzystwo z Nyd-
ku wydawało od 1919 roku „Wyzwolenie”  
(w 1920 roku zmiana nazwy na „Teozofia”), 

które ukazywało się z przerwami do 1931 
roku. Natomiast organem towarzystwa 
warszawskiego, wychodzącym w latach 
1921–1930, był „Przegląd Teozoficzny”.

Podobnie jak na ziemi cieszyńskiej 
w Warszawie teozofowie obecni byli już 
przed pierwszą wojną światową. W War-
szawie ruch teozoficzny rozwinął się na 
początku XX wieku, prawdopodobnie oko-
ło 1905 roku. Trzy lata później w Warsza-
wie istniała loża teozoficzna działająca  
w ramach rosyjskiego TT. W maju 1910 
roku funkcjonowało już 7 lóż, liczących 
łącznie 51 członków, w zdecydowanej 
większości mających warszawskie adre-
sy. W okresie przedwojennym czołową 
postacią, wokół której toczyło się życie 
teozoficzne, był Kazimierz Stabrowski 

(1869-1929). Po wojnie ruchem kierowa-
ła Wanda Dynowska (1888-1971). Jesie-
nią 1921 roku, w dniach 29–30 września,  
w Krakowie odbył się pierwszy Zjazd PTT, 
na którym byli obecni również teozofowie 
z Warszawy i Wilna.

Przypadek Śląska Cieszyńskiego poka-
zuje jak trudno było – nawet przy najlep-
szych chęciach – zachować w stosunkach 
międzyludzkich ducha Braterstwa w cza-
sach wojującego nacjonalizmu i narodo-
wej przemocy. Na Śląsku Cieszyńskim 
teozofia zapuściła korzenie w środowisku 
górniczym w Zagłębiu Ostrawsko-Kar-
wińskim, gdzie obok siebie żyli Polacy  
i Czesi oraz Niemcy. Jak już podano, za-
łożyciel PTT na Śląsku Cieszyńskim An-
drzej Kajfosz był członkiem czeskiego TT  
w Pradze już od 1908 roku. Oprócz studiów 
z dziedziny okultyzmu podjął się nauki ję-
zyków i dogłębnie zaznajomił się z różny-
mi systemami filozoficznymi i religijny-
mi. Ze względu na brak literatury w języku 
polskim korzystał z literatury czeskiej, 
którą można było zdobyć nie tylko w sie-
dzibie TT w Pradze, lecz także w kręgach 
czeskich spirytystów w Zagłębiu Ostraw-
sko-Karwińskim. Pierwotnie teozofo-
wie śląscy utrzymywali bliskie kontakty  
ze spirytystami czeskimi, korzystali z ich 
literatury i brali udział w ich spotkaniach, 
być może niektórzy byli też członkami 
ich związku. Czeski ruch spirytystyczny 
był lepiej zorganizowany niż polski. Czesi 
mieli swoje czasopismo „Posel Záhrobní” 
wydawane od 1900 roku. Lider czeskich 
spirytystów Karel Sezemský (1860-1936)  
z miejscowości Nová Paka dostarczał re-
gularnie do Zagłębia literaturę spiryty-

styczną. Z czasem jednak klasyczny pro-
gram spirytyzmu stał się dla niektórych 
jego członków zbyt wąską platformą, 
dlatego liczba uczestników tego ruchu 
zaczęła się zmniejszać. A kiedy stosun-
ki czesko-polskie się pogorszyły, czego 
wyrazem była napaść wojsk czeskich na 
ziemię cieszyńską w styczniu 1919 roku, 
to drogi czeskich i polskich ezoteryków, 
pomimo obustronnie deklarowanego 
braterstwa, rozeszły się. Andrzej Podżor-
ski (1886-1971) z Wisły w czasopiśmie „Wy-
zwolenie” tak opisuje rozdzielenie się wy-
znawców spirytyzmu i teozofii na Śląsku: 
„spirytysta, szczególnie śląski, jest dziec-
kiem zależnym od podnoszenia się po-
mocą mediów i duchów obcych, zamiast 
dążyć do kształcenia własnego ducha i do 
rozwoju samodzielności jak największej”. 
A kiedy na dodatek sytuacja polityczna na 
Śląsku się zaogniła, a „«Posel Záhrobní» 
zszedł na drogę czeskiej polityki naro-
dowej, siłą woli pokaźna liczba trzeźwiej 
myślących zniechęciła się do spirytyzmu 
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w ogóle i pomyślała o lepszej strawie du-
chowej, a najwięcej niezadowoleni zało-
żyli Polskie Towarzystwo Teozoficzne na 
Śląsku Cieszyńskim”.

Podżorski zauważa też, że literatura 
czeska wpływała ujemnie na czystość 
mowy polskich spirytystów: „Oczywista, 
że studiowanie zagadnień transcenden-
talnych, nadzmysłowych w języku obcym 
i dla większości mało lub całkiem niezro-
zumiałym, musiało doprowadzić do fał-
szywych pojęć o rzeczach tych i wpłynę-
ło ujemnie również na czystość mowy”.  
W prośbie o rejestrację Polskiego Towa-
rzystwa Teozoficznego Śląska Cieszyń-
skiego Andrzej Kajfosz, podając powód 
stworzenia organizacji, do władz w Cie-
szynie napisał: „Oburzeni imperializmem 
czeskim, a zrażeni ostatecznie artykułem 

Ó Slezsko! nr 2 rocz. XIX czeskiego czaso-
pisma »Posel Záhrobní« – którego zwo-
lennikami i abonentami byliśmy dotąd 
z konieczności dla braku odpowiedniego 
czasopisma zgadzającego się z naszymi 
dążeniami, postanowiliśmy oderwać się 
od tego ruchu duchowego i skupić się pod 
nazwą Polskie Towarzystwo Teozoficzne 
na Śląsku Cieszyńskim z tymczasową sie-
dzibą główną w Nydku”.

Po podziale Śląska Cieszyńskiego  
28 lipca 1920 roku między Czechosłowację 
i Polskę, w wyniku którego siedziba Towa-
rzystwa znalazła się po stronie czeskiej, 
organizację zarejestrowano jeszcze raz  
w urzędach czeskich pod nazwą dosto-
sowaną do nowych realiów politycznych, 
jako Polskie Towarzystwo Teozoficzne na 
Śląsku Cieszyńskim w Czechosłowacji.

Nowo powstałe organizacje teozo-
ficzne przeważnie starały się o uznanie,  
a tym samym o afiliację Theosophical So-
ciety z siedzibą w Adyarze. Warszawskie 
PTT stało się polską sekcją macierzyste-
go TT z siedzibą w Adyarze w 1923 roku, 
natomiast PTT na Śląsku Cieszyńskim (od 
1920 w Czechosłowacji) nie stowarzyszy-
ło się z Theosophical Society z siedzibą 
w Adyarze. PTT w Czechosłowacji wyka-
zywało od początku wielką oryginalność. 
Jego aktywność nie była naśladownic-
twem innych tego rodzaju organizacji 
czy sekcji narodowych funkcjonujących 
niemal na całym świecie. Linia działania 
była własna, indywidualna. Warto zatem 
rozważyć statut PTT na Śląsku Cieszyń-
skim w odniesieniu do głównych celów 
głoszonych przez centralę w Adyarze. 
Dogłębną analizę statutów towarzystw 

teozoficznych przeprowadziła w swojej 
pracy o ruchu teozoficznym na ziemi cie-
szyńskiej Kamila Gęsikowska. Z jej analizy 
można wyciągnąć poniższe stwierdzenia. 

Cele PTT na Śląsku Cieszyńskim były 
według statutu następujące:
› „podnoszenie poziomu oświaty bez 

względu na rasę, plemiona, płeć, stan 
lub wyznanie;

› studium porównawcze systemów reli-
gijnych i filozoficznych;

› pielęgnowanie wiedzy, szczególnie 
okultystycznej;

› bratanie narodów”. 
Braterstwo ludzkości, które było na-

czelnym hasłem TT z siedzibą w Adyarze 
w statucie PTT na Śląsku Cieszyńskim 
(później w Czechosłowacji), znalazło się 
na ostatnim miejscu. Na pierwszym pla-
nie zamiast hasła o Braterstwie narodów 
pojawiła się teza dotycząca podnoszenia 
„poziomu oświaty”. Natomiast punkt mó-
wiący o badaniach niewyjaśnionych praw 
Natury i ukrytych sił w człowieku, wśród 
celów PTT na Śląsku Cieszyńskim nie po-
jawił się wcale. Zastąpiono go stwierdze-
niem o „pielęgnowaniu wiedzy, szczegól-
nie okultystycznej”. Zmiany te jednak nie 
oznaczają, że cieszyńscy teozofowie nie 
identyfikowali się z macierzystą organi-
zacją w Adyarze. Potrzeba podnoszenia 
oświaty bez względu na podziały jawić 
się może na terenie narodowościowo 
mieszanym jako najlepszy sposób dąże-
nia do Braterstwa ludzkości. Porównując 
cele obu organizacji, można stwierdzić, 
że cieszyńscy teozofowie kładli większy 
nacisk na edukację. Nie znaczy to, że cele 
PTT w Czechosłowacji i TT w Adyarze były 

odmienne. Cieszyńscy teozofowie łączyli 
ideę Braterstwa i ideę Narodu. Nauczanie 
traktowali jako najlepszy sposób wycho-
wania nowego człowieka – kochającego 
swój naród mieszkańca wszechświata. 
Edukacja człowieka była dla nich wyra-
zem postępu.

Działania teozoficzne opierały się nie 
tylko na strukturze organizacyjnej to-
warzystw. Podobnie jak gdzie indziej na 
świecie, również w Polsce i na czecho-
słowackim Śląsku Cieszyńskim ogniska 
teozoficzne wspierane były przez różne 
związki, kluby, ligi czy stowarzyszenia. 
Wszystkie działania tych grup kore-
spondowały z naczelnym celem teozofii, 
którym było tworzenie nowego społe-
czeństwa. W 1924 roku został zawiązany 
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w Polsce Związek Służenia, w ramach 
którego działały trzy Ligi: Braterstwa, 
Korespondencji Międzynarodowej oraz 
Lecznictwa. PTT z siedzibą w Warszawie 
starało się wprowadzać do procesu wy-
chowania młodzieży nowe formy kształ-
cenia. W tym względzie w środowiskach 
teozoficznych bardzo popularna była pe-
dagogika Marii Montessori (1870-1952). 
Pomimo szczerych chęci, szkoły tego 
typu w międzywojennej Polsce nie udało 
się otworzyć.

Bogata była działalność charytatywna 
i społeczna. Z pomocą próbowano dotrzeć 
do wszystkich warstw społecznych. Wy-
kazywano troskę o ludzi wykluczonych, 
organizowano misje resocjalizacyjne  
w więzieniach, prowadzono miejsca dla 

spotkań z młodzieżą, świetlice dla dziew-
cząt, kluby dla nastolatków z rodzin z pro-
blemami, organizowano kursy i prelekcje 
dla dorosłych o tematyce związanej z ideą 
Braterstwa. Biblioteki posiadały ogniska, 
które udostępniały swoje zbiory publicz-
ności.

Głównym sposobem urzeczywistnia-
nia idei Braterstwa i wychowania nowego 
człowieka miały stać się wspólnoty, które 
teozofowie określali jako „kolonie współ-
dzielcze” lub „idealne komuny”. Społecz-
ności takie powstawały już wcześniej  
w Europie. Polscy teozofowie mogli czer-
pać ze wzorów szwajcarskich, włoskich 
czy belgijskich. Wspólnoty takie zakła-
dano w domostwach na obrzeżach miast. 
Miały one funkcjonować w sposób samo-
wystarczalny. Ze względu na niskie uposa-
żenie warszawskich teozofów, w polskich 
realiach nie były to domy, ale mieszka-
nia. Wyjątkową wspólnotą w międzywo-
jennej Warszawie było mieszkanie przy  
ul. Moniuszki 4. Tu odbywały się spotka-
nia, przyjmowano zagranicznych gości  
i organizowano imprezy otwarte dla sze-
rokiej publiczności. Tu mieściła się też 
siedziba Związku Służenia i innych orga-
nizacji związanych z ruchem teozoficz-
nym. Od 1924 roku organizowano w Mę-
żeninie nad Bugiem wakacyjne kolonie, 
przeznaczone dla członków towarzystwa, 
a przede wszystkim związanych z nim 
młodych ludzi.

Teozofia szukała wyższej kultury du-
chowej, która byłaby platformą do po-
łączenia narodów więzią Braterstwa na 
podstawie duchowej. Przeszkodą w poro-
zumieniu między narodami były różnice 

językowe, które uniemożliwiały swobod-
ny przepływ myśli pośród poszczególnych 
grup językowych i utrudniały komunika-
cję. Tę sytuację mogło zmienić esperan-
to – język neutralny, pozwalający znaleźć 
porozumienie ponad podziałami naro-
dowymi. Nie dziwi zatem fakt, że PTT na 
Śląsku Cieszyńskim było gorliwym pro-
pagatorem nauki języka esperanto. Sam 
Kajfosz opanował ten język i prowadził 
następnie jego kursy w Zagłębiu Ostraw-
sko-Karwińskim. Informacje o espe-
ranto pojawiały się również na łamach 
„Teozofii”. Franciszek Prengel wyjaśniał: 
„Pierwszym i głównym celem Teozofii to 
zbratanie się narodów. O jakże pięknym  
i wzniosłym ten cel! Dla spełnienia się tej 
wzniosłej Chrystusowej idei pracują nie 
tylko teozofowie, ale i w większej części 
esperantyści, ci pionierzy, działający do 
tego, aby język międzynarodowy Espe-
ranto stał się środkiem porozumiewaw-
czym dla wszystkich narodów. Bo cóż 
nie dzieli tak okropnie ludzi, jak rozma-
itość języków; cóż powodem tych krwa-
wych wojen, jak nie ta przepaść językowa  
– uniemożliwiająca porozumienie się na-
rodów”.

Teozofowie byli zaangażowani w szu-
kanie wyższej kultury duchowej, zupełnie 
odmiennej od kultury, z którą obcowali 
na co dzień i którą uważali za barbarzyń-
ską. Odnajdywali ją w naukach teozofii. 
Esperantyści znów widzieli w nowym 
języku swą gwiazdę przewodnią, która 
doprowadzi ich do upragnionego celu 
– utworzenia z wszystkich narodów jed-
nego wielkiego narodu i powołania do 
istnienia jednej wielkiej ojczyzny ludzko-

ści. To były hasła, pod którymi teozofowie 
się chętnie podpisywali. Na łamach cza-
sopisma „Teozofia” prowadzili ożywioną 
kampanię reklamową zachęcającą czy-
telników do nauki uniwersalnego języka. 
Sami uczyli się umiejętności posługiwa-
nia się tym językiem i byli członkami kó-
łek esperantystów. Razem organizowali 
wspólne imprezy: najczęściej odczyty  
i wycieczki. W periodyku „Teozofia” pro-
mowali też działalność międzynarodowe-
go Teozoficznego Związku Esperantystów 
z siedzibą w Paryżu (rue Alain Chartier 
21). Polski ośrodek tego związku miał sie-
dzibę w Bydgoszczy przy ul. Podgórze 17. 
Kierownikiem sekcji polskiej był współ-
pracownik wspominanej już „Teozofii” 
Franciszek Prengel (1899-1945). Językiem 
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urzędowym było esperanto. Każdego 
członka obowiązywała tylko jedna zasada 
główna – Powszechne Braterstwo. Zwią-
zek organizował międzynarodowe kon-
gresy, w których brali udział – w ramach 
możliwości – przedstawiciele teozofów 
zaolziańskich i polskich.

Demonstracją Powszechnego Bra-
terstwa w praktyce były też międzyna-
rodowe kongresy teozoficzne. Pierwszy 
międzynarodowy kongres teozoficzny po 
Wielkiej Wojnie odbył się w dniach 23–30 
lipca 1921 roku w Paryżu. Udział w nim 
wzięli teozofowie z całego świata. Uczest-
niczyli w nim również Polacy, którzy 
mogli pochwalić się na arenie między-
narodowej swymi osiągnięciami organi-
zacyjnymi. Zjazd miał wyznaczyć dalszą 
perspektywę działań w przyszłości. De-
legaci byli przekonani, że po tragedii 
wojennej dojdzie do poprawy stosunków 
międzyludzkich, przyśpieszenia rozwo-
ju, a to zaowocuje tolerancją i rozkwitem 
cnót obywatelskich narodów, dlatego  
w trakcie zgromadzenia dominowały te-
maty o charakterze społecznym. Drugi 
kongres miał miejsce w dniach 21–26 lip-
ca 1923 roku w Wiedniu. Następny zjazd 
odbył się w Brukseli. Byli tu obecni dwaj 
przedstawiciele cieszyńskich i ostraw-
skich teozofów Josef Škuta i František 
Křetinský z Ostrawy reprezentujący obok 
czeskich lóż również dwa polskie ogni-
ska z Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego,  
a konkretnie ognisko „Jutrzenka” z Kar-
winy i ognisko „Przebudzenie” z Su-
chej Górnej. Zjazd upoważnił delega-
tów - przedstawicieli poszczególnych 
krajów świata, by w państwach, które 

reprezentują, wywierali za pomocą pe-
tycji i ulotek nacisk na wpływowe osoby  
w kraju, aby te z kolei wspierały inicja-
tywy pokojowe i działania zmierzają-
ce do rozbrojenia państw europejskich. 
Ostrawscy teozofowie wysłali 450 ta-
kich ulotek. Następny kongres odbył się  
w Budapeszcie. W zjazdach w Barcelonie 
w 1934 roku i w Genewie w 1936 roku teo-
zofowie z Polski ani z Zaolzia już nie brali 
udziału.

Lata dwudzieste XX wieku były złotą 
epoką ruchu teozoficznego na ziemiach 
polskich. Pod koniec tej dekady następu-
je wyciszenie działalności spowodowane 
licznymi podziałami, które zostały wy-
wołane rozmaitymi konfliktami natury 
ideologicznej czy osobistej. Nie zmienia  
to jednak faktu, że udział TT w działa-
niach na rzecz budowy nowego społe-
czeństwa na zasadach Powszechnego 
Braterstwa i poszanowania był bardzo 
wyrazisty. Liczne organizacje, związki czy 
ligi, rozmaite inicjatywy, akcje uświada-
miające i lobbingowe, które teozofowie 
organizowali świadczą o ich autentycz-
nej trosce o budowanie lepszej przyszło-
ści ludzkości. Wielu haseł głoszonych  
w okresie międzywojennym nie można 
było w pełni urzeczywistnić w praktyce. 
Niestety kolejna wojna, której się obawia-
no, nadeszła i przyniosła jeszcze większe 
spustoszenie niż poprzednia. Była jeszcze 
straszliwsza i jeszcze okrutniejsza…

Materiał ilustracyjny pochodzi ze zbiorów 
prywatnych Józefa Szymeczka oraz  

ze zbiorów Krajowego Archiwum w Opawie  
i Powiatowego Archiwum we Frydku Mistku. 1-4-84   50×55  P151-1
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J A N A  R A C L A V S K Á

Tragedia w Mayerlingu  
na łamach  

Gwiazdki Cieszyńskiej

Latem roku 1858 w cesarskiej rodzinie 
Habsburgów z niecierpliwością oczeki-
wano narodzin trzeciego z kolei potomka 
cesarzowej Elżbiety Bawarskiej i Fran-
ciszka Józefa I. W dniu 21 sierpnia w pa-
łacu Laxenburg pod Wiedniem cesarzowa 
powiła dziecko. Następnego dnia rankiem 
101 wystrzałów armatnich ogłosiło naro-
dziny upragnionego syna – kontynuatora 
dynastii i przyszłego następcy tronu. Wy-
dawało się, że pozycja Habsurgów i całej 
monarchii miotającej się w konfliktach 
międzynarodowych, zmagającej się z pro-
blemami gospodarczymi, będzie ustabili-
zowana. Tak przynajmniej sądził cesarz 
Franciszek Józef i w dowód podkreślenia 
potęgi militarnej Austro-Węgier w dniu 
urodzin swego syna Rudolfa Karola wydał 
rozkaz dzienny na 22 sierpnia o nastę-
pującej treści: „Chcę, aby za łaską Bożą 
dany Mi syn, od przyjścia swego na świat 
należał do Mojéj walecznej armji, a przeto 
mianuję go właścicielem Mojego 19 pułku 
piechoty, który odtąd będzie nosił nazwę 
pułku Cesarzewicza1. (GC, 28. 8. 1858).

1  Cytaty z Gwiazdki Cieszyńskiej (dalej GC) podajemy w pisowni oryginału.

O tym, jak wyglądały uroczystości 
związane z narodzinami następcy tronu 
odbywające się w Cieszynie donosi pismo 
Gwiazdka Cieszyńska w dniu 28 sierpnia: 

Zaraz tedy o godz. 2 po południu ruszo-
no wszystkie dzwony, na wieży ratusznéj 
wywieszono chorągwie i odegrano hymn 
narodowy; 101 wystrzałów z moździerzy 

rozgłaszało radosne zdarzenie. W wie-
czór oświetlono miasto, przy czém muzy-
ka miejska obchodząc ulicami ożywiała 
ogólną radość. (GC, 28. 8. 1858)

Uroczystości związane z przyjściem 
na świat następcy tronu odbywały się  
we wszystkich krajach monarchii habs-
burskiej. Zewsząd przychodziły gratu-
lacje z tej okazji. Pojawiła się również 
delegacja szlachty z Galicji, która prze-
mawiała następująco: „… zaiste nie mo-
glibyśmy być wierniejszymi tłumaczami 
prawdziwych i gorętszych życzeń stanu 
szlacheckiego, jak właśnie w chwili, gdy 
na szczęśliwą wieść o narodzeniu na-
stępcy tronu we wszystkich częściach 
wielkiego cesarstwa, tak po zamkach jak 
i pod strzechą, z każdej piersi dziękczyn-
ne modły i gorące życzenia wznoszą się 
do nieba”2. Nowonarodzonego następcę 
tronu, jak było w zwyczaju rodziny cesar-
skiej, odebrano matce i oddano pod opie-
kę dworzan. Jak tylko wiek na to pozwolił, 
zaczęto małego Rudolfa przysposabiać 
do kieriery wojskowej. Zadanie to prze-
znaczono hrabiemu Gondrecourtowi. Su-
rowe metody wychowawcze stosowane 
przez generała-wychowawcę pozostawiły 
wielką traumę w duszy wrażliwego dziec-
ka. Rudolf nie miał talentu i odpowied-
nich cech charakteru do tego, by stać się 
wojskowym. Kiedy jego matka Elżbieta 
stwierdziła, jaki jest stan duchowy i fi-
zyczny jej dziecka, nakazała zmienić wy-
chowawcę syna i odtąd opiekował się nim 
Joseph Latour von Thurmburg, człowiek 
wykształcony, który wspierał różnorodne 
zainteresowania arcyksięcia. Stopniowo 

2  Galicja w dobie autonomicznej 1850-1914. Wybór tekstów. Oprac. S. Kieniewicz. Wrocław 1952, s. 5-6, 
cyt. za: S. Grodziski: Franciszek Józef I. Ossolineum 1990, s. 69.

Rudolf zyskał rozległą wiedzę oraz zna-
jomość języków obcych. W późniejszym 
wieku studiował historię, ekonomię  
i nauki przyrodnicze. Z biegiem lat ce-
sarz Franciszek Józef coraz mniej wierzył  
w zdolności militarne swego syna. Pomi-
mo tego w wieku 26 lat postawił go na 
czele 36 pułku pieszego w Pradze. Arcy-
książę nie potrafił jednak stanąć na wy-
sokości zadania. Nie miał cech żołnierza 
– był niezdyscyplinowany, słaby, choro-
wity, pogrążony w marzeniach. Sympa-
tyzował z przedstawicielami odłamów 
liberalnych, kontaktował się z węgier-
skimi separatystami, co wcale nie było  
w zgodzie z oficjalną polityką rodziny 
Habsburgów. Do niej coraz częściej do-
chodziły wieści o spędzaniu czasu arcy-

Gwiazdka Cieszyńska 28. 8. 1858

Księżniczka Stefania Klotylda Koburg  
i arcyksiążę Rudolf Habsburg
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księcia Rudolfa w niewłaściwym towarzy-
stwie, hołdowaniu alkoholu i romansach. 
Były to zapewne powody do przyśpieszo-
nych poszukiwań żony dla następcy tro-
nu. Stała się nią szesnastoletnia belgijska 
księżniczka Stefania Klotylda Koburg, 
córka króla Leopolda II. Wydawało się, 
że Rudolf zaprzestanie dotychczasowe-
go trybu życia, ponieważ był zadowolony  
z wyboru żony, twierdząc, że jest ładna, 
dobra, mądra i bardzo szlachetna3. 

Uroczystość wjazdu narzeczonej Ru-
dolfa do Hofburgu komentowała Gwiazd-
ka Cieszyńska następująco:

W poniedziałek (9 maja, przyp. Autor-
ki) odbył się uroczysty wjazd księżniczki 
Stefanji, z Teresianum do Burgu. Świet-
ność téj uroczystości trudno opisać. Sama 
kareta, w któréj księżniczka jechała, po-
chodząca z czasów Józefa I. i używana 
odtąd do wjazdu wszystkich księżniczek 
mających zasiąść na tronie cesarskim, 
jest cała ze szkła i złota, i była zaprzężona 
6 pysznemi końmi (…). Przed księżniczką 
i za nią ciągły się długie szeregi ekwipa-
żów. Zwracały na siebie uwagę ekwipaże 
węgierskie, a z polskich hr. Siemieńskie-
go, Baworowskiego, Mniszka. (…) Wieczór 
była iluminacja nadzwyczaj wspaniała, 
jakiéj Wiedeń od dawna nie pamięta. Ro-
dzina cesarska z gośćmi objechała o 8 g. 
Ringstrasse, witana okrzykami entuzja-
stycznemi. Cała ludność była na ulicach  
i wydawała się prawdziwie szczęśliwą. 
(GC 14. 5. 1881)

Szczęśliwy był też teść – cesarz Fran-
ciszek Józef, myśląc, że znalazł w syno-

3  F. Here: Císař František Jozef I. Jeho život – jeho doba. Praha 1998, s. 286-7. 
4  Jw., s. 287.

wej sprzymierzeńca, który pomoże mu 
w „ujarzmieniu” następcy tronu4. Wtedy 
wydawało się, że ożenek arcyksięcia był 
właściwym posunięciem. 

W dniu 2 września 1883 roku Stefa-
nia urodziła córkę, której nadano imię 
Elżbieta. Z powodu komplikacji przy po-
rodzie i choroby, którą prawdopodob-
nie zaraził ją mąż, okazało się wkrót-
ce, że arcyksiężna nie będzie zdolna 
rodzić dalszego potomstwa. Spowodowa-
ło to ochłodzenie stosunków małżeńskich  
i powrót Rudolfa do dawnego sposobu ży-
cia. Zamiast pełnić obowiązki państwowe 
i poświęcać czas rodzinie, spędzał czas 
na polowaniach, biesiadach, hazardzie. 
Często i chętnie przebywał w towarzy-
stwie kobiet. Nic więc dziwnego, że z na-
potkaną na jednym z balów Marią Vetserą 
nawiązał burzliwy romans. „Niebawem 
wiedział o tym cały Wiedeń, ale toleran-
cyjny i przyzwyczajony do miłostek swo-
ich arcyksiążąt nie brał i tego związku na 
serio.” – pisze Stanisław Grodziski w mo-

nografii o Franciszku Józefie5. Z biegiem 
czasu pogarszał się stan zdrowia arcy-
księcia, ale też jego stosunki z cesarzem. 
Poglądy na politykę wewnętrzną i sojusze 
zagraniczne monarchii były przyczyną 
coraz częstszych konfliktów między oj-
cem i synem. Rudolf nie ukrywał swych 
antypatii wobec Niemiec. Przejawiło się 
to wyraźnie podczas wizyty Wilhelma II  
w Wiedniu i podczas przygotowywanej 
misji do Berlina w marcu 1889, w której 
miał uczestniczyć arcyksiążę, a jego za-
daniem było załagodzić napięte stosunki 
między obu krajami. Arcyksiążę Rudolf 
widział jednak szansę na sojusz z Francją 
i Rosją, co odnotowała niemieckia i au-
striacka prasa jako sprzeczne z oficjalną 
polityką zagraniczną Austro-Węgier. Tra-
gedia życiowa Rudolfa, mająca nadejść 
niebawem, najprawdopodobniej związa-
na była przede wszystkim z powyższymi 
okolicznościami. 

Powtarzające się depresje arcyksię-
cia, brak komfortu psychicznego i myśli 
samobójcze towarzyszyły mu na co dzień. 
Latem 1888 roku zaproponował swej ko-
chance Mizzi Caspar wspólne samobój-
stwo, ta jednak nie miała zrozumienia 
dla tak absurdalnego przedsięwzięcia. 
Nowy młody obiekt pożądania arcyksię-
cia – Maria Vetsera – była innym typem 
kochanki. Bezgranicznie zauroczona Ru-
dolfem siedemnastolatka przygotowana 
była dzielić z nim los, jakikolwiek by był. 
Prawdopodobnie w styczniu roku 1889 
stwierdziła, że jest w ciąży. Po ponownej 
ostrej wymianie słów arcyksięcia z cesa-
rzem Rudolf zwrócił się do swej kuzynki 

5  S. Grodziski: Franciszek Józef I. Ossolineum 1990, s. 137.

o pomoc w ucieczce z Marią do pałacy-
ku myśliwskiego w Mayerlingu. Hrabina 
Maria Larisch parokrotnie podejmowała 
się podobnej roli w zamian za wsparcie 
finansowe, które od niego otrzymywa-
ła. W dniu 29 stycznia w połowie drogi  
z Wiednia do Mayerlingu spotkali się Ru-
dolf i Maria w gospodzie Roter Stadl, skąd 
jechali wspólnie do celu swej podróży. 

Rankiem 30 stycznia lokaj arcyksięcia 
Johann Loschek usłyszał dwa wystrzały  
z rewolweru – pierwszy przeznaczony dla 
baronówny Marii Vetsery, drugi, samo-
bójczy, arcyksięcia Rudolfa. 

W dniu 2 lutego 1889 Gwiazdka Cie-
szyńska na pierwszej stronie opubliko-
wała tekst następującej treści:

Gwiazdka Cieszyńska 7. 5. 1881

Baronówna Maria Vetsera
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Arcyksiążę Następca Tronu 
Rudolf
Wielki bolesny wypadek. Następca 
Tronu Arcyksiążę Rudolf, nadzieja 
dynastyi i państwa, nie żyje! Nie-
szczęście, jakie monarchię naszą 
spotkało, jest tak wielkie, że trudno 
słowami je wyrazić: strata, jakiéj 
doznaliśmy, zbyt doniosła, aby-
śmy mogli już dziś pojąć jéj znacze-
nie. Tyle tylko pewna, że Austrya 
cała zalewa się obecnie łzami, bo-
leje szczérze nad niezmierną stratą 
i nieszczęśliwym Ojcem, a naszym 
najukochańszym Monarchą!

Bóg niech pocieszyMonarchę, 
państwo i nas wszystkich, którzy-
śmy go stracili. (GC 2. 2. 1889)

Tragiczną wiadomość przyniosły 
wszystkie gazety monarchii. Czytelnicy 
w Przeglądzie politycznym Gwiazdki Cie-
szyńskiej dowiedzieli się, że:

6  Marie svobodná paní z Wallersee: Láska a krev. (Skandál kolem Mayerlingu). Praha 1993.

Następca tronu wieczór przed śmier-
cią był zupełnie zdrów i zjadł kolacyą z hr. 
Hoyos, a rano już był nieżywy. Arcyksiążę 
umarł na udar sercowy. (GC 2. 2. 1889)

Starannie ukrywano, że w tym samym 
czasie i pomieszczeniu znaleziono jeszcze 
jedne zwłoki – Marii Vetsery, które na-
tychmiast usunięto. Zresztą okoliczności 
śmierci obojga kochanków w Mayrelingu 
do dziś nie zostały wyjaśnione. Milczenie 
wokół śmierci arcyksięcia wywoływa-
ło domysły i fantazje. Hrabina Larisch 
w swych pamiętnikach pisze o nieszczę-
śliwej miłości Marii i Rudolfa oraz kon-
fliktach, które miał z ojcem związanych 
prawdopodobnie z kwestią tronu węgier-
skiego6. Inne wersje mówią o zamachu 
na życie arcyksięcia przeprowadzone-
go przez członków tajnej policji, jeszcze 
inne o zemście zdradzanego mężczyzny, 
którego żonę rzekomo uwiódł arcyksiążę 
podczas jednego z pobytów w Mayerlingu. 
W każdym razie samobójstwo następcy 
tronu wykluczałoby pogrzeb kościelny, 
stąd objęcie tajemnicą przyczyny zgonu 
Rudolfa. Z tego też względu najprawdo-

podobniej cesarz Franciszek Józef bez-
zwłocznie skontaktował się ze Stolicą 
Apostolską. 

Wypadek ten (śmierć arcyksięcia – 
przyp. autorki) dał również dowód o sy-
nowskiém przywiązaniu Naszego Mo-
narchy do Stolicy św., i jego głębokich 
uczuciach religijnych. Zaraz bowiem po 
wypadku przesłał cesarz telegram z 2000 
słów do Leona XIII. Papież odpisał, a po 
odczytaniu tejże odpowiedzi wyrzekł mo-
narcha, że słowa Ojca św. uspokoiły go, 
wywarły błogi wpływ na jego umysł i po-
godziły go z losem. (GC 16. 2. 1889)

Czy było powodem korespondencji  
z Watykanem pozwolenie na pogrzeb 
kościelny syna – samobójcy, nie wiado-
mo. Być może cesarz Franciszek Józef 
potrzebował rady, jak zachować się w ta-
kiej sytuacji i zapewnienia, że nie będzie 
przeszkód ze strony papieża w pochówku 
arcyksięcia. Druga ofiara – Maria Vetse-
ra – w źródłach oficjalnych nie figuro-
wała. Tajna policja państwowa donosiła,  
że wśród wiedeńczyków szerzyły się in-
formacje o tragicznym zakończeniu 
romansu arcyksięcia Rudolfa i jego sa-
mobójstwie. Z relacji w Gwiazdce Cie-
szyńskiej można pośrednio wyczytać,  
że rodzina cesarska ukrywała jakieś in-
formacje, które przedostały się do wia-
domości publicznej. W odezwie na rela-
cje podawane w piśmie Nowy Czas, gdzie 
krytykowano rzekome igonorowanie ża-
łoby po śmierci arcyksięcia Rudolfa przez 
kościół katolicki, przeniknęła wiadomość  
o samobójstwie następcy tronu. 

W Cieszynie, jak zapewniają, staro-
sta prosić musiał biskupa tamtejszego, 

aby na kościele wywieszono chorągiew 
czarną, aby dzwoniono i odprawiono 
nabożeństwo żałobne. Podobnie miała 
się rzecz w Trzyńcu a w Domasłowicach 
ze strony katolicko-kościelnej żadnego 
objawu żałoby nie było. We Frywałdzie 
zaś spowiednik tamtejszego konwentu 
Urszulanek uważał za stosowne, w dzień 
pogrzebu cesarzewicza prawić z ambony 
o grzeszności samobójstwa. (GC 23.2.1889)

Nie pozostawiono jednak czytelników 
bez możliwości zaczerpnięcia oficjalnych, 
bardziej sczegółowych informacji o tra-
gicznym zgodnie następcy tronu. Wśród 
ogłoszeń znajdujemy propozycję nabycia 
broszurek Cesarzewicz Rudolf jego śmierć 
tragiczna i pogrzeb lub Arcyksiążę Rudolf 
i jego tragiczny koniec z 6 ilustracyami. 
(GC 23. 2. 1889)

Gwiazdka Cieszyńska 2. 2. 1889

Gwiazdka Cieszyńska 2. 2. 1889

Zamek myśliwski w Mayerling

Gwiazdka Cieszyńska 23. 2. 1889
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Pozostałe wiadomości dotyczące 
zgonu arcyksięcia odnoszą się już bez-
pośrednio do reakcji na to wydarzenie 
wśród panujących sąsiednich państw. 
Interesującą notatkę przynosi Gwiazdka  
w dniu 16 lutego.

Sułtan turecki na pierwszą wiado-
mość o śmierci arcyksięcia wystosował 
depesze kondolencyjne, a w kilka godzin 
późniéj odebrał odpowiedź od Najj Pana. 
Odpowiedź tak wstrząsająco miała wpły-
nąć na sułtana, że czytając ją wybuch-
nął po kilkakroć płaczem. […] Wzruszenia 
swego tak dalece nie mógł opanować, że 
polecił odłożyć na czas dłuższy wszelkie 
posłuchania… (GC 16.2. 1889).

Dzisiejszego czytelnika być może za-
interesuje fakt, że: Wieńce złożone na 
trumnie arcyksięcia Rudolfa w liczbie 865 
kosztowały ok. 100. 000 złr. Najkosztow-
niejszym z nich był wieniec dziennikarzy 
paryskich, kosztował bowiem 1000 fran-
ków. Drugi z rzędu pochodził od królowéj 
Wiktoryi; zrobiono go w Wiedniu za cenę 
400 złr. (GC 23. 2. 1889)

Teksty opublikowane w Gwiazdce Cie-
szyńskiej dotyczące tragedii w zamku 
Mayerling zgadzały się z informacjami 
przekazywanymi przez oficjalne źródła 
rodziny cesarskiej. Czytelnicy nie dowie-
dzieli się, że arcyksiążę Rudolf popeł-
nił samobójstwo i najprawdopodobniej 
zastrzelił swą kochankę Marię Vetserę.  
Na podstawie wielu źródeł historycznych, 
dokumentów i nieoficjalnych danych na-
leży uznać, że powodem dobrowolnego 
odebrania życia nie była nieszczęśliwa 
miłość, ale brak równowagi psychicznej, 

7  B. Hamannová: Rudolf. Korunní princ a rebel. Praha 1993, s. 344.

nieuleczalna choroba oraz brak pozy-
tywnych perspektyw w kierowaniu pań-
stwem założonym na starych feudalnych 
zasadach. Najbardziej obiektywną ocenę 
wydarzeń znajdujemy w dzienniku ów-
czesnego rosyjskiego ministra spraw za-
granicznych Lamsdorfa przywołujacego 
wypowiedź Władysława Szögyenyego, 
dyrektora w ministerstwie spraw zagra-
nicznych Austro-Węgier: „Szereg szano-
wanych mężów stanu łączy nieszczęście 
to wyłącznie z przyczynami politycznymi. 
Według nich następca tronu skompro-
mitował się takim sposobem wobec ów-
czesnej polityki gabinetu wiedeńskiego  
i jego sojuszników, jego stanowisko wo-
bec Wilhelma II i Niemiec tak się pogor-
szyło, zwrot wydawał się tak niemożliwy, 
że stanowił dla swojej ojczyzny źródło 
poważnych problemów, nawet zagroże-
nia, jeśli chciałby kontynuować taką po-
litykę”7. 

Zgon następcy tronu arcyksięcia Ru-
dolfa oznaczał nie tylko osobistą tragedię 
rodziny Habsburgów, lecz również utratę 
nadziei na nową organizację wielonaro-
dowościowej monarchii w duchu libera-
lizmu oraz wzmocnienie sojuszu z Niem-
cami, co w niedalekiej przyszłości miało 
okazać się dla Austro-Węgier zgubne.

Gwiazdka Cieszyńska 23. 2. 1889

29-7-80   50×60  P138-2
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O najcenniejszych dziełach sztuki sakralnej z kościołów Śląska 
Cieszyńskiego, znajdujących się w śląskich zbiorach muzealnych.

Zwiedzając muzea, rzadko dowiaduje-
my się o proweniencji zabytku. Na ogół 
informacja dotyczy jego wieku i auto-
ra, ewentualnie techniki. Zwłaszcza  
w przypadku dzieł sztuki sakralnej ich hi-
storia bywa ciekawa, czasem nawet ta-
jemnicza. Artykuł ten opowiada o naj-
cenniejszych zabytkach, które dawniej 
stanowiły wyposażenie kościołów Śląska 
Cieszyńskiego, a dzisiaj uświetniają eks-
pozycje śląskich muzeów. 

Śląsk Cieszyński po obu stronach gra-
nicy należy do gęsto zaludnionych obsza-
rów. Jednak w odległych czasach sytuacja 
była inna. Zalesione tereny górskie zasie-
dlane były tylko przez odważnych. Miasta 
i wsie powstawały na terenach bardziej 
przyjaznych człowiekowi, skupiały się wo-
kół głównego miasta księstwa, Cieszyna. 
Jedną z najważniejszych budowli w mie-
ście i na terenie większych wsi, a może 
nawet najważniejszą, był kościół. Duży, 
reprezentacyjny, murowany lub niewielki, 
drewniany, kryty gontem. Bez względu na 
jego okazałość, mieściły się w nim: ołtarz, 
ambona, chrzcielnica, ławki, chór z orga-
nami, czasem boczne kaplice z własnymi 

ołtarzami, krypty, obrazy patronów, epi-
tafia, a od połowy XVIII wieku również 
stacje Drogi Krzyżowej. Do najciekaw-
szych należały bez wątpienia nastawy oł-
tarzowe – malowane, rzeźbione, zdobione 
snycerką, a także epitafia sławiące osoby 
zasłużone dla kościoła lub miejscowości, 
cudowne obrazy i rzeźby, które przyciąga-
ły rzesze pielgrzymów. Mimo że w każdym 
kościele od początku jego istnienia znaj-
dował się ołtarz, liczne obrazy i rzeźby 
oraz inne elementy wyposażenia koniecz-
ne do sprawowania liturgii, to do czasów 
współczesnych dochowała się niewielka 
ilość tych bezcennych dzieł sprzed stuleci. 
Reformacja i następująca po niej kontrre-
formacja nie poczyniły większych szkód  
w wyposażeniu świątyń, co najwyżej  
z większych świątyń przeniesiono część 
wyposażenia do małych, prowincjo-
nalnych kościółków, zastępując je ba-
rokowym sprzętem i dziełami sztuki.  
Do największych zmian i utraty cenne-
go gotyckiego i renesansowego dziedzic-
twa doszło w XIX wieku, kiedy wyburzano 
drewniane wiejskie kościoły, zastępując 
je murowanymi, oczywiście z „nowocze-

snym” wyposażeniem wnętrza. Stare, zżarte przez drewnoja-
dy i zbutwiałe od wilgoci drewniane, malowane deski i rzeź-
by często wędrowały na strychy plebanii i tam dogorywały 
lub też od razu je likwidowano. Bywało, i niestety nadal się 

zdarza, że drewniane kościoły wraz z całym ich 
wyposażeniem niszczyły pożary. Świadomość 
posiadania skarbu w postaci cennego dziedzic-
twa naszych przodków, które przetrwało całe 

stulecia, pojawiła się dopiero znacznie póź-
niej. Całe pokolenia traktowały obrazy i rzeź-
by sakralne, zwłaszcza te, które nie oszczę-
dził ząb czasu, jako coś, co można zastąpić 
nowym, ładniejszym, nowocześniejszym. 
Dzięki aktywności kilku osób, a zwłaszcza 
księdza Józefa Londzina, pod koniec XIX i na 

początku XX wieku udało się uratować nie-
które cenne ruchome zabytki sztuki sakralnej 

z kościołów znajdujących się na terenie Śląska 
Cieszyńskiego, które stanowią dzisiaj bezcen-
ną wartość kolekcji muzealnych i są źródłem 
poznania dla badaczy. Obecnie sytuacja wyglą-
da inaczej. Na ogół administracja kościelna wo-
li przekazać lub zdeponować dzieło w muzeum, 
chroniąc go w ten sposób przed kradzieżą, znisz-
czeniem przez wandali i zapewniając mu lepszą 
opiekę konserwatorską. 

Nasze opowiadanie o wybranych, najcenniej-
szych pod względem artystycznym i historycznym 
dziełach sztuki sakralnej, które można oglądać  
w muzeach śląskich, zaczniemy od miasta będą-
cego przez wieki stolicą księstwa, nazywanego też 

miastem kościołów, w którym ma swoją siedzibę jed-
no z najstarszych muzeów w Europie Środkowej – od 
Cieszyna. 

Dwadzieścia lat temu, w czasie konserwacji na po-
zór niezbyt urodziwej, kamiennej rzeźby przedstawiają-

cej Madonnę z Dzieciątkiem, która w 1844 roku została 
przeniesiona z Góry Zamkowej i ustawiona na kolum-

I R E N A  P R E N G E L  A D A M C Z Y K

Z kościołów  
do muzealnych kolekcji

Madonna z Dzieciątkiem, warsztat P. Parlera, 3. ćwierć XIV w., MŚC1
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nie na jednym z rynków cieszyńskich, na 
Starym Targu, dokonano ogromnego od-
krycia. Pod 32 warstwami przemalówek 
pokrywających rzeźbę z piaskowca odkry-
to wspaniałe dzieło datowane na 3. ćwierć 
XIV wieku. Kolejno nakładane warstwy far-
by zniekształciły co prawda piękną gotycką 
rzeźbę, ale jednocześnie w pewien sposób 
przyczyniły się do jej izolacji od niesprzy-
jających warunków klimatycznych i zanie-
czyszczeń. Rzeźba, mimo że z kruchego pia-
skowca, zachowała się w bardzo dobrym 
stanie. Stała się materiałem badawczym 
dla naukowców zajmujących się słynnym 
warsztatem praskiego rzeźbiarza, architek-
ta i budowniczego, Piotra Parlera (Parleřa), 
z którym jest związana. W 2002 roku wy-
jechała w swoją pierwszą podróż do miej-
sca, w którym inspirację czerpał jej anoni-
mowy autor, do Pragi. W Galerii Narodowej  
w Rynku Staromiejskim urządzono wtedy wy-
stawę pt. „Cieszyńska Madonna”, a jej główną 
atrakcją była tzw. Madonna ze Starego Targu 
w Cieszynie, która jednocześnie przez pół ro-
ku sławiła nasz region wśród odwiedzających 
galerię. Później stała się ozdobą wystawy 
„Śląsk, perła w koronie czeskiej” w Legnicy. 
Od lat jest „perłą” ekspozycji Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie.

Z Górą Zamkową związany jest też in-
ny cenny zabytek, a mianowicie malowany 
na desce obraz przedstawiający Madonnę 
z Dzieciątkiem. Ten rodzaj przedstawienia 
wywodzi się od najstarszego typu ikono-
graficznego Bogurodzicy, tzw. Hodegetrii. 
Cieszyński obraz datowany jest na około 
1450 rok. Kilka lat temu w czasie jego kon-
serwacji pod warstwą zanieczyszczeń od-

kryto jedyną zachowaną rozetkę cynową. 
Pierwotnie lamówkę płaszcza Madonny 
zdobiło wiele takich ozdób, o czym świad-
czą ślady i pozostałości niewielkich gwoź-
dzi. Mimo że zachowało się tylko ok. 40 % 
obrazu, został on pieczołowicie przecho-
wany i na początku XX wieku przekazany 
przez urzędników Komory Cieszyńskiej, 
która miała swoją siedzibę na Górze 
Zamkowej, do zbiorów cieszyńskiego mu-
zeum. Obraz prawdopodobnie miał zna-
czenie kultowe, być może należał do ob-
razów specjalnie czczonych, tzw. łaskami 
słynących i stąd mimo poważnego uszko-
dzenia przetrwał do naszych czasów. 

Wiele stuleci później powstał in-
ny obraz ołtarzowy przedstawiający  
św. Wacława, datowany na połowę XVIII 
wieku, autorstwa Antoniego Heintzego. 
W związku z tym, że rotunda posiada-
ła dwóch patronów, św. Mikołaja i póź-
niej ustanowionego św. Wacława, obraz 
ten mógł przez pewien czas stanowić jej 
wyposażenie. Do muzeum trafił w bardzo 
złym stanie, w strzępach i dopiero na po-
czątku lat 80. XX wieku udało się, w ra-
mach pracy magisterskiej w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, przywrócić 
jego pierwotny wygląd i odszyfrować au-
tora oraz czas powstania obrazu. Dzisiaj 
znajduje się na ekspozycji Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego. 

Z cieszyńskiego kościoła Świętej 
Trójcy, który jako jedyny w Cieszynie po-
wstał w okresie reformacji, najpierw jako 
drewniana kaplica pogrzebowa ufundo-
wana w 1585 roku przez księżnę Katarzynę 

Fragment obrazu Madonny z Dzieciątkiem, ok. 1450 r., MŚC

Św. Wacław, A. Heintze, Cieszyn, poł. XVIII w., MŚC

Ofiarowanie Izaaka, Cieszyn, ok. 1590 r., MŚC2
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Sydonię, a w 1594 roku przekształcony w murowany kościół, po-
chodzi kilka ciekawych zabytków z końca XVI, początku XVII i XVIII 
wieku. Wszystkie zostały przekazane do cieszyńskiego muzeum  

w latach 20. XX wieku, gdzie poddano je konserwacji. Dwa z nich to 
obrazy malowane na deskach, jeden przedstawiający starotesta-

mentową scenę Ofiarowania Izaaka, na drugim znajduje się sce-
na Chrystusa Męża Boleści w otoczeniu ewangelistów. Oba po-

wstały około 1590 roku najprawdopodobniej w Cieszynie, 
gdzie w tym czasie działała większa grupa malarzy. 

Trzy barokowe rzeźby z XVIII wieku, przedstawiają-
ce św. Marka Ewangelistę, św. Wacława i św. Jadwigę 
Śląską, zapewne stanowiły elementy ołtarzy kościo-
ła Świętej Trójcy, który od 1654 roku znajdował się w rę-
kach katolików. 

Z tego kościoła pochodzą również zabytki sztuki sepul-
kralnej, a mianowicie epitafia upamiętniające zmarłych 
cieszyńskich mieszczan i ich dzieci. Najstarsze powsta-
ło w okresie, kiedy Cieszyn nawiedzały epidemie moru. 
Zachowało się tylko fragmentarycznie, ale za to zawiera 

niezwykle ważne informacje. Powstało po 1599 roku, a zo-
stało poświęcone Adamowi Reisowi i jego dzieciom Salomei  

i Janowi. Fundatorką była prawdopodobnie żona i matka, któ-
ra również została uwieczniona na epitafium. Z łaciń-
skiej inskrypcji dowiadujemy się, że Adam Reis, obywa-
tel Cieszyna, nauczyciel wraz z dwójką swoich dzieci zmarł  

w 1599 roku w wyniku zachorowania na dżumę. 
Z 1612 roku pochodzi epitafium malowane na desce, po-

święcone Janowi Żywieckiemu, ufundowane przez ojca Adama, Św. Wacław, Cieszyn,  
XVIII w., MŚC

Epitafium Jana Żywieckiego, W. Kalus, Cieszyn, 1612 r., MŚC

Fragment epitafium Reisów, Cieszyn, 1599 r., MŚC

który w centralnej części tablicy po-
święcił swojemu dziecku długi 
tekst łaciński. Ujmująca inskryp-
cja, przepełniona jest żalem po 
śmierci ukochanego dziecka, 
z którym ojciec wiązał wiel-
kie nadzieje. Au-
torem epitafium 
jest Wacław Kalus, 
który w zwieńczeniu 
przedstawił  scenę 
ukazującą Chrystusa 
wśród dzieci, mającą 
swe źródło w Ewangelii 
wg św. Mateusza, 19, 
14. Natomiast w dolnej 
części została umiesz-
czona w pozycji klę-
czącej modląca się po 
stracie synka postać 
fundatora.

Ponad 100 lat póź-
niej powstało inne epi-
tafium. Tym razem 
chodzi o obraz nama-
lowany na płótnie po-
święcony piątce dzie-
ci z rodziny Lopiechów 
zmarłych w latach 1706 
–1727. Dwójka zmar-
łych to niemowlęta 
niewymienione w in-
skrypcji pisanej w ję-
zyku czeskim, po-
zostałe to Mariana  
(w wieku 5 lat), Jerzy  
(w wieku 13 lat)  
i Magda  lena (w wieku 
16 lat). 
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W tym miej-
scu, żeby 
kontynu ować 
rozpoczę-
ty temat epi-
tafiów, musi-
my przenieść 
się z Cieszyna 
do kościo-
ła w Hażlachu, 
skąd pochodzi epi-
tafium Joachima 
Bludowskiego  
(do 1668 r. w kościele 
w Ochabach), namalo-
wane na desce  
po 1607 roku przez 
Wacława Kalusa, te-
go samego, który spo-
rządził epitafium Żywieckiego. Joachim 
Bludowski z Dolnych Bludowic był aseso-
rem sądu ziem
skiego i dorad-
cą księcia Adama 
Wacława. Do koń-
ca swego życia, tj.  
do 1607 roku pozo-
stał luteraninem. 
To niezwykle cie-
kawe epitafium 
jest przykładem 
późnorenesanso-
wej sztuki. W części 
centralnej znajdu-
je się scena Zmart-
wychwstania, na 
fryzie umieszczo-
nym poniżej au-
tor przedstawił 

najbliższą rodzi-
nę Joachima, 

jej żyjących  
i zmarłych 
członków.  

Z lewej stro-
ny Joachim 

i jego męscy 
potomkowie,  

z prawej jego dwie 
kolejne żony i córki. 
Postacie trzymające 
w rękach krzyże nie 

żyły w okresie po-
wstawania epitafium. 

Pod fryzem umieszczo-
no inskrypcję w języku 

czeskim dotyczącą zmar-
łego i jego pierwszej żony 

Katarzyny Czetrys z Kinsberga († 1595). 
Do muzeum w Cieszynie trafiło ze zbio-

rów Generalnego 
Wikariatu (utwo-
rzony po woj-
nach śląskich  
w 1770 r. i rozdziele-
niu granicą diece-
zji wrocławskiej). 

Z rodziną Blu-
dow skich związa-
ne jest jeszcze in-
ne, późniejsze 
epitafium znaj-
dujące się obec-
nie na ekspozycji 
w Muzeum Śląskim 
w Katowicach jako 
depozyt Muzeum 
Archidiecezjalnego 

w Katowicach, pierwot-
nie w kościele  
w Ochabach, póź-
niej w Hażlachu. 
Epitafium upa-
miętnia-
jące wnu-
ka Joachima 
Bludowskiego, 
bezpotom-
nie zmarłe-
go Adama 
(† 1660), po-
wstało w 1666 
roku. Jego fun-
datorami by-
li bracia Mikołaj, 
Jan i Wilhelm. Sam 
zmarły został przed-
stawiony w pozie klę-
czącej przed ukrzyżowanym 
Chrystusem. Podobnie jak 
w przypadku wcześniejsze-
go epitafium i tutaj mamy inskrypcję pi-
saną w języku czeskim. Zain teresowanie 
ba daczy szczególnie wzbudzają umiesz-
czone w obramieniu herby przodków 
zmarłego. 

Epitafium Wa cława Wilczka z Dobrej 
Zemicy i Hulczyna, na Simoradzu 
i Kończycach, kanclerza ziemskie-
go Księstwa Cieszyńskiego, zmarłe-
go w wieku 68 lat, znajdowało się daw-
niej w kościele św. Jakuba w Simoradzu. 
Fundatorką była druga żona zmarłe-
go, Magdalena z domu Rymultowska  
z Kornic, z którą przeżył w związku mał-
żeńskim 7 lat, aż do swej śmierci w 1681 ro-
ku. Obraz centralny przedstawia klęczące

 przed Ukrzyżowa-
nym postacie zmarłe-

go oraz jego żo-
ny-fundatorki. 
Inskrypcje, tak 

jak poprzed-
nio, zostały na-

pisane w języ-
ku czeskim. Do 

cieszyńskiego 
muzeum zosta-

ło sprzedane  
w 1932 roku 

przez prywatną 
osobę. 

Wśród dzieł 
sztuki, które  

dawniej znajdowały 
się w cieszyńskich ko-

ściołach, warto wymie-
nić piękne rzeźby barokowe, 
stanowiące niegdyś wyposa-
żenie nieistniejącej już ka-

plicy Matki Boskiej Bolesnej przy klasz-
torze Sióstr Elżbietanek, który wraz  
ze szpitalem dla kobiet mieścił się przy 
cieszyńskim Rynku. Kiedy w 1903 ro-
ku zakończono budowę nowego obiektu 
szpitalno-klasztornego i kościoła przy 
obecnej ulicy Katowickiej, rzeźby świę-
tej Anny z małą Maryją oraz św. Józefa 
z Dzieciątkiem z 1. połowy XVIII wieku, 
przypisywane Antoniemu Stanettiemu, 
trafiły do nowo powstałej kaplicy  
w Krasnej. W 1930 roku sprzedano je 
do zbiorów muzealnych w Cieszynie. 
Na miejscu dawnego klasztoru i szpita-
la Elżbietanek znajduje się dzisiaj budy-
nek poczty.

Epitafium Lopiechów, Cieszyn, 1. Ćwierć XVIII w., MŚC

Epitafium Joachima Bludowskiego,  
W. Kalus, Cieszyn, po 1607 r., MŚC
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Epitafium Wacława Wilczka,  
Cieszyn, ok. 1681 r., MŚC
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W niedalekim sąsiedztwie, przy obecnej ulicy Szersznika, 
stoi kościół Świętego Krzyża, dawniej w rękach jezuitów, 

którzy przybyli do Cieszyna w 1673 roku. Do kościoła 
przylegał klasztor i gimnazjum katolickie prowadzone 
przez zakonników, a później pierwsze cieszyńskie mu-

zeum założone przez ks. Jana Leopolda Szersznika. 
Ze zwieńczenia ołtarza bocznego pochodzi obraz 
św. Alojzego w celi klasztornej, a prawdopodob-
nie z pomieszczeń gimnazjum 19 obrazów przed-
stawiających sceny z życia św. Alojzego Gonzagi, 
wszystkie z 3. ćwierci XVIII wieku. Epickie obra-
zy z krótkim tekstem objaśniającym, z życia 
świętych jezuitów – Stani-

sława Kostki, Alojzego Gonzagi, 
Ignacego Loyoli itd., stanowiły 
wyposażenie pomieszczeń  

w szkołach prowadzonych 
przez jezuitów. Ich treść 

miała być przykładem dla 
młodzieży pobierającej 
w nich nauki. Los obra-
zów po kasacie zakonu 

w 1773 roku był różny,  
na ogół usunięto je i w ten 
sposób uległy rozprosze-

niu. Do dzisiaj kompletnych cykli, podobnych do cieszyńskie-
go, zachowało się niewiele. Cieszyńskie obrazy zawdzięczają 
swoje przetrwanie księdzu Szersznikowi, który również był 
jezuitą. 

Opuśćmy cieszyńskie świątynie i poszukajmy dzieł 
sztuki, które dawniej stanowiły wyposażenie mniejszych, 
wiejskich kościołów. Zacznijmy od Bystrzycy, od jej naj-
starszego kościoła, który powstał najprawdopodobniej 
około 1587 roku, czyli w czasie, gdy luteranizm stał się 
głównym wyznaniem całego Księstwa Cieszyńskiego. 
Budowę obecnego bystrzyckiego kościoła zakończo-
no w 1897 roku, po wyburzeniu starszego, zniszczone-
go i grożącego zawaleniem obiektu. Wtedy doszło też 
do zmian w wystroju kościoła. Dotychczasowy obraz  

z ołtarza bocznego  
z przedstawieniem 
wzgórza Golgoty, 
datowany na 1639 
rok oraz krucyfiks 
przed nim umiesz-
czony, do które-
go przez setki lat 
zmierzały piel-
grzymki, zostały 
przewiezione przez 
architekta nowe-
go kościoła Albina 
Prokopa do Cieszyna do zbiorów 
Generalnego Wikariatu. Z kolei stamtąd 
zakupiono je do nowo powstałej kaplicy 
św. Jadwigi w Wiśle Czarnem, gdzie znaj-
dują się do dzisiaj w kaplicy przy 
Zameczku Prezydenckim. Do nowego by-
strzyckiego kościoła wykonano kopię 
obrazu, krucyfiksu i zaprojektowa-
no nowy ołtarz. Obraz  
ze zwieńczenia starego 
ołtarza głównego  
z przedstawieniem 
męczeństwa św. 
Wawrzyńca, autor-
stwa cieszyńskiego 
malarza Jana Józefa 
Heymanna z 1783 ro-
ku, znalazł się  
w zbiorach cieszyń-
skiego muzeum. 
Co stało się z ob-
razem central-
nym przedsta-
wiającym scenę 
Ukrzyżowania, nie 
wiadomo. 

Podobna sy tu-
acja miała miejsce  
w Stonawie. Daty 
powstania pierw-
szego kościoła nie 
znamy, wiemy jed-
nak, że istniał 
już w 1447 roku. 
Wielokrotnie re-
m o n t o w a n e g o 
drewnianego ko-
ścioła nie udało się 
uratować, zastąpio-

no go murowaną neogotycką świątynią,  
a stary ostatecznie rozebrano w 1913 roku. 
W 1903 roku ks. Józef Londzin przewiózł 
do Cieszyna na wystawę Towarzystwa 
Ludoznawczego mocno zniszczoną, 
przeżartą przez robactwo płaskorzeź-
bę przedstawiającą Wielką Rodzinę 

Matki Bożej. Zabytek ten datowa-
ny na około 1500 rok, związany  

z wrocławskim warszta-
tem Jakuba Beinharta, 
nie wrócił już do 
Stonawy. Najpierw 
znalazł swoje miejsce 
w zbiorach Polskiego 
Towarzystwa Ludo-
znawczego, a później 
wraz z nimi wcie-

lono go do zbio-
rów cieszyńskie-

go muzeum, 
gdzie podda-
ny konser-

wacji stanowi 
ozdobę ekspozycji  

i ciekawy pod wzglę-

Św. Józef z Dzieciątkiem, A. Stanetti,  
XVIII w., MŚC

Św. Anna z Marią, A. Stanetti,  
Cieszyn, XVIII w., MŚC

Obraz z cyklu z życia św. Alojzego Gonzagi,  
I. Gűnther, Cieszyn, 3. Ćwierć XVIII w., MŚC

Męczeństwo św. Wawrzyńca,  
J.J. Heymann, Cieszyn, 1783 r., MŚC
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dem ikonograficznym zabytek. Sam te-
mat rodziny MB, popularny w okresie 
średniowiecza i na początku renesan-
su, został oparty głównie na widzeniu 
bł. Colette Boilet – przeoryszy klaszto-
ru Klarysek w Gandawie w 1408 roku. 
Zakonnicy miała objawić się św. Anna 
wraz ze swoimi trzema córkami i opo-
wiedzieć historię swojej rodziny. Sobór 
trydencki krytycznie odniósł się do te-
go typu przekazów jako opartych na 
apokryfach oraz legendach i od tej po-
ry popularny temat zanikł prawie cał-
kowicie z ikonografii kościelnej. Według 
źródeł pisanych do nowego kościoła ze 
starego przeniesiono inny, podobny do 
omawianego wyżej ołtarz, który jednak  
w zagadkowy sposób znikł i do dzisiaj 
nie udało się go odnaleźć. 

Ten sam temat Rodziny Matki Bożej, 
w skromniejszym wydaniu, pojawia się 
jeszcze w innym zabytku, który dawniej 
znajdował się w kościele w Cierlicku na 
Kościelcu. Poważne uszkodzenia drew-
na i polichromii spowodowały, że usu-
nięto go z wnętrza nowo powstającego 
w latach 1889-1891 kościoła i przekaza-
no do zbiorów Generalnego Wikariatu, 
a dzisiaj jest własnością Muzeum Archi-
diecezjalnego w Katowicach. Oglądać go 
można na ekspozycji Muzeum Śląskiego 
w Katowicach. 

Wzmiankując kościół w Cierlicku na 
Kościelcu, nie sposób nie wspomnieć  
o niedawnym wielkim odkryciu. W cza-
sie konserwacji obrazu Matki Bożej  
z Dzieciątkiem uważanego za barokowe 
dzieło przyozdobione wotami, pod zdob-
nymi elementami w postaci tkanin, me-
talu i papierowych kwiatów odkryto ory-
ginalną deskę ze stosunkowo dobrze 

zachowaną warstwą malarską przedsta-
wiającą Madonnę z Dzieciątkiem i anio-
łami. Przemalowania twarzy obu posta-
ci oraz nałożone na pierwotne malowidło 
ozdoby zostały usunięte, całość poddano 
konserwacji i w ten sposób przywrócono 
obrazowi jego pierwotny wygląd. Wstępnie 
malowidło zostało zadatowane na 2. po-
łowę XV wieku i wykazuje pewne podo-
bieństwo do dzieł małopolskiego malar-
stwa autorstwa Jana z Nysy. Odkrycie to, 
stosunkowo nowe, wymagać będzie jesz-
cze dogłębnych badań. Tymczasem ten 
niezwykle cenny zabytek oglądać można  
w nowo otwartej ekspozycji czeskocie-
szyńskiego muzeum, gdzie został zdepo-
nowany przez parafię cierlicką. 

Na czeskocieszyńskiej ekspozycji znaj-
duje się jeszcze kilka cennych zabytków 
sakralnych. Należy do nich rzeźba przed-
stawiająca Matkę Bożą z Pietwałdu, którą 
odkryto w latach 60. XX wieku w tutejszym 
kościele św. Henryka. Polichromowana 
rzeźba powstała przed 1500 rokiem. Być 
może stanowiła wystrój poprzedniego, 
starego, drewnianego kościoła i stam-
tąd przeniesiono ją do obecnej świątyni  
z 1. połowy XIX wieku. Innym cennym 
zabytkiem z Muzeum Těšínska jest 
Madonna z Dzieciątkiem z Suchej Dolnej 
datowana na około 1500 rok. Nie wia-
domo czy pierwotnie znajdowała się  
w drewnianej kaplicy Wszystkich 
Świętych w Suchej Dolnej datowanej na 
XVII wiek, czy też trafiła do murowane-
go kościoła św. Jana Chrzciciela w Suchej 
Średniej (obecnie część Hawierzowa) 
z innej świątyni. Obie te rzeźby zwią-
zane są tradycją rzeźbiarską Śląska 

Cieszyńskiego. Wartą wzmianki jest 
też barokowe obramienie nastawy oł-
tarzowej pochodzącej z kościoła para-
fialnego w Karwinie-Frysztacie. Ten 
efektowny, przyciągający uwagę zwie-
dzających obiekt nieznanego autorstwa 
powstał w XVIII wieku. Ramę tworzy  
14 obrazów przedstawiających 14 Świętych 
Wspomożycieli, których kult rozwinął się 
w XVII i XVIII wieku. Pierwotny obraz cen-
tralny nie zachował się i w XIX wieku za-
stąpiono go przedstawieniem Matki Bożej 
Loretańskiej namalowanym na jedwabiu.

Do najstarszych zabytków sakralnych 
w zbiorach cieszyńskiego muzeum nale-
żą trzy skrzydła retabulum z Puńcowa, 
datowane na połowę XV wieku. Wymiary 
zachowanych skrzydeł wskazują na to,  
że pierwotnie prawdopodobnie był to oł-
tarz szafowy. Zapewne zły stan zachowa-
nia obiektu sprawił, że usunięto go z wnę-
trza świątyni i najpierw przekazano do 
zbiorów Generalnego Wikariatu, a stam-
tąd trafiły do muzeum. 

Z niedalekiej Lesznej Górnej pocho-
dzi obraz przedstawiający Matkę Bożą  
z Dzieciątkiem, tzw. Assumptę, datowany 
na 1. ćwierć XVI wieku. Jego autora należa-
łoby szukać wśród artystów krakowskich. 
Ten wspaniały obraz do cieszyńskiego mu-
zeum trafił w bardzo złym stanie: deska, 
na której był namalowany, była całkowicie 
przeżarta przez drewnojady. Na skutek te-
go groziła całkowita utrata warstwy ma-
larskiej, podobnie jak w większości oma-
wianych wyżej obrazów. W latach 50. XX 
wieku zabytek poddano niezwykłej kon-
serwacji polegającej na wymianie podłoża, 
czyli drewnianej deski i pozostawieniu tyl-

Wielka Rodzina MB, warsztat J. Beinharta,  
Wrocław, ok. 1500 r., MŚC

Rodzina MB z Kościelca, warsztat J. Beinharta,  
Wrocław., ok. 1500 r., MŚK
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ko jej cieniutkiej warstwy, na której znaj-
dowało się malowidło. Tzw. transfer prze-
prowadzono fachowo i obraz ten do dzisiaj 
jest w świetnej kondycji. Podobny zabieg 
wykonano na innym zabytku, którego pro-
weniencji nie znamy. Obraz przedstawia-
jący Ostatnią Wieczerzę przekazany zo-
stał do cieszyńskiego muzeum z Urzędu 
Parafialnego w Cieszynie, bez podania 
miejsca jego pochodzenia. Dzieło to wy-
szło spod pędzla Pawła Reissa w 1587 ro-
ku. Jako ciekawostkę można tutaj dodać,  
że ten sam autor namalował tryptyk  
ze sceną Ukrzyżowania z 1588 roku, znaj-
dujący się do tej pory w bystrzyckim drew-
nianym kościele.

Z niedawno zniszczonego przez pożar 
kościoła Bożego Ciała w Gutach pochodzą 
trzy rzeźby świętych z XVIII wieku znaj-
dujące się w Muzeum Beskyd we Frydku-
Mistku. Do zbiorów muzealnych trafiły 

znacznie wcześniej i stanowią prawdo-
podobnie jedyne zabytki z tego kościoła, 
które nie pochłonął ogień.

We frydeckim muzeum znajduje się 
również pięć gotyckich płaskorzeźb da-
towanych na lata 1420-1430, przedsta-
wiających apostołów. Do muzeum trafiły  
z drewnianego kościoła na Praszywce. 
Być może jest to część cyklu 12 postaci 
apostołów, które znajdowały się na skrzy-
dłach bocznych nieznanego, niezachowa-
nego gotyckiego ołtarza. 

Nie zawsze niepotrzebne wyposaże-
nie kościołów trafiało do lamusa, czasem, 
głównie w 1. połowie XX wieku odsprzeda-
wano je bezpośrednio do muzeów. Taka sy-
tuacja miała miejsce w latach 20. XX wie-
ku, kiedy rada parafialna z Ogrodzonej, 
poszukując pieniędzy na potrzeby kościo-
ła, sprzedała do cieszyńskiego muzeum 

nastawę ołtarzową. Ten dużych rozmia-
rów zabytek składa się z części centralnej  
z przedstawieniem Zmartwychwstania,  
w tle ze sceną Noli me tangere („Nie dotykaj 
mnie”, „Nie zatrzymuj mnie”) oraz skrzy-
deł bocznych ze scenami z życia Chrystusa, 
datowany jest na 1582 rok. Ze względu na 
swoją wielkość i zapewne niemały koszt 
wykonania, tryptyk mógł wcześniej sta-
nowić wyposażenie któregoś z większych 
cieszyńskich kościołów, a w czasie kon-
trreformacji został usunięty na prowin-
cję i zastąpiony barokowym ołtarzem.  
O tym, że czasem elementy wyposażenia 
kościelnego przemieszczane były w ramach 

świątyń, a ostatecznie trafiały do muzeów, 
świadczą również inne zabytki. Między in-
nymi dużych rozmiarów barokowy obraz  
z koronacją św. Barbary oraz rzeźba przed-
stawiająca Pietę. Pierwotnie oba dzieła 
znajdowały się w kościele dominikańskim  
w Opawie, a po jego kasacji trafiły do ko-
ścioła w Kisielowie. Autorem rzeźby był 
opawski artysta Jan Jerzy Lehner (zna-
ny również jako dekorator krakowskiego 
kościoła Na Skałce). Oba te zabytki osta-
tecznie znalazły się w cieszyńskim mu-
zeum. Pieta po żmudnej konserwacji, 
zdjęciu przemalowań srebrzanką i wypeł-
nieniu zniszczonego przez drewnojady 
gąbczastego drewna masą woskową, trafiła  
na ekspozycję. Warto tutaj wspomnieć,  
że w zbiorach wawelskich znajduje się 
mniejsza wersja Piety Lehnera, wykonana 
z alabastru.

Madonna z Dzieciątkiem z Lesznej Górnej,  
Mistrz Rodziny Marii, Kraków, pocz. XVI w., MŚC

Ostatnia Wieczerza, P. Reiss, Cieszyn, 1587 r., MŚC Pieta, J.G. Lehner, Opawa, lata 30. XVIII w., MŚC

Obraz środkowy tryptyku z Ogrodzonej,  
sygn. BBD., Wrocław, 1582 r., MŚC
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Sprzedaż wyposażenia kościelnego,  
w tym obrazów, nie należała do rzadko-
ści. W 1910 roku parafia w Mazańcowicach 
sprzedała do muzeum opawskiego ob-
raz, który pierwotnie wisiał w tzw. ba-
bińcu w tutejszym drewnianym kościele. 
Zapewne konieczność zmusiła parafian 
do podjęcia takiej decyzji, bowiem fina-
lizowano wtedy budowę nowego, muro-
wanego kościoła. Obraz ze sceną Noli me 
tangere (Ewangelia wg Jana 20, 17) zwią-
zany ze szkołą krakowską pochodzi z po-
czątku XVI wieku. 

Wymienione dzieła sztuki sakralnej 
przedstawiają bardzo różny poziom ar-
tystyczny, niektóre związane są z waż-
nymi ośrodkami artystycznymi, inne zo-
stały wykonane przez artystów lokalnych 
lub ludowych. Bez względu na to, ich war-
tość jest ogromna, są bowiem dziedzic-
twem pozostawionym nam przez naszych 
przodków, dziedzictwem, które opowia-
da o tradycjach związanych z tym te-
renem. W powyższym artykule nie wy-
mieniono wszystkich zabytków, które 
wcześniej stanowiły wystrój kościołów 
Śląska Cieszyńskiego, a obecnie znajdu-
ją się w zbiorach muzeów śląskich. Jest 
ich znacznie więcej. Niektóre posiada-
ją swoją metryczkę, inne, na ogół zacho-
wane tylko fragmentarycznie lub będą-
ce elementem większej całości, trudno 
przypisać konkretnemu kościołowi.  
Do artykułu wybrano te najcenniejsze, 
te, które można oglądać, zwiedzając naj-
bliższe, niewymagające dalekich podróży 
muzea – Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
w Cieszynie (MŚC), Muzeum Śląskie  
w Katowicach (MŚ), Muzeum Těšínska  

w Czeskim Cieszynie (MT), Muzeum 
Beskyd we Frydku-Mistku (MB) oraz 
Slezské zemské muzeum w Opawie (SZM). 
Gorąco zachęcam do ich odwiedzenia.

Kończąc, chciałam podziękować PhDr. 
Davidowi Pindurowi, Ph.D. z Muzeum 
Těšínska w Czeskim Cieszynie za udostęp-
nienie materiałów dotyczących zabytków 
z Muzeum Těšínska i Muzeum Beskyd.

Noli me tangere z Mazańcowic, Mistrz Rodziny Marii, 
Kraków, pocz. XVI w., SZMO

Fotografie: Vlado Bohdan – 1, Krystian Firla – 15, 14, 
Paweł Halama – 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 20,  

Henryk Wawreczka – 2, 4, 6, 7, 9, 17, 18, 19. 
W publikacji wykorzystano: 16. Zbiory Muzeum Archi-

diecezjalnego w Katowicach, Katowice 1995
21. Chamonikola K., Od gotiky k renesanci, výtvarná 

kultura Moravy a Slezska 1400-1550, t. IV,  
Opava-Brno 1999
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PYTANIE KŚ: Przed trzema laty w ramach 
przedstawiania członków nowo wybra-
nego Zarządu Głównego PZKO na łamach 
„Głosu“ można było o Tobie przeczytać: 
„Stanisław Kołek pochodzi z Karwiny  
z rodziny górniczej. Ukończył studia  
na Wydziale Maszynoznawstwa oraz  
na Wydziale Górnictwa i Geologii Wyższej 
Szkoły Górniczej w Ostrawie. Przez całe 

zawodowe życie pracuje w kopalniach 
OKD na stanowiskach technicznych.“ Czy 
mógłbyś opisać historię Twojej górniczej 
rodziny? 
STANISŁAW KOŁEK: Historią mojej rodziny 
zacząłem się poważniej interesować sto-
sunkowo niedawno, bo przed niespełna 
dwunastu laty. Notowałem opowiadania 
najstarszych członków rodziny, groma-

Górniczy ród Kołków

Franciszek Kołek (nr 1) (1844-1919) z drugą żoną Zofią 
z Kalusów

Józef Kołek (1873-1923) z żoną Zofią z Kajurów i synem Franciszkiem (nr 3)

Franciszek Kołek (nr 2) (1883-1935) z żoną Wiktorią  
z Wałoszków (w 1907 roku)
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dziłem stare dokumenty i fotografie, 
przeszukiwałem archiwa, odwiedzałem 
cmentarze na terenie Zaolzia… Wyni-
kiem moich poszukiwań było stworzenie 
drzewa genealogicznego, obejmującego 
dane o kilkuset osobach i o korzeniach 
sięgających do XVIII wieku. Zacząłem 
na cmentarzu w Karwinie starym Raju, 
gdzie w naszym rodzinnym grobowcu 
spoczywają moi przodkowie: pradziadek 
Józef (1873-1923), dziadek Franciszek 
(1899-1975) oraz mój ojciec Brunon (1931-
2012). O starszych przodkach nie mia-
łem żadnych informacji. Wiedziałem,  
że pradziadek urodził się w Stona-
wie, więc tam skierowałem swe kroki.  
Na cmentarzu odnalazłem dwa groby  
z nazwiskami Kołek. Zastukałem do 
drzwi miejscowej parafii, lecz tamtej-
szy ksiądz odesłał mnie na metrykę do 
urzędu gminnego w Stonawie. Tam z ko-
lei dowiedziałem się, że stare księgi uro-
dzeń, ślubów i zgonów zostały przekaza-
ne do Archiwum Okręgowego w Opawie. 
Napisałem więc list z danymi, które do-
tąd zgromadziłem, z prośbą o odnalezie-
nie dalszych informacji o mojej rodzinie. 
Po tygodniu nadeszła bardzo obszerna 
odpowiedź, z której dowiedziałem się, 
że mój prapradziadek Franciszek Ko-
łek miał kolejno dwie żony. Z pierwszą 
miał sześcioro potomków, po jej przed-
wczesnej śmierci ożenił się po raz drugi,  
a z tego związku urodziła się kolejna 
czwórka dzieci. Urodził się w Pietwał-
dzie w domu pod nr 11 w 1844 roku, jego 
ojciec Jan Kołek w 1816 roku, a jego dzia-
dek urodzony w XVIII wieku zanotowany 
jest jako Franciscus Kołek. 

KŚ: Czyli w swioch badaniach genealo-
gicznych cofnąłeś się w czasie o jakieś 
240 lat…
SK: Tak. Im bardziej cofamy się w czasie, 
tym oczywiście jest trudniej, bo jest mniej 
danych. Metryki kościelne stały się bo-
wiem oficjalnymi dokumentami urzędo-
wymi dopiero w 1784 roku, a pomimo tego 
nie wszystkie dochowały się do dnia dzi-
siejszego. W poszukiwaniach trzeba też 
rozróżniać, czy interesuje nas linia męska 
z konkretnym jednym nazwiskiem, czy 
budujemy drzewo o „szerokiej koronie“. 
Każdy z nas ma dwoje rodziców, czworo 
„dziadków“ (licząc z babciami), ośmioro 
pradziadków, szesnaścioro prapradziad-
ków itd. Każdy z nich ma swój rodowód  
i gdyby udało się skompletować wszystkie 
ich dane, to wyobrażam sobie to drzewo 
przestrzennie – niemalże trójwymiarowo. 
I to jest na genealogii fascynujące. 
KŚ: Wróćmy do tematu górnictwa. Czy 
wszyscy Twoi przodkowie byli górnika-
mi? 
SK: Pierwsze znaleziska węgla kamien-
nego w naszym regionie odnotowano 
jeszcze za panowania cesarzowej Ma-
rii Teresy. Według źródeł historycznych 
na terenie Ostrawy było to w 1763 roku, 
a w Karwinie o 13 lat później w 1776 roku. 
Z materiałów historycznych udało mi się 
odczytać, że górnikiem, od roku 1860, był 
na pewno prapradziadek Franciszek. Po-
zwolę sobie oznaczyć go  numerem 1 dla 
odróżnienia go od moich innych przod-
ków o tym samym imieniu. Z trzech jego 
synów (siedem córek muszę tutaj pomi-
nąć) dwaj byli górnikami. Najstarszy Jó-
zef, mój pradziadek, nie cieszył się do-

brym zdrowiem, dlatego ojciec wybrał 
dla niego zawód szewca. W końcu i gór-
nicy potrzebowali obuwia do swej pracy. 
Średni syn Franciszek (nr 2) pracował na 
kopalni „Gabriela”. Z żoną Wiktorią z Wa-
łoszków mieli trzy córki: Emilię, Walerię 
i Henrykę. Najmłodszy Edward (urodzony 
w 1900 roku) najpierw w latach 1914-1915 
pracował w „Browarze i Słodowni Dr. Jana 
hrabiego Larisch-Mönnicha“, później na 
zamku w Solcy jako jeździec, a dopiero 
ukończywszy 18 lat zaczął pracować na 
kopalni „Jan”. Te bardzo dokładne dane 
wyszperałem w archiwum na kopalni, 
gdzie w karcie pracownika (czyli Grund-
buchsblatt) odczytałem je w rubryce 

„poprzedni zawód”. Edward Kołek z żoną 
Alojzją z Tomiczków miał z kolei trzech 
synów: Rudolfa, Izydora i Edwarda, z któ-
rych środkowy pracował na kopalni „Jan” 
jako technik-elektryk. Następnie z trzech 
synów Izydora Kołka również środkowy, 
mój młodszy imiennik Stanisław, został 
górnikiem-elektrykiem i pracuje na ko-
palni „Darków”. 

Najwięcej informacji udało mi się 
zgromadzić o moim dziadku Franciszku  
(nr 3), który zmarł w 1975 roku, gdy miałem  
17 lat. Bardzo go szanowałem – zawsze 
był dla mnie wielkim wzorem. Urodził się  
18. 9. 1899 w Stonawie w domu pod nr 198. 
Budynek znajdował się niedaleko drew-

Franciszek Kołek (nr 3) (1899-1975) z żoną Ludmiłą z Szymeczków (dnia 27. 10. 1928)
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nianego kościoła, który stał w tym cza-
sie na środku dzisiejszego cmentarza.  
Na kopalni „Jan” zaczął pracować w wieku 
14 lat. Zawsze interesowały go wszelkiego 
rodzaju maszyny, można by powiedzieć,  
że były jego pasją. Zwrócili na to uwa-
gę jego przełożeni i dziadek w wieku 23 
lat został wysłany do szkoły sztygarów  
w Ostrawie. Wprawdzie niedaleko Karwi-
ny, na rynku w Dąbrowej, działała od 1907 
roku polska „sztygarówka“, jednak po 
podziale Śląska Cieszyńskiego na część 
czechosłowacką i polską w 1920 roku ta 
wielce zasłużona dla polskości nasze-
go regionu szkoła została zlikwidowana. 
Odziedziczyłem po dziadku jego gruby 
zeszyt z pięknie zapisanymi notatkami  
i rysunkami. Uczył się też języka niemiec-
kiego, mam jego słownik i książki w tym 
języku z przepięknymi grafikami maszyn 
i urządzeń górniczych z przełomu XIX i XX 
wieku. Interesował się też uniwersalnym 
językiem esperanto, o czym świadczy jego 
słownik polsko-esperancki. Po ukończe-
niu studiów od 1925 roku pracował jako 
sztygar na przemian na kopalniach „Jan”, 
„Karol”, „Franciszka”, „Henryk” i „Głębo-
ki”. W 1928 roku poślubił swoją wybrankę, 
pannę Ludmiłę Szymeczek z Marklowic 
Dolnych. Zamieszkali w domu pod nr 519 
w Karwinie przy kopalni „Henryk”. Dom 
stał około 50 metrów od wysokiego cegla-
nego komina, który jako jedyne dzieło rąk 
ludzkich i zabytek techniki dochował się 
w tej okolicy do dnia dzisiejszego. Resztę 
pochłonęła na nowo matka natura. 

W 1939 roku terror hitlerowski nie 
ominął Karwiny. W pierwszych dniach 
wojny Niemcy zakatowali polskiego bur-

mistrza Dr. Wacława Olszaka, a w lesie 
za kopalnią „Barbara” dla przestrogi roz-
strzelali 12 Polaków, w tym 8 górników. 
Druga wojna światowa odbiła swe piętno 
również na naszej rodzinie. Brat mojej 
babci Ludmiły, Fryderyk Szymeczek, był 
księdzem katolickim w Cierlicku, a póź-
niej w Rychwałdzie. W sierpniu 1943 roku 
został aresztowany „za pomoc polskiemu 
ruchowi oporu“ i osadzony w więzieniu  
w Mysłowicach. Następnie przewiezio-
no go do Oświęcimia do KL Auschwitz, 
gdzie 29. 11. 1943 został rozstrzelany. Miał 
dopiero 32 lata. Zachowały się jego listy, 
które przesyłał z obozu do domu rodzi-
ców w Marklowicach oraz dokumenta-
cja z archiwum obozu, którą udało mi 
się uzyskać za pośrednictwem Instytutu 
Pamięci Narodowej z Międzynarodowego 
Biura Poszukiwań. Biskupstwo diecezji 
ostrawsko-opawskiej wydało też broszu-
rę pamiątkową z wizerunkami księży, 
którzy zginęli w okresie drugiej wojny 
światowej. Wśród 28 zamordowanych 
księży 15 było Polakami. 
KŚ: To bardzo smutna historia. Kontynu-
ujmy jednak wątek górniczy. Domyślam 
się, że dziadek miał syna… 
SK: W domu „na Henryku“ państwu Koł-
kom 10. 10. 1929 roku urodziła się córecz-
ka Hilda, a 5. 5. 1931 roku syn Brunon – mój 
ojciec. Zostali ochrzczeni we wtedy jesz-
cze nie tak krzywym kościele pw. św. Pio-
tra z Alkantary. Dzieci uczęszczały do nie-
dalekiej polskiej szkoły przyklasztornej. 
Podczas okupacji nauka była prowadzona 
oczywiście po niemiecku. Po wojnie ojciec 
został członkiem drużyny harcerskiej.  
Po swym ojcu odziedziczył zainteresowa-

nia techniczne – przez całe życie był zdol-
nym majsterkowiczem. Jako chłopiec 
skonstruował na przykład prymitywne 
radio, które działało. Nic więc dziwnego, 
że wybrał się na studia do Technikum 
Mechaniczno-Elektrycznego w Cieszynie 
po polskiej stronie granicy. W Karwinie 
działała wprawdzie czeska Szkoła Prze-
mysłowa, ale na razie bez polskiej klasy, 
więc dziadek zdecydował, że jego syn bę-
dzie się uczył w swoim macierzystym ję-
zyku. Jak postanowił, tak było, pomimo 
obstrukcji ze strony władz czeskich przy 
załatwianiu przepustki przez szczelnie 
strzeżoną „granicę przyjaźni“ na Olzie. 
Traf chciał, że w budynku technikum 
oprócz „mechanika“ była też „budowlan-

ka“, do której uczęszczała panna Joanna 
Lorkówna – córka znanego cieszyńskiego 
krawca. Młodzi, jak to młodzi, zakochali 
się w sobie. Po maturze Brunon poszedł 
w ślady ojca i zaczął pracować na kopal-
ni „Jan” jako technik-mechanik maszyn 
górniczych. Po odbyciu dwuletniej służby 
wojskowej w armii czechosłowackiej po-
wrócił na Zaolzie i w sierpniu 1955 roku 
ożenił się ze swoją Joasią. Zamieszkali  
w nowoczesnym mieszkaniu na górni-
czym osiedlu w Karwinie 6 Stalingradzie. 
Ojciec wówczas pracował na „Kopalni 
Gigant Armii Czechosłowackiej” (to ofi-
cjalne tłumaczenie nazwy „Velkodůl Čs. 
armády“), która powstała przez organi-
zacyjne połączenie byłych samodzielnych 

Franciszek Kołek (nr 3) z matką Zofią, żoną Ludmiłą, córką Hildą i synem Brunonem (1937 rok)
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kopalń „Jan”, „Karol”, „Franciszka”, „Hen-
ryk” i „Głęboki”. Urodziłem się w marcu 
1958 roku, a rok później moja siostra Re-
nata. Dziadkowie z Karwiny i z Cieszyna 
bardzo się ucieszyli. Moja mama miała 
siedmioro rodzeństwa, więc z czasem 
przybywało nam kuzynów i kuzynek tak-
że w Cieszynie na prawym brzegu Olzy  
(na dzień dzisiejszy mamy ich szesnaście). 

Razem z siostrą uczęszczaliśmy  
do polskiej podstawówki w Karwinie 
Frysztacie, gdzie oprócz czytania, pisania 
i liczenia od najmłodszych lat uczono nas 
patriotyzmu i miłości do Polski i Śląska 
Cieszyńskiego. Mile wspominam panie 
nauczycielki: Kondziołkową, Owczarzą, 
Ondruchową, Bystroniową, nauczycieli 
Pieczkę, Winklera i innych. Moimi ulubio-
nymi przedmiotami były: fizyka, chemia, 
matematyka i geometria. W 1969 roku 

wstąpiłem do HPC – Harcerstwa Polskie-
go w Czechosłowacji, którego działalność 
po dwóch latach czeskie władze komuni-
styczne niestety znowu zawiesiły. W 1973 
roku wyjechałem z siostrą i dwoma ku-
zynami z Raciborza nielegalnie (na stałą 
przepustkę mamy!) na dwutygodniowy 
obóz harcerski hufca Racibórz nad pol-
ski Bałtyk i… zostałem przyjęty do ZHP 
– Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem 
więc posiadaczem dwóch książeczek har-
cerskich, ale Krzyż Harcerski mam tylko 
jeden, ten z zakazanego wtedy HPC. Pod 
koniec klasy dziewiątej wszyscy gremial-
nie wstąpiliśmy do PZKO – dwie klasy A  
i B, łącznie 64 młodych ludzi. Niektórzy  
z nas pomagali przy budowie Domu PZKO 
w Karwinie Frysztacie na zapleczu naszej 
szkoły. Mieliśmy w nim potem dobrze 
działający Klub Młodych. 

KŚ: Zainteresowanie przedmiotami tech-
nicznymi miało chyba wpływ na Twoje 
dalsze decyzje…
SK: Dalszą naukę kontynuowałem w pol-
skiej klasie Średniej Szkoły Przemysłowej 
w Karwinie 6 Nowym Mieście. Byliśmy 
zgraną paczką młodych ludzi, Polaków  
z całego niemal Zaolzia – od Mostów, Ja-
błonkowa przez Trzyniec, Hawierzów, 
Orłowę aż po Karwinę. Uczyli nas bardzo 
dobrzy profesorowie: Wałoszek, Pawera, 
Pasz, Wnęk, Siwek, Kędziera, Buchta, Men-
cner i inni. W szkole były dobrze wyposa-
żone warsztaty, w których nauczyliśmy 
się maszynowej obróbki metali i drewna, 
kucia żelaza (póki gorące), spawania itd. 
Dziewczyny w naszej klasie, a było ich 
osiem, we wszystkim dorównywały chło-
pakom. Dużym atutem była dwujęzyczna 
nauka terminologii technicznej i nauko-
wej. Po maturze nie mieliśmy żadnych 
problemów z dalszymi studiami w Wyższej 
Szkole Górniczej (Vysoká škola báňská) 
w Ostrawie lub w innych uczelniach cze-
skich. W Ostrawie od razu przyjęto nas 
do SAJu – Sekcji Akademickiej „Jedność“.  
Na „Bażantówce”, imprezie organizowa-
nej w dużej sali Domu Polskiego, bawiło 
się około 150 osób, w tym kilkudziesięciu 
nowych członków-„bażantów”. Cała nasza 
kilkuletnia bogata działalność pozauczel-
niana w Ostrawie opisana jest w paru gru-
bych tomach kronik. Na Zaolziu tańczyłem  
w Górolach razem z moją przyszłą żoną 
Ireną Kufą z Mostów koło Jabłonkowa,  
z którą poznałem się w 1977 roku na Balu 
Akademickim w sali reprezentacyjnej 
hotelu „Piast”. Zaliczyliśmy kilkadziesiąt 
występów na terenie Zaolzia i w Polsce, 

wzięliśmy udział w Polonijnym Festiwa-
lu Zespołów Folklorystycznych w Rze-
szowie. Po pięciu latach studiów zdałem 
egzamin państwowy na Wydziale Ma-
szynoznawstwa w Wyższej Szkole Górni-
czej ze specjalnością maszyny i urządze-
nia górnicze. Jeszcze podczas studiów  
w 1980 roku pobraliśmy się – ślub braliśmy  
w krzywym kościele pw. św. Piotra z Al-
kantary w starej Karwinie. Zamieszkali-
śmy w nowym mieszkaniu w Cieszynie 
Sibicy. Tutaj kolejno urodziła nam się 
trójka dzieci, zaczęliśmy się udzielać naj-
pierw w Macierzy Szkolnej przedszkola  
i szkoły, potem w zarządzie Miejscowego 
Koła PZKO w Sibicy. Od roku 2009 żona 
pełni funkcję prezesa Koła, a ja jestem 
jego kronikarzem. Nasze dzieci też zo-
stały członkami PZKO. Ukończyły studia 
wyższe, córki Kasia i Kaja wyszły za mąż, 
a syn Krzysztof się ożenił. Na razie mamy 
piątkę uroczych wnuków. Pomimo tego, 
że pięć generacji Kołków trudniło się wy-
dobyciem węgla przeszło 160 lat, mój syn 
nie został górnikiem. Ukończył filozofię 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie. Węgiel w Karwinie przecież właśnie 
się kończy… 
KŚ: A jak potoczyła się dalej Twoja kariera 
górnicza? 
SK: Poszedłem w ślady ojca i dziadka i po 
studiach zacząłem pracować na kopal-
ni „ČSA” (“Armii Czechosłowackiej”). Nie 
była to dla mnie pierwszyzna, bo już pod-
czas wakacji zawsze minimalnie miesiąc 
pracowałem pod ziemią. Dorabiałem też 
do stypendium przez parę sobót w trakcie 
semestru. Po podpisaniu umowy o pracę 
na kopalni darowano mi służbę wojsko-

Moja babcia Ludmiła Szymeczek (1903-1991) w wieku 6 lat oraz jej młodszy brat ks. Fryderyk Szymeczek  
(zamordowany w Oświęcimiu w 1943 roku). 
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wą, choć mówi się, że kopalnia to zakład 
półwojskowy z równie żelazną dyscypliną. 
Właściwą pracę zawodową rozpocząłem 
w lipcu 1982 roku jako inżynier na stano-
wisku technik-mechanik robót przygo-
towawczych. Troszczyłem się o maszyny 
służące do drążenia chodników, odstawy 
urobku, transportu materiału, wentylacji 
i odwadniania. Do każdego przodka trze-
ba było oprócz kolei służącej do trans-
portu zaprojektować i zainstalować kilka 
rurociągów: jeden z wodą przeciwpoża-
rową, drugi ze sprężonym powietrzem 
oraz dalsze rurociągi: odwadniające, de-
gazacyjne, klimatyzacyjne i asanacyjne.  
Po dziesięciu latach pracy awansowa-
łem do funkcji kierownika działu robót 
przygotowawczych. Z tego powodu po-
wróciłem do Wyższej Szkoły Górniczej  
w Ostrawie i zaocznie ukończyłem drugie 
studia na Wydziale Górnictwa i Geologii 
ze specjalnością głębinowe wydobywanie 
pokładów węgla. Później w funkcji głów-
nego mechanika kopalni „ČSA” współpra-
cowałem przy łączeniu kopalń w jeden 

kompleks przygotowawczo-wydobywczy. 
Stopniowo doszło do połączenia kopalni 
„ČSA” z kopalnią „Dąbrowa”, następnie  
z „Łazami” oraz „Darkowem”. Ciekawost-
ką było to, że niektóre narzędzia, mate-
riały lub części maszyn na każdej kopal-
ni oprócz nazwy oficjalnej miały swoją 
nazwę lokalną, np. kilof na „Armadzie“ 
nazywa się szramówka, a na „Łazach“ 
pikol. Albo inny przykład: uchwyty stołu 
załadowczego kombajnu chodnikowego 
AM-50: na „Armadzie“ to nosy, na „Dą-
browej“ kita, a na „Darkowie“ uszy. Nato-
miast bęben kruszarki to rogula, szpulka 
albo cywka. I babo radź! Zacząłem dla 
zabawy spisywać te różnice i uzbierało 
mi się na mały słowniczek górniczo-gór-
niczy. Kolejny rozdział humoru górnicze-
go to język pracowników z Polski, którzy 
starają się mówić po czesku, np.: Pane 
weduczi! Celba zalana, bo tiesneni wy-
rwało i cierpadlo siadło! W tym wypadku 
przysłuchujący się i Czech, i Polak muszą 
pogłówkować, o co tutaj chodzi? Co do 
dwujęzyczności to trzeba chyba spółkę 
OKD pochwalić za (do niedawna jeszcze) 
drukowanie polskich tłumaczeń artyku-
łów w gazecie „Horník”/„Górnik”. Przetłu-
maczono też instrukcje obsługi wszyst-
kich maszyn oraz materiały do szkolenia 
polskich górników pracujących w OKD,  
a pracowało ich tam jeszcze nie tak dawno 
kilka tysięcy. Zdarzały się też dwujęzycz-
ne napisy ostrzegawcze albo ogłoszenia 
na plakatach lub gazetkach ściennych. 
KŚ: Z opisu Twojej pracy wynika, że cały 
czas „kręciłeś się“ koło maszyn? 
SK: Często żartowałem, że moja praca  
w kopalni to praca lekarza, tylko że mo-

imi pacjentami nie są ludzie, ale maszyny. 
Każdy „pacjent“ miał w moim archiwum 
swoją kartę urodzenia (z datą produk-
cji i uruchomienia) oraz dokumentację 
dopuszczającą do zadań, do których jest 
przeznaczony. Do moich obowiązków 
należało też współtworzenie działu Con-
tinuous Improvement w OKD, którego 
zadaniem była racjonalizacja procesów  
i wdrażanie udoskonaleń, w ramach któ-
rego zgłosiłem kilkadziesiąt nowych po-
mysłów. Współpracowałem potem często 
przy ich wcielaniu w życie. Ta działalność 
przynosiła niebagatelne oszczędności 
całej spółce oraz wielką osobistą satys-
fakcję. Dobry inżynier zawsze musi zna-
leźć rozwiązanie zaistniałego problemu, 
powinien mieć kreatywne pomysły oraz 
niewyczerpane zapasy części zamien-
nych. Czasem musi być mistrzem impro-
wizacji, ale pod jednym bardzo ważnym 
warunkiem, o którym nigdy nie można 
zapomnieć: bezpieczeństwo pracy zawsze 
musi być na pierwszym miejscu. 
KŚ: No właśnie. Czy praca w kopalni jest 
niebezpieczna? Od czasu do czasu sły-
szy się o wypadkach czy wręcz katastro-
fach… 
SK: Wbrew pozorom wypadki śmiertelne 
w kopalniach nie są zbyt częste. Owszem, 
praca jest niebezpieczna, ale kopalnia jest 
też miejscem, w którym bardzo duży na-
cisk kładzie się na bezpieczeństwo pracy. 
Mówi się, że przepisy BHP są „napisane 
krwią“, czyli każdy, nawet najdrobniejszy 
wypadek przy pracy jest dokładnie ana-
lizowany i są podejmowane takie środki 
zapobiegawcze, by do podobnych wy-
padków już nie dochodziło. Statystycz-

nie o wiele więcej wypadków zdarza się 
na przykład na drogach i autostradach. 
Niemniej w kopalni mamy do czynienia  
z żywiołem przyrody i do pracy w tak 
ciężkich warunkach zawsze trzeba pod-
chodzić z dużym respektem. Kopalnie 
należące do spółki OKD, jak i kopalnie 
na terenie całego zagłębia węglowego 
w Polsce, mają jedne z najtrudniejszych 
warunków eksploatacyjnych na świe-
cie. I tu należą się duże ukłony w stronę 
górników, że w tych ciężkich warunkach 
bardzo dobrze sobie radzą. Są po prostu 
specami w swoim fachu. Nie przypad-
kiem mówi się, że dobry, doświadczony 
górnik musi mieć opanowane 10 rze-
miosł. Celem nadrzędnym jest jednak to, 
by wszyscy górnicy, którzy zjadą do ko-
palni, po odpracowaniu zmiany znowu 
cali i zdrowi wyjechali na powierzchnię  
i wrócili do swych rodzin. W tym miej-
scu chciałbym wspomnieć o wszystkich 
żonach i matkach górników – one rów-
nież zasługują na uznanie. W życiu co-
dziennym pewnie przywykły do tego,  
że ich mężowie, a czasem i synowie, pra-
cują głęboko pod ziemią. Wierzą, że na 
pewno dbają o swe bezpieczeństwo, ale 
gdzieś na dnie ich duszy czai się obawa  
o ich życie i zdrowie. Bardzo pięknie opi-
suje te sprawy w swych książkach nasz 
karwiński rodak, Gustaw Morcinek. 
Ostatnio też porwała mnie za serce nowa 
książka o codziennym życiu w starej Kar-
winie pod tytułem „Šikmý kostel“ cze-
skiej pisarki Karin Ledeckiej. 
KŚ: A jak jako górnik zapatrujesz się na 
szkody wyrządzone na powierzchni z po-
wodu wydobycia? 

Brunon Kołek (1931-2012) z żoną Joanną z Lorków 
(dnia 14. 8. 1955)
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SK: Odkrycie węgla w Ostrawie i Karwinie 
to dla naszego regionu szczęście i nie-
szczęście zarazem. Dzisiejsza stara Kar-
wina dzięki węglu zaistniała jako 24-ty-
sięczne miasto z prawami miejskimi od 
1909 roku, z pięknym ratuszem, ładnymi 
budynkami mieszkalnymi, dużym ko-
ściołem pw. św. Henryka mieszczącym 
4000 wiernych, browarem, sklepami, re-
stauracjami, kinami, boiskami, dworcem 
kolejowym, linią tramwajową do Ostrawy 
itd. Nikt wtedy nie przewidywał, że po 
kilkudziesięciu latach dojdzie do samo-
unicestwienia Karwiny i jej zniknięcia  
z powierzchni ziemi. Uważam, że hrabia 
Larysz nie inwestowałby w coś, co po-
tem sam zniszczy. Do intensyfikacji wy-

dobycia węgla, oprócz rozwoju przemy-
słu ciężkiego, najwięcej przyczyniły się 
wojny i z tym związany szaleńczy rozwój 
przemysłu zbrojeniowego. Do produkcji 
broni potrzeba przede wszystkim stali,  
a do produkcji stali oczywiście węgla kok-
sującego, którego w okolicach Karwiny,  
a na nieszczęście i pod Karwiną, było pod 
dostatkiem. Po drugiej wojnie światowej 
władzę przejęli komuniści, którzy w imię 
obrony reżimu przed imperialistami kon-
tynuowali rabunkową gospodarkę wydo-
bywczą. Los starej Karwiny został przesą-
dzony. Nowe władze planowały przerobić 
Republikę Czechosłowacką na kuźnię dla 
całego bloku wschodniego, a do tego celu 
była potrzebna radziecka ruda i karwiń-
ski węgiel. Trudno mi dzisiaj ocenić, czy 
inne władze innego ustroju postąpiłyby 
tak samo, czy nie, ale stare znane przy-
słowie mówi jasno, że „wszystkie grabie 
grabią w kierunku do siebie“. Trzeba też 
pamiętać, że jednym z głównych grze-
chów ludzkich jest chciwość i zachłan-
ność. W związku z tym kołuje wśród gór-
ników taka opowiastka z czasów komuny. 
Kiedyś Pustecki – duch podziemi – zlito-
wał się nad codzienną, mozolną, ciężką 
pracą górników i pewnego dnia wydobył 
wszystkie pokłady węgla na powierzchnię 
na jedno duże usypisko węgla. Przychodzi 
przewodniczący partii, patrzy i mówi do 
górników: „Dobre chłopi! Ale to je mało!“ 
Przez całych 39 lat, które odpracowałem 
na niemal wszystkich kopalniach spółki 
OKD, nigdy nikt z wyższego kierownictwa 
nie powiedział, że na razie mamy dosyć 
i możemy zwolnić tempo wydobycia. Ni-
gdy. Dopiero całkiem niedawno siła wyż-

sza – pandemia – zahamowała ten długi 
bezmyślny pęd za rekordami i ślepym 
wzrostem ekonomicznym. Czyli nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wyszło. 
KŚ: Czy znasz miejsca, w których sta-
ły domy Twoich przodków w Stonawie  
i Karwinie? 
SK: Tak, znam te miejsca bardzo dokład-
nie. Wszystkie domy moich przodków 
legły w gruzach, nawet dom zakupiony  
w Karwinie Frysztacie, do którego dzia-
dek Franciszek (nr 3) przeprowadził się 
ze starej Karwiny, gdy przeszedł na eme-
ryturę w 1954 roku, musiał po dwudziestu 
dwóch latach ustąpić miejsca blokom 
osiedlowym. Lecz największego pecha 

miał chyba dom Franciszka (nr 2) w dziel-
nicy Stonawa Meksyk z 1906 roku. W la-
tach komuny nieopodal wybudowano 
nową kopalnię „Czechosłowackiej Mło-
dzieży” („ČSM”). Dom stał w strefie filara 
ochronnego kopalni, w którym ze wzglę-
du na bezpieczeństwo szybu węgla się nie 
wydobywa. Wydawało się więc, że nic mu 
nie zagraża. Jednak w latach 70. XX wieku 
ówczesne władze zdecydowały o budo-
wie gigantycznej koksowni w Stonawie 
w bliskim sąsiedztwie kopalni. Z tego po-
wodu potomkowie mego prapradziadka  
w 1976 roku zostali zmuszeni do sprzeda-
ży swego domu z ogrodem i polem spółce 
OKD i wyprowadzenia się do mieszkania 

Stanisław Kołek z Ireną Kufą (1980 rok)
Krzysztof Kołek na tle ruin niedobudowanej koksowni w Stonawie (wrzesień 2020)
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w osiedlowym bloku w Hawierzowie. Dom 
wyburzono i rozpoczęto budowę koksow-
ni. W latach 80. zaczęły się nasilać prote-
sty (głównie za graniczną Olzą) przeciwko 
dalszej degradacji środowiska naturalne-
go, które nawet bez nowej koksowni było 
już i tak jednym z najgorszych w Europie 
Środkowej. Pod koniec dekady ośmieli-
li się wyrazić swój głos sprzeciwu także 
ludzie na lewym brzegu Olzy i w wyniku 
zmasowanych protestów kontrowersyj-
ną budowę przerwano. Kiedy patrzę dziś 
wstecz, przymusowe wywłaszczenie ma-
jątku potomków Kołków było zupełnie 
niepotrzebne. A z punktu widzenia eko-
logii, bardzo dobrze się stało, że nie po-
wstała w naszym regionie kolejna kok-
sownia, bo jej rozruch miałby katastro-
falny wpływ na środowisko i zdrowie nas, 
naszych dzieci i wnuków. 

Pod koniec lata razem z moim synem 
Krzysztofem wybraliśmy się z mapą i te-
lefonem w ręku na tereny niedokończo-
nej koksowni i znaleźliśmy w przybliżeniu 
miejsce gruntu rodziny Kołków. Można 
tam stosunkowo łatwo trafić od kościoła 
pw. św. Magdaleny lub od Domu Robotni-
czego w Stonawie. Tereny niedoszłej kok-
sowni nie mają ogrodzenia, nie ma nawet 
tabliczek z zakazem wstępu. Są za to bar-
dzo ciekawe miejsca do odkrycia: monu-
mentalne betonowe fundamenty-ruiny 
porośnięte drzewami, krzakami, pną-
czami i trawą niczym ruiny azjatyckich 
lub amerykańskich świątyń w dżungli.  
Są one nawet częściowo widoczne na ma-
pach satelitarnych. Intrygujące miejsce 
do wytyczenia ścieżki edukacyjnej pod 
tytułem „Pomnik Ludzkiej Zachłanności“.  
To magiczne miejsce zamiast produko-
wać miliony ton zanieczyszczeń, produ-
kuje o wiele bardziej potrzebny do życia 
tlen, jak chce tego natura. 
KŚ: Tym optymistycznym akcentem pro-
ponuję zakończyć naszą rozmowę. Dzię-
kuję i życzę powodzenia! 
SK: Również dziękuję i żegnam się górni-
czym pozdrowieniem: Szczęść Boże! 

Stanisław Kołek na cmentarzu w Karwinie Raju  
(18. 9. 2019 w 120-lecie urodzin dziadka)

Rysunek i schemat domu Franciszka Kołka (nr 1), który w 1976 roku musiał ustąpić miejsca budowie koksowni  
w Stonawie.  Autor rysunku:  Władysław Wrana – wnuk Franciszka (nr 2) i Wiktorii Kołek 

Kopalnia „Henryk” w 1902 roku
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W 2014 roku na łamach amerykańskie-
go tygodnika „Time” padło stwierdzenie, 
że genealogia jest drugą po pornografii 
najpopularniejszą kategorią stron in-
ternetowych. Szukanie przodków to naj-
powszechniejszy przejaw zainteresowa-
nia przeszłością – żaden wątek z historii 
powszechnej, dzieje żadnego kraju, żaden 
region czy epoka nie wydają się ludziom 
tak zajmujący jak ich własna familia.

Dobrze oddaje ten fenomen Małgo-
rzata Nowaczyk w książce Poszukiwanie 
przodków. Genealogia dla każdego: „Pod-
łożem tak uczuciowo i emocjonalnego 
zaangażowanego podejścia do prac ge-
nealogicznych jest prosty fakt, że są to 
nasi przodkowie. Być może jest to uczu-
cie wdzięczności, że przeżyli i przetrwali 
i że dzięki nim istniejemy. Być może jest 
to wiara, że nasi przodkowie żyją w nas 
i będą żyli w naszych potomkach. Nie 
chodzi wyłącznie o biologiczny czy gene-
tyczny łańcuch pokrewieństwa […], lecz 
o metafizyczne łącze, współodczuwanie 
z tymi, którzy żyli przed nami. I którzy 
dzięki nam już nie zaginą”.

Poszukiwania genealogiczne buj-
nie kwitną w całym dawnym Księstwie 

Cieszyńskim, a internet dostarcza w tej 
materii niesamowitych możliwości. Zde-
cydowanie lepiej wygląda sytuacja po 
czeskiej stronie, gdzie Archiwum Krajowe 
w Opawie udostępniło on-line księgi me-
trykalne i gruntowe. Po polskiej jest go-
rzej, ale sytuacja się poprawia. Niektóre 
księgi metrykalne z Archiwum Państwo-
wego w Cieszynie zostały zdigitalizowane 
dzięki wolontariuszom ze stowarzyszenia 
Silius Radicum. Księgi parafii ewange-
licko-augsburskiej w Cieszynie znalazły 
się w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfro-
wej. Duże nadzieje wiążę z Cyfrowym Ar-
chiwum Archidiecezji Krakowskiej, nad 
którym prace mają się zakończyć w 2022 
roku. Za jego sprawą ogólnodostępna ma 
stać się część metryk z parafii rzymsko-
katolickich z polskiej części Śląska Cie-
szyńskiego.

Rzadko którego genealoga zadowala 
prosta rejestracja imion i nazwisk przod-
ków, dat ich narodzin, ślubów i zgonów. 
Pojawia się ochota, by w miarę możli-
wości opracować możliwie najpełniejszą 
biografię antenatów. Przy tej okazji pada-
ją pytania związane z szeroko rozumianą 
historią. Jakie były cele stowarzyszenia, 

na które nasi przodkowie wpłacali pie-
niądze? Jak wyglądała od strony prawnej 
sprzedaż nieruchomości? Czy ślub kilka 
miesięcy po śmierci poprzedniego męża 
był czymś powszechnym? Skoro pra-
pradziad służył w wojsku austriackim,  
to w jakiej jednostce? W jakim języku mó-
wili? Kim się czuli?

Co do zasady, genealogia jest najkrót-
szą drogą, by zainteresować się historią 
regionalną, w naszym przypadku Księ-
stwa Cieszyńskiego. Fajnie ten mecha-
nizm można zaobserwować na przykła-
dzie Kevina Hannana, przedwcześnie 
zmarłego amerykańskiego slawisty, który 
zaczął od dociekań nad przeszłością wła-

M I C H A E L  M O R Y S - T W A R O W S K I

Przodkowie  
ponad granicami

Od lewej (asteryksem oznaczono identyfikacje prawdopodobne; w przypadku kobiet podano nazwiska panień-
skie): Rozyna Czakoj*, jej mąż Alojzy Farnik*, Joanna Moskorz*, jej mąż Franciszek Czakoj* , Ernest Branny* 

– syn Joanny z pierwszego małżeństwa, Anna Palarczyk, jej mąż Jan Czakoj, Franciszka Branny – córka Justyny 
i Jana, Jan Branny, jego żona Justyna Czakoj, Jan Polok*, jego żona Maria Czakoj*, Franciszek Lipa*, jego żona 

Ewa Czakoj*. Przypuszczalnie fotografię wykonano w 1901 roku z okazji uroczystości 50-lecia ślubu Anny  
z Palarczyków i Jana Czakojów (zbiory Stanisława Konopki z Cieszyna).
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snej rodziny (jego przodkowie pochodzili  
z Marklowic Dolnych), by skończyć jako ba-
dacz (m.in.) Śląska Cieszyńskiego. Artykuł 
Hannana na ten temat ukazał się na ła-
mach „Kalendarza Śląskiego” na rok 2014.

Wydaje mi się, że poszukiwanie przod-
ków ma spory potencjał, by częściowo 
zasypać granicę zafundowaną nam przez 
zachodnie mocarstwa w 1920 roku. Pa-
trząc przez pryzmat genealogii, sto lat 
temu po drugiej stronie Olzy (niezależ-
nie z której strony będziemy spoglądać) 
zostali nasi bracia i siostry. Kilkadziesiąt 

lat temu za rzeką mieszkali bliscy kuzyni,  
a dziś są to już zwykle nieznani nam da-
lecy krewni. Rzecz jasna, da się wskazać 
wyjątki, ale nie o wyjątki tutaj chodzi.

Zasypywanie granic można rozumieć 
na poziomie nawiązywania osobistych 
kontaktów – organizacji wielkiego zjazdu 
rodzinnego czy współpracy genealogów 
z obu stron Olzy, mających wspólnych 
przodków. Jednak ciekawszy wydaje mi 
się inny aspekt.

Częstym zjawiskiem jest sentyment 
genealogów do miejsc, w których miesz-
kali ich przodkowie – i ci znani osobiście 
(coś w stylu „Tu jeździliśmy do dziad-
ków”), i ci poznawani tylko z dokumen-
tów („Tam w 1873 roku mój prapradziad 
wybudował sobie dom”). Akurat osobiście 
znałem przodków z polskiej części Śląska 
Cieszyńskiego, tych z czeskiej jedynie  
z opowieści, metryk, ksiąg gruntowych, 
urbarzy i starych gazet. W miarę jak od-
twarzałem dzieje moich antenatów, po-
szczególne zaolziańskie miejscowości 
stawały się coraz bardziej swojskie.

* * *

Moja praprababka Anna Morys z domu To-
manek urodziła się w 1877 roku w Ligocie 
Alodialnej, gdzie gospodarowali jej ojciec 
Józef (1832–1912) i dziad Jerzy (1805–1870). 
Z kolei ojciec Jerzego, Jakub (1775–1830), 
pochodził ze słynnego rodu młynarzy  
z Ropicy numer 20. Młyn jednak odzie-
dziczył jego przyrodni brat, za to Jakub 
dostał… krowę. Zbierając dalsze materia-
ły, dowiedziałem się, że Tomankowie po-
siadali ów młyn od 1671 roku, a wspaniały 

pergamin wystawiony z tej okazji przez 
barona Sobka zachował się w Archiwum 
Państwowym w Cieszynie. W słownikach 
biograficznych na tyle obrodziło Toman-
kami, że opracowałem genealogię rodu 
(właściwie to zrąb genealogii), liczącą 
około 400 biogramów, która niebawem 
ukaże się w wersji drukowanej.

Tomankowie okazali się pierwszą 
„genealogiczną furtką” do przodków 
z terenów dzisiejszego Zaolzia. Wspo-
mniany Jakub Tomanek za żonę miał He-
lenę Miencielównę z Brandysu, a korzenie 
tego rodu przez Marklowice i Bobrek (dziś  
w granicach Cieszyna) doprowadziły 
mnie do Żukowa.

Z kolei po kądzieli prababką Heleny 
Miencielówny była Anna Kołder z domu 
Folwarczny (daty narodzin jeszcze nie 
ustaliłem, ślub brała w 1686 roku, zmar-
ła w 1709 roku), pochodząca z Sibicy. Oj-
cem Anny był Adam Folwarczny. Przy-
puszczam, acz to tylko robocza hipoteza,  
że był to ten sam Adam Folwarczny, który 
w 1634 roku wymienił folwark w Żukowie 
Dolnym na woleństwo w Sibicy, a w 1663 
roku skarżył się, że gmina i wójt narzucili 
mu dwa razy większy kontyngent wódki.

Ów Adam Folwarczny jest prawdzi-
wym genealogicznym rarytasem, bo naj-
prawdopodobniej był potomkiem Toma-
sza, chłopa z Błogocic, który w 1523 roku 
wspomniany wyżej folwark w Żukowie 
Dolnym odkupił od księcia cieszyńskiego 
Kazimierza II. Świadkami na sporządzo-
nym przy tej okazji dokumencie, zacho-
wanym jedynie w odpisie, byli między 
innymi kanclerz Jan Czelo i starosta cie-
szyński Jan Goczałkowski.

Jednak przede wszystkim atrakcyjny 
jest tutaj Kazimierz, w chwili transakcji 
mający ponad siedem dekad na karku. 
Urodził się między 1449 a 1452 rokiem, 
wspominał o nim kronikarz Jan Długosz, 
bywał na dworze Kazimierza Jagielloń-
czyka – słowem pod wieloma względami 
władca średniowieczny. To taka cienka 
nitka łącząca moich przodków z Piasta-
mi, dynastią dawnych „przyrodzonych 
panów” Królestwa Polskiego, ale o lepszą 
– w przypadku chłopów z Księstwa Cie-
szyńskiego – będzie trudno.

* * *

Drugie genealogiczne „okno” do przod-
ków z dzisiejszego Zaolzia prowadzi 
przez moją prapraprababkę Ewę Lipę  
z domu Czakoj. Z dzieciństwa pamiętam 
nagrobek rodziny Lipów na cmentarzu 
w Cieszynie-Bobrku ozdobiony trze-
ma fotografiami. W środku znajdowało 
się zdjęcie generała-majora Pawła Lipy 
(1846–1917), po prawej stronie jego bra-
ta Franciszka (1848–1936), po lewej Ewy 
(1860–1934), żony Franciszka. Dzisiaj z tej 
trójki ostał się tylko Paweł. Przed jakąś 
dekadą usunięto płyty z nagrobkami Ewy 
i Franciszka, by wstawić nowe dla jednej  
z ich wnuczek i jej męża. Fotografie chyba 
przepadły na zawsze.

Lipowie wywodzili się z Kalembic 
(obecnie w granicach Cieszyna), ale Ewa 
przyszła na świat w Kocobędzu. Pocho-
dziła z rodu Czakojów, żywego dowodu 
na twierdzenie „twardy jak luter spod 
Cieszyna”. Nie straszna była im kontrre-
formacja – skoro chcieli być protestanta-

Anna Tomanek (1877-1918), urodzona w Ligocie  
Alodialnej. Najpierw wyszła za mąż za Pawła Nowaka, 
a po jego śmierci za Jana Morysa z Puńcowa  
(zbiory Tadeusza Maciejiczka).
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mi, to nimi pozostali mimo przeciwności 
i szykan. Ewangelikiem był również ojciec 
Ewy, Jan Czakoj (1825–1902), jednak oże-
nił się z katoliczką Anną Palarczykówną 
(1830–1903), a wszystkie dzieci pozwolił 
wychować w wierze katolickiej.

Palarczykowie okazali się ciekawą fa-
milią. Franciszek (ur. 1809), ojciec Anny, 
był karczmarzem i rzeźnikiem w Kocobę-
dzu. Jak wspominał jeden z jego wnuków, 
Ernest Farnik, ceniono go także jako we-
terynarza-samouka: „Z dawniejszego […] 
zajęcia pozostała mu anatomiczna zna-
jomość budowy krów i innych bydląt, jak 
też zdolność poznawania zdrowia i wieku 
zwierzęcia. Toteż często wieśniacy z oko-
licy i dalszych stron prosili go o poradę, 
której on bezinteresownie udzielał. Ta bez-
interesowność i skuteczność porad rozsła-
wiła jego imię w całej okolicy tak, że gdy  
w starostwie nowy weterynarz obejmował 
okolicę, posyłano go z urzędu do Palarczy-
ka, aby się u niego poinformował o zdro-
wostanie dobytku domowego w okolicy”.

Kiedy w latach 1862–1864 w cierlickiej 
parafii trwał zażarty spór o to, w jakim 
języku mają być odprawiane nabożeń-
stwa, Franciszek Palarczyk znalazł się  
w trzyosobowej reprezentacji Kocobędza, 
która oświadczyła: „Mówimy narzeczem 
śląsko-polskiem, w kościele zmieniono 
język morawski na polski”.

Korzenie Palarczyków doprowadziły 
mnie przez Stanisłowice i Cierlicko do 
Szobiszowic w parafii domasłowickiej, 
ale tamtejsi Palarczykowie byli już raczej 
Palarčíkami, dla których ojczystą mową 
było – jak to ujmuje wydana w 1804 roku 
topografia Reginalda Kneifelda – „na-

rzecze morawsko-śląskie”. Swoją drogą, 
parafia domasłowicka jest prawdziwym 
ślepym zaułkiem dla genealogów zain-
teresowanych czeską częścią Śląska Cie-
szyńskiego. Wszystko za sprawą ślepego 
konia, który w 1773 roku strącił pochod-
nię, od której najpierw zajęła się stajnia,  
a potem plebania z archiwum parafialnym.

* * *

Trzecie „okno” na Zaolzie prowadzi 
przez moją prababkę Helenę Twarowską  
z domu Rzyman, urodzoną w 1895 roku 
w Końskiej. Wyszła za mąż za Władysła-
wa Twarowskiego z dalekiego Buczacza. 
Z opowieści rodzinnych wynika, że będąc 
ewangeliczką, przy tej okazji przeszła na 
katolicyzm, co bardzo dotknęło jej naj-
bliższych.

Ojciec Heleny, Karol Rzyman (ur. 1873), 
pochodził z Końskiej, gdzie jego przod-
kowie po mieczu mieszkali „od zawsze”, 
mając w swoim ręku grunt chałupni-
czy z domem oznaczonym numerem 38. 
Najstarszym przodkiem z tej linii, któ-
rego odnalazłem, jest Jakub Rzyman  
(ok. 1695–1762).

Ciekawsi zdają się przodkowie matki 
Heleny, Anny Stefek (nazwisko zapisywa-
no rozmaicie, także jako Sztefek, Szteffek 
i Steffek) (ur. 1868), rodem z Trzanowic 
Górnych. Jej ojciec Paweł Stefek (ur. 1845) 
być może pojawia się na łamach „Gwiazd-
ki Cieszyńskiej” w 1872 roku w gronie do-
brodziejów Czytelni Katolicko-Ludowej  
w Jabłonkowie jako „p. Paweł Steffek, 
obywatel z Trzanowic”, chociaż identyfi-
kacja ta wymagałaby jeszcze weryfikacji.

Wielu zajęć imał się ojciec Pawła, Jan 
Stefek (zm. 1848), mieszkający w Rzece.  
W metryce zgonu został odnotowany jako 
chałupnik, sanetrarz (czyli pracował przy 
wydobyciu saletry) i, jeżeli oczy nie płata-
ją mi figla, „Limonadhändler”, czyli sprze-
dawca lemoniady.

* * *

To tylko drobny fragment poszukiwań 
prowadzonych od dwóch dekad, a w kolej-
ce na bliższe opracowanie czekają przod-
kowie z takich rodów jak Bobkowie z Rze-
ki, Buzkowie z Nieborów, Cymorkowie  
z Wędryni, Fusikowie z Gnojnika, Gryczo-
wie ze Stanisłowic, Koziełowie z Karwiny, 
Łabajowie z Jabłonkowa, Morcinkowie  
z Oldrzychowic, Niemczykowie z Trzano-
wic, Pieknikowie z Suchej, Siostrzonko-
wie czy Siestrzonkowie z Mostów koło 
Cieszyna, Strokoszowie z Trzyńca, Ści-
skałowie ze Stanisłowic… Życia może nie 
starczyć, by opisać wszystkich.

Jednak już teraz wiem, że w Ropicy 
moi przodkowie mieli młyn, w Kocobę-
dzu prowadzili karczmę, w Rzece (chy-
ba) sprzedawali lemoniadę, w Ligocie 
Alodialnej grunt na miejscowy cmentarz 
darował brat praprababki, a w szko-
le w Łąkach uczył brat prapradziadka.  
Te miejscowości stały się w jakiś sposób 
mi bliskie.

Przypuszczam, że podobnie wyglą-
da to w przypadku innych genealogów  
z polskiej części Księstwa Cieszyńskiego. 
Mechanizm ten pewnie działa analogicz-
nie w odniesieniu do mieszkańców Zaol-
zia, odnajdujących przodków po drugiej 
strony Olzy. Jednak nie chodzi mi tylko  
o sentyment do miejsc, w których miesz-
kali nasi antenaci. Odnajdywanie korze-
ni pozwala uświadomić sobie, że może  
i ostatnie sto lat spędziliśmy osobno, ale 
poprzednie kilka wieków nasi przodko-
wie żyli w jednym Księstwie Cieszyńskim.

Metryka ślubu Jerzego Kołdra i Anny z domu  
Folwarczny, którzy pobrali się w 1686 roku  

(Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny  
w Cieszynie, Metryki ślubów, t. 4, s. 40).

Metryka ślubu Jakuba Tomanka z Ropicy i Heleny 
Mienciel z Brandysu; pobrali się w 1793 roku  

(Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny  
w Cieszynie, Metryki ślubów, t. 7 A, Brandys, s. 6).

Metryka chrztu Heleny Rzyman, urodzonej w 1895 roku w Końskiej (Zemský archiv v Opavě, Matriky,  
sig. ET VII 67, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie za 1895 rok, k. 103).

Metryka chrztu Józefa Tomanka (1832-1912),  
rolnika w Ligocie Alodialnej, urodzonego w Brandysie 

(Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny  
w Cieszynie, Metryki chrztów, t. 17 A, Brandys, s. 18).
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Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Końskiej istniały w latach 1905–2005. 
Jednostki dlatego, bo w okresie międzywo-
jennym w tej miejscowości istniały aż 4 OSP.

Pierwsza z polską komendą powsta-
ła w roku 1905 i o niej będzie mowa, a to  
z dwu ważnych powodów. Po pierwsze to 
do niej nawiązywała powojenna OSP już 
z czeską komendą, obchodząc regular-
nie kolejne jubileusze odnoszące się do 
tej daty. Po drugie zachowały się prawie 
w komplecie protokoły tamtej przedwo-
jennej straży pożarnej. Z żalem muszę 
stwierdzić, że kronikę OSP w Końskiej, 
jak mnie poinformowano, spalił nabyw-
ca domu po zasłużonym strażaku Janie 

Gaurze na Podlesiu, znalazł ją na strychu 
i po namyśle lub bezmyślnie postano-
wił zostać miejscowym strażackim He-
rostratesem… A była to prawdopodobnie 
kronika ciekawa, bo długie lata prowa-
dził ją wzorowy sekretarz OSP i protoko-
lant (już przed wojną, a później w latach 
1947–1959) Paweł Sztefek, jego protokoły 
są najlepszym, szczegółowym i przejrzy-
stym źródłem informacji.

Gorzej przedstawia się sprawa z pozo-
stałymi strażami w Końskiej. Udało mi się 
dotrzeć do Księgi protokołów OSP Osów-
ki od jej założenia w roku 1923 do końca 
roku 1930, prezesem był Józef Cienciała. 
Nie udało się, poza skąpymi informacja-
mi, zdobyć żadnych konkretnych mate-
riałów dotyczących czeskiej OSP, (1925–
1938) założonej w Czeskim Puńcowie,  
w roku 1928 wcielonym do Końskiej oraz 
OSP Kanada, która powstała w roku 1930, 
prezesem był Wojciech Jaworski. Po woj-
nie członkowie dawnej czeskiej OSP wraz 
z niektórymi polskimi strażakami weszli 
w skład nowej straży pożarnej. Podobnie 
było ze strażakami z Osówek i Kanady,  
z tym że w pewnym okresie jednostki te 
się usamodzielniły, by w końcu zaniknąć 
(Osówki) lub ponownie (Kanada) połączyć 
się z jednostką końszczańską (Podlesie).

K A Z I M I E R Z  J A W O R S K I

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Końskiej

Remiza strażacka w Końskiej na Podlesiu

KRÓTKI ZARYS POŻARNICTWA  
NA TERENACH DZISIEJSZEGO  
ZAOLZIA
Pożary i klęski żywiołowe od dawna nęka-
ły mieszkańców miast i wsi. Ludzie próbo-
wali ratować życie i mienie oraz zapobie-
gać tym zagrożeniom. Początkowo były 
to działania przypadkowe. Usiłowania te 
w bardziej zorganizowany sposób prze-
jawiły się w drugiej połowie XIX wieku, 
zwłaszcza w miastach, gdzie zagrożenie 
pożarowe było większe ze względu na gę-
stość zabudowy. Na Śląsku Cieszyńskim  
w ramach ustawodawstwa Austro-Węgier 
taka ustawa powstała w roku 1873, regu-
lowały ją władze krajowe w Opawie. Usta-
wa ta odpowiedzialnością w tym zakresie 
obarczała władze gminne, polecając two-
rzyć straże pożarne w miejscowościach 
liczących więcej niż 100 domów.

Początkowo takie straże istniały przy 
większych zakładach pracy, kopalniach 
i hutach oraz w miastach takich jak Cie-
szyn (1870), później Skoczów, Bielsko, 
Frysztat, Frydek i Jabłonków. Ówczesne 
organizacje strażackie, niemieckie, cze-
skie i polskie, zrzeszone były w niemiec-
kiej Morawsko–Śląskiej Straży Pożarnej 
Związku Krajowego w Opawie, z którego 
stopniowo odłączały się straże czeskie, 
tworząc własne związki krajowe. W tej 
części Śląska Cieszyńskiego, gdzie prze-
ważała ludność polska, ale administracja 
była niemiecka, powstające ochotnicze 
straże pożarne należały do niemieckiego 
Związku Krajowego w Opawie i stosowa-
no w nich komendę niemiecką.

Na początku XX wieku niektóre nowo 
powstałe OSP wprowadziły język urzę-

dowy i komendę polską, na przykład 
w Lesznej Dolnej w 1902, w Końskiej  
w 1905 itd. Ponieważ dochodziło do zatar-
gów między coraz liczniejszymi polskimi 
strażami pożarnymi, a niemieckimi wła-
dzami krajowymi, tuż przed wybuchem 
pierwszej wojny światowej zainicjowano 
powstanie w Cieszynie Polskiego Związku 
Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim, 
ale zanim władze go zatwierdziły, wybu-
chła wojna, która sparaliżowała działal-
ność straży pożarnych, zmniejszyły się 
subwencje na ich działalność, strażacy 
powołani zostali na front itp. Powojenne 
dwuletnie spory przed podziałem Śląska 
Cieszyńskiego (28.7.1920) też nie sprzyjały 
rozwojowi strażackich i innych organiza-
cji społecznych.

W roku 1921 w Czeskim Cieszynie po-
wstał Związek Polskich Straży Pożarnych 
w Czechosłowacji, który przystąpił do 
Krajowego Strażackiego Związku Ślą-
skiego w Opawie (Zemská hasičská jed-
nota slezská). Związek ten w chwili po-
wstania zrzeszał 30 OSP, w tym również 
z Końskiej, z ogólną bazą 845 członków.  
W dziesięć lat później było już 60 OSP  
z bazą członkowską 3689, z tego 2798 czyn-
nych, 1181 wspierających i 100 honorowych.

ZPSP, który początkowo kierowany był 
przez jeden inspektorat okręgowy z sie-
dzibą w Czeskim Cieszynie, troszczył się 
o jednolite umundurowanie, statut, re-
gulamin, służbę samarytańską i kasy po-
śmiertne. W roku 1930 powstały 4 okręgi: 
frysztacki (15 OSP), czeskocieszyński (18), 
trzyniecki (14) i jabłonkowski (13). Na cze-
le okręgu trzynieckiego, do którego nale-
żała też OSP w Końskiej, stał Karol Buzek 
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z Końskiej, który w roku 1937 został pre-
zesem Polskiego Związku Straży Pożar-
nych na Śląsku Cieszyńskim.

W roku 1933 ZPSP został członkiem 
najwyższej organizacji pożarniczej w re-
publice, tj. Czechosłowackiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych (Svaz do-
brovolného hasičstva československého) 
w Pradze.

Jeżeli chodzi o okręg trzyniecki, do 
którego wchodziły straże z Końskiej, 
to odnotować tu należy także struktu-
rę czeskich straży pożarnych w Trzyńcu  
i okolicy. W roku 1927 w Trzyńcu powstał 
Strażacki Okręgowy Związek Trzyniecki 
(Hasičská župní jednota třinecká), który 
w chwili powstania zrzeszał czeskie stra-
że z Trzyńca, Mostów koło Jabłonkowa, 
Herczawy i Czeskiego Puńcowa, od roku 
1928 w Końskiej.

Polskie straże pożarne, w tym rów-
nież trzy w gminie Końska, kierowały 
się swym statutem opartym na statucie 
ogólnym z lat 1920 i 1932. Według niego 
członkiem OSP mógł zostać każdy męż-
czyzna po 18 roku życia, członkostwo było 
dobrowolne, zobowiązywało jednak do 
wywiązywania się z obowiązków i podpo-
rządkowania się przepisom organizacji. 
Każda OSP posiadała zarząd (wydział), 
który kierował działalnością OSP, zarząd 
wybierany był na walnym zebraniu co 
roku lub co dwa lata, wówczas wybiera-
no też prezesa, naczelnika, jego zastęp-
cę, sekretarza, gospodarza, skarbnika, 
rynsztunkowych oraz referentów.

Celem OSP było gaszenie pożarów  
w miejscu i najbliższej okolicy, zapobiega-
nie pożarom, ratowanie życia ludzkiego  

i mienia społecznego. Ażeby strażacy byli 
dobrze przygotowani do wywiązywania 
się ze swych dobrowolnych obowiązków, 
musieli uczestniczyć w odpowiednich 
szkoleniach ogólnych i specjalistycznych, 
ćwiczeniach ze sprzętem gaśniczym, 
musztrach itp. Sprawdzianem były natu-
ralnie akcje gaszenia pożarów, akcje ra-
tunkowe podczas pożarów lub lokalnych 
powodzi oraz popisy, ćwiczenia pokazowe 
z okazji jubileuszu, kupna sikawki, budo-
wy remizy strażackiej.

Najważniejszym celem każdej OSP 
było posiadanie odpowiedniego wypo-
sażenia gaśniczego, przede wszystkim 
sikawki, początkowo ręcznej, później 
mechanicznej, pojazdu konnego, później 
samochodu, a także remizy strażackiej, 
gdzie przechowano sprzęt i urządzano ze-
brania i szkolenia. Naturalnie subwencje 
strażackich władz krajowych i urzędów 
gminnych nie wystarczały. Toteż członko-
wie zarządów OSP wraz z bazą członkow-
ską organizowali częste bale, festyny, im-
prezy jubileuszowe, ćwiczenia pokazowe, 
przedstawienia teatralne lub zwyczajne 
zbiórki pieniędzy wśród mieszkańców 
gminy, szczególnie z okazji budowy remi-
zy albo kupna sikawki. Korzystano także 
z darów samych członków lub bogatszych 
mieszkańców wsi. Ostatecznie sprawna 
straż ogniowa była gwarancją ratowania 
mienia w razie pożaru i katastrofy żywio-
łowej.

Podczas ćwiczeń, szczególnie zaś 
podczas gaszenia pożarów dochodziło 
czasami do zranień, były ofiary wśród 
pogorzelców oraz strażaków, toteż nic 
dziwnego, że w ramach OSP działali prze-

szkoleni sanitariusze, służba sanitarna 
współdziałała z Czerwonym Krzyżem. 
W związku z powyższym istniała także 
potrzeba ubezpieczenia. W okresie mię-
dzywojennym polskie i czeskie straże 
pożarne ubezpieczały się w Pierwszym 
Czeskim Zakładzie Wzajemnych Ubezpie-
czeń (První česká vzajemná pojišťovna). 
Znaczna część członków OSP była także 
członkami zalecanej Kasy Pośmiertnej, 
która na wypadek śmierci jej członka wy-
płacała pozostałym odpowiednią sumę.

Strażacy przed wybuchem pierwszej 
wojny światowej oraz w okresie mię-
dzywojennym mieli także do dyspozycji 
wydawnictwa strażackie. Do roku 1920 
był to niemiecki organ „Österreichisch–
Schlesische Feuerwehr Zeitung”, później 
czeskie „Slezský hasič”, „Rady a pokyny” 
oraz „Slezský věstník hasičský”, od roku 

1930 także polski „Przewodnik Strażacki”. 
Pisma te abonowały poszczególne OSP, 
członkowie znajdowali tu materiały do-
tyczące ich działalności, instrukcje i rady.

Stosunki między strażami narodowo-
ściowo zróżnicowanymi różnie się ukła-
dały, począwszy od współpracy do wza-
jemnej wrogości. Obraz tych stosunków 
był odbiciem sytuacji stosunków narodo-
wościowych w tym regionie. Czasami, gdy 
na przykład w gminie istniały już polskie 
straże i powstała nowa czeska, dochodzi-
ło do niezbyt honorowej rywalizacji na tle 
narodowych uprzedzeń.

Po zajęciu Zaolzia przez władze polskie 
w październiku 1938 roku w nowych wa-
runkach państwowych doszło do zmian 
strukturalnych także w pożarnictwie. 
Czeskie straże pożarne przestały istnieć, 
przestał także istnieć Związek Polskich 

Zdjęcie pamiątkowe OSP z roku 1930
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Straży Pożarnych w Czechosłowacji, a OSP 
weszły w skład Związku Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach 
(Śląski Okręg Wojewódzki). Dotychczasowe 
4 okręgi inspekcyjne zredukowane zostały 
do 2 – cieszyńskiego i frysztackiego, które 
zrzeszały 75 OSP i blisko 5000 członków.

Dnia 27.11.1938 odbyła się w Cieszynie 
uroczystość przyłączenia straży pożar-
nych Śląska Zaolziańskiego do Związku 
Straży Pożarnych RP, gdzie między inny-
mi Karol Buzek, prezes OSP w Końskiej 
oraz prezes byłego Związku Polskich Stra-
ży Pożarnych w Czechosłowacji otrzymał 
Złoty Medal ZSPRP, to samo odznaczenie 
otrzymał jeszcze późniejszy członek OSP 
w Końskiej Jan Ofiok, srebrny Franciszek 
Stec (OSP Osówki).

W latach okupacji hitlerowskiej do-
szło do kolejnych zmian. Zaolzie znalazło 
się w nowo powstałym powiecie cieszyń-
skim (Kreis Teschen) i całe życie społecz-
ne podlegało germanizacji. Dotyczyło 
to w równej mierze pożarnictwa. Powiat 
cieszyński podzielony został na kilka in-
spektoratów pożarniczych. Wszystkie 
straże miały komendę niemiecką, proto-
koły i księgi prowadzono po niemiecku, 
stanowiska kierownicze mogli otrzymać 
tylko ci, którzy mieli opanowany język 
niemiecki i posiadali folkslisty, zakres 
niektórych działań strażaków podpo-
rządkowany został stanowi wojennemu, 
niektórzy strażacy z nakazu (np. jako pra-
cownicy huty) zostali członkami Freiwil-
lige Feurhwer.

Jeszcze inna sytuacja zaistniała po 
zakończeniu drugiej wojny światowej. 
Zaolzie ponownie wróciło w obręb Cze-

chosłowacji. Władze centralne, krajowe  
i lokalne w odwecie za sprzyjanie miej-
scowych Polaków wydarzeniom z paź-
dziernika 1938 roku, nie zezwalały na 
wznowienie polskich organizacji istnieją-
cych tutaj przed wojną. Mogły istnieć już 
tylko OSP z czeską komendą, nie zawsze  
i nie wszędzie do powojennych OSP przyj-
mowano dawnych polskich strażaków, 
nie wszyscy też chcieli do takich należeć.

Po przewrocie komunistycznym  
w roku 1948 sytuacja uległa tendencjom 
unifikacyjnym, upolityczniającym dzia-
łalność wszystkich organizacji, w tym 
także OSP, które zostały podporządko-
wane resortowi Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, w pewnym stopniu zyskały 
charakter wojskowy. Jednak sytuacja  
w OSP w porównaniu z sytuacją między-
wojenną pod względem założeń pożar-
nictwa oraz działalności była w pewnym 
stopniu formalna. Poszczególne OSP 
były uzależnione nie tylko od swych nad-
rzędnych organów okręgowych i powia-
towych, ale także od miejscowych rad 
narodowych, organów partyjnych, Fron-
tu Narodowego. W niektórych jednost-
kach strażackich, a tak było na przykład  
w Końskiej, cała działalność koncentro-
wała się przede wszystkim na prewencyj-
nych kontrolach przeciwpożarowych, nie 
było sprzętu, sikawek, działalność pole-
gała w dużym stopniu na pracy w czynie 
społecznym (tzw. brygadach) w gminie 
oraz Jednolitych Spółdzielniach Rolni-
czych. Młodzi do takich organizacji nie-
chętnie wstępowali, średnia wieku wzra-
stała. Pewna poprawa sytuacji nastała po 
przewrocie politycznym w roku 1989.

Dla uproszczenia będziemy tu stoso-
wali określenie Ochotnicza Straż Pożarna 
albo OSP, chociaż w drugiej połowie XX 
wieku jednostki strażackie u nas różnie 
nazywano.

POLSKA OCHOTNICZA STRAŻ  
POŻARNA W KOŃSKIEJ (1905–1939)
Ochotnicza Straż Pożarna w Końskiej 
ukonstytuowała się 5.3.1905. Inicjatora-
mi jej powstania byli Jan Koziełek, Jan 
Kubisz, Jerzy Wojnar, Jan Gaura i Józef 
Stroka, którzy już rok wcześniej podjęli 
się zbiórki pieniężnej (28 koron austriac-
kich), co zapoczątkowało inicjatywę  
w tym zakresie.

W dniu założenia OSP zgłosiło się 20 
mieszkańców wsi: Karol Buzek, Paweł 
Chwastek, Jan Gorewoda, Józef Hławicz-
ka, Paweł Hławiczka, Paweł Krzemień, 
Jan Kubisz, Jan Kubisz, Paweł Kubisz, 
Franciszek Maryniok, Jan Młynek, Adam 
Płoszek, Jan Raszka, Karol Raszka, Pa-
weł Raszka, Karol Socha, Paweł Stonaw-
ski, Andrzej Szwarc, Karol Unucka i Jerzy 
Wojnar. Do końca roku wstąpiło jeszcze 
kolejnych 26 osób. Zdecydowana więk-
szość końszczańskich strażaków była ro-
botnikami w hucie trzynieckiej, dalej byli 
to miejscowi rolnicy, był też jeden mły-
narz, brązownik, stolarz i szewc.

Od założenia OSP w Końskiej do wy-
buchu pierwszej wojny światowej prze-
winęło się przez OSP 103 ochotników. Do 
roku 1925 (dwudziestolecie) było ich 153. 
Przeciętna liczba członków w ciągu roku 
wahała się w granicach 30–40.

Strażacy, zwłaszcza przed pierw-
szą wojną światową byli informowani  

o wszystkich akcjach za pośrednictwem 
okólnika. Prezes OSP, wówczas był nim 
Adam Płoszek, wójt gminy, pisał okólnik, 
to jest tekst informujący o akcji z nazwi-
skami aktualnych członków, którzy swym 
podpisem stwierdzali, że wiedzą i będą 
obecni.

Podczas pierwszej wojny światowej 
nie prowadzono księgi protokołów. Kolej-
ny zapis pochodzi z roku 1920.

KIEROWNICTWO OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKIEJ
Nie ma sensu wymieniać tu wszystkich 
funkcji wykonywanych przez ten okres 
przez poszczególnych strażaków, tym 
bardziej, że w protokołach nie zawsze 
jest to odnotowane. Do roku 1920 najwyż-
szą funkcję piastował prezes (pierwotnie 
komendant), podobnie rzecz miała się  
z naczelnikiem (później komendantem) – 
różnie to określano.

Do drugiej wojny światowej prezesa-
mi byli kolejno: Paweł Stonawski (1905–
1908), Adam Płoszek (1909–1916), Karol 
Buzek (1917–1939). Naczelnikami w tym 
czasie byli: Karol Gaura (1922–1929, Jan 
Szwarc (1930–1934), Franciszek Pszczółka 
(1935–1939). 

Spis członków OSP w Końskiej zawie-
rał podział na funkcje oraz poszczególne 
oddziały. Do oddziału I wchodzili toporni-
cy – do ognia, II oddział pomagał pierw-
szemu – ratowanie ludzi, bydła, troska  
o sprzęt i węże, oddział III gasił sikawka-
mi (starsze sikawki musiało obsługiwać 
12 ludzi), na czele oddziału stali sierżan-
ci, ich zastępcy i mężowie zaufania. Dla 
przykładu przytaczam dane z roku 1924:
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Do kierownictwa należeli: Karol Bu-
zek – prezes, Karol Gaura – komendant, 
Jan Kubisz – zastępca komendanta, Pa-
weł Bronclik – skarbnik, Ignacy Pindór 
– sekretarz, Paweł Gaura – rynsztunko-
wy. Oddział I: Andrzej Gogółka – sierżant, 
Jan Bronclik – zastępca sierżanta, Paweł 
Skałka – mąż zaufania oraz członkowie: 
Karol Hławiczka, Józef Macoszek, Jan 
Szopa, Karol Friedl, Wincenty Branny, Ka-
rol Sabela, Franciszek Grzegorz, Oddział 
II: Józef Turoń – sierżant, Andrzej Cia-
hotny – zastępca sierżanta, Jerzy Kabiesz 
– mąż zaufania, członkowie: Andrzej 
Bezecny, Jan Szwarc, Paweł Szwanczar, 
Karol Pustówka, Adam Chodura, Franci-
szek Niemiec, Andrzej Podżorski, Paweł 
Lipowski, Paweł Kubala, Józef Piwko, Jan 
Pindór, Pszczółka, Franciszek Rudolf Tu-
roń, Karol Turoń, Jan Kaczmarczyk, Ru-
dolf Chmiel, Jan Wawrosz, Jan Sztalmach, 
Oddział III: Paweł Chyła – sierżant, Pa-
weł Szczuka–zastępca sierżanta, Andrzej 
Sporysz – mąż zaufania, członkowie: Jan 
Miech, Jan Kubisz, Leopold Koziełek, Je-
rzy Bartulec, Jan Stalmach, Karol Szwarc.

W Końskiej już przed założeniem OSP 
istniała sikawka dwukołowa. Po zało-
żeniu OSP w roku 1905 kupiono drugą 
czterokołową. Obie do roku 1909 prze-
chowywane były we dworze ówczesnego 
właściciela zamku oraz dóbr w Końskiej 
Quido Grohmanna. W 1909 zbudowa-
no remizę (strażnicę). Koszta jej budo-
wy wyniosły przeszło 4312 koron. Piasek 
wraz z transportem darował Karol Gaura  
nr 13 (późniejszy naczelnik), cegłę i drew-
no darował Grohmann, dachówkę daro-
wał Górniak, właściciel cegielni w Sibicy, 

o przewóz tego materiału zatroszczył się 
Karol Buzek nr 5. Po wybudowaniu remizy 
17 strażaków na czele z Karolem Buzkiem 
udało się do Grohmanna, dziękując mu za 
przechowywanie sikawek i zapraszając 
go na festyn strażacki (przybył, stawia-
jąc strażakom piwo i przekąskę). Następ-
nie kupiono drabinę i wóz rynsztunkowy.  
Na ogół korzystano z koni Karola Gaury, 
Jana Kubisza, Karola Trombika oraz Ka-
rola Buzka.

Na spotkaniu zarządowym z okazji 
50-lecia urodzin prezesa Karola Buzka  
w roku 1930 zebrano 1100 Kč, przezna-
czając tę kwotę na kupno sikawki moto-
rowej. W roku 1931 zamówiono motorową 
sikawkę oraz samochód firmy Hans Fla-
der. Sumę po nabyciu należało spłacić  
w ciągu 1932 roku. Sprawę utrudniał 
rozpoczynający się kryzys gospodarczy. 
Podczas poświęcenia sikawki w parku 
zamkowym ofiarni mieszkańcy gminy 
złożyli w darze 12 000 koron, w Księdze 
Pamiątkowej Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Końskiej założonej 7.3.1930 końszczanie 
zadeklarowali 20 000 Kč, ale z sumy tej 
ze względu na kryzys udało się uzyskać 
tylko 60 %. Zaciągnięto więc pożyczki od 
osób prywatnych (Karol Buzek 5000, Jan 

Zaproszenie na wieczorek  towarzyski z 1914 roku

Ofiok 3000, Franciszek Pszczółka 2500, 
Żmijowa 5000, Gmina Cmentarna 2500, 
resztę pożyczono w miejscowej kasie. 
Kłopoty finansowe zażegnał Jan Ofiok, 
załatwiając długoterminową pożyczkę, 
która ostatecznie została spłacona pod-
czas okupacji niemieckiej w markach. 
Prywatnym ludziom dług wraz z procen-
tami udało się wyrównać do roku 1946. 
Piszę o tym szczegółowo, by podkreślić 
dawną ofiarność mieszkańców Końskiej.

W latach 1926–1938 przeciętnie w cią-
gu roku strażacy tutejsi przeprowadzali 
od 5 do 7 ćwiczeń w ciągu roku. Na ogół 
były to ćwiczenia z sikawką (bez wody lub 
z wodą) i drabinami (stawianie), spusz-
czanie się po linie z wieży strażniczej, 
musztry, szkolenia w razie niepogody itp. 
Do ćwiczeń używano też koni, później sa-
mochodu. Ćwiczenia z użyciem wody czę-
sto przeprowadzano na budynkach miej-
scowych gospodarzy, na ogół strażaków. 
Sprawdzianem tych ćwiczeń i w ogóle 
sprawności jednostki był udział w gasze-
niu pożarów.

W pierwszej księdze protokołów nie 
odnotowywano pożarów. Przytoczę więc 
2 przykłady z prasy:

Poseł Ewangelicki 16.9.1911: Koń-
ska (Pożar) Dnia 2.9.1911 spaliła 
się stodoła, budynek mieszkalny  
i chlewki należące do współwłaści-
cieli Agnieszki Cieńciałowej, wdo-
wie po śp. Jerzym Cieńciale i Jana 
Kaszpera. Ogień prawdopodobnie 
został założony zbrodniczą ręką. 
Pomimo usiłowań straży pożar-
nych z Końskiej, Trzyńca i Lesznej 

Dolnej nie udało się obiektów ura-
tować z braku wody. Spaliły się też 
dwa wieprze i ubrania jednego z lo-
katorów i wszystkie sprzęty gospo-
darskie oraz zapasy zboża i strawy 
dla bydła. Szkoda wielka, ale nisko 
ubezpieczona.

Gwiazdka Cieszyńska 22.7.1927:  
Z Końskiej (Pożar) Dnia 16.7.1927 
około 1.00 w nocy szalała tu silna 
burza z piorunami i jeden z nich 
uderzył do średniej stodoły folwar-
ku od strony kolei, która stanęła 
w płomieniach. Panika wielka, za-
grożony cały folwark. Jednak stare 
mury ochronne, dzielące jedną sto-
dołę od drugiej, chwilowo chroniły 
obok stojące stodoły, wypełnione 
sianem. OSP z miejsca i okolicy nad-
jechały wśród ulewnego deszczu, 
ratując je. W spalonej stodole znaj-
dowały się resztki zapasów słomy.

W Księdze pożarów i ćwiczeń tak ten fakt 
został odnotowany: 16.7.1927, naczelnik 
Gaura, 36 strażaków, konie Kubisza, pali-
ła się stodoła we dworze od pioruna, sy-
gnał, gwizd lokomotywy, od 2.35 do 7.00, 
naczelny komendant insp. Buzek, OSP 
Końska, Osówki, Trzyniec, (150 Kc otrzy-
mano za gaszenie).

Członkowie OSP urządzali regularnie 
bale, festyny strażackie i przedstawienia 
teatralne z myślą, żeby się zabawić, ale 
przede wszystkim zarobić na potrzeb-
ny sprzęt i wyposażenie. Bale odbywały 
się w lokalach restauracyjnych Mahlen-
bra'ia (dawny hotel hutniczy), Kowalika, 
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Walescha (pisanego też Walesz, jeszcze 
później Valeš), Klusa na Podlesiu itp. Fe-
styny strażackie organizowano na tzw. 
Łączce Grzegorza w pobliżu remizy, póź-
niej w parku zamkowym. Pomyślny prze-
bieg festynów zależny był od pogody. Jak 
wspominał Paweł Sztefek, strażakom 
końszczańskim na festynach na ogół pa-
dał deszcz. Więc pono końszczanie, kiedy 
zbyt długo panowała susza, prosili stra-
żaków, by zorganizowali festyn, bo rolni-
cy potrzebują deszczu…

Jeśli chodzi o amatorskie przedsta-
wienia teatralne w wykonaniu samych 
strażaków, to udało mi się dotrzeć tyl-
ko do jednej informacji. A mianowicie 
16 czerwca 1912 w sali pani Kowalikowej 
strażacy odegrali trzy jednoaktówki: 
Szkoda Wąsów, Wam się dobrze śmiać  
i Słowiczek. Później korzystano z gościn-
nych występów teatrów amatorskich Ma-
cierzy Szkolnej w Końskiej lub Trzyńcu.

STRAŻACY PODCZAS OKUPACJI
Na temat działalności Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej (Freiwillige Feuerwehr)  
w Końskiej podczas okupacji informacje 
są bardzo skąpe. Do Freiwillige Feuer-
wehr wcielano odgórnie, nawet tych, któ-
rzy nie byli strażakami. Naczelnikiem zo-
stał mianowany Paweł Piwko (1940–1945). 
Pierwotnie większa część strażaków mu-
siała oddać mundury, ponieważ jednak 
brakowało ludzi do Obrony Cywilnej, po-
wołano niektórych dawnych członków 
OSP. Piwko prowadził ćwiczenia na wzór 
niemiecki, podobny do powojennych ćwi-
czeń.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
W KOŃSKIEJ PO ROKU 1945
Zaraz po wojnie, bo już 2 czerwca 1945 od-
było się posiedzenie przedwojennej pol-
skiej OSP z udziałem 32 członków, a tydzień 
później drugie, podczas których przekona-
no Karola Buzka, by został jeszcze preze-
sem, poruszono sprawy przedwojennego 
długu, postanowiono wykluczyć z OSP je-
dynie posiadaczy folksklisty 2.

Na tym się skończyło. Na działalność 
polskiej OSP w Końskiej nie zezwolono. 
Zapis na ten temat znajduje się w proto-
kołach gminnych z 20.3.1946. Ponieważ 
liczba czeskich strażaków była niewystar-
czająca, jednostka ta została wcielona 
jako drużyna (četa) do trzynieckiej OSP.

Kolejny zapis w powojennej księdze 
protokołów jest z dnia 5.6.1947. Na spotka-
niu zjawili się członkowie przedwojennej 
polskiej i czeskiej OSP oraz nowi ochotni-
cy. Sekretarzem i protokolantem został 
Paweł Sztefek, który tę funkcję pełnił do 
końca 1956 roku, pisząc protokoły po pol-
sku z umieszczonymi od czasu do czasu 
czeskimi wtrętami. Była to już OSP z ko-
mendą czeską.

Jednostki strażackie na Osówkach 
(naczelnik Franciszek Stec, jednostka  
ta w roku 1954 usamodzielniła się) i w Ka-
nadzie (naczelnik Fryderyk Friedl) zostały 
wcielone do OSP w Końskiej jako drużyny. 
W roku 1948 OSP w Końskiej została zasze-
regowana do typu straży miejskich z obo-
wiązkiem przeprowadzania ćwiczeń raz  
w tygodniu. Uchwałą Urzędu Krajowego  
w Ostrawie w maju 1949 roku administra-
torami likwidacji przedwojennych pol-
skich straży pożarnych byli mianowani 

Paweł Chodura (Końska), Franciszek Stec 
(Osówki) i Wojciech Jaworski (Kanada). Po-
stanowiono, że za otrzymane z tej likwida-
cji pieniądze OSP będzie kupowała sprzęt 
dla poszczególnych straży w regionie.

W roku 1949 odbyło się 19 ćwiczeń, wy-
jechano do 5 pożarów. Jednostka liczyła 
132 członków, ale brakowało mundurów.

OSP w Końskiej obsługiwała wtedy ob-
szar 1080 ha, który zamieszkiwało 4221 
mieszkańców w 465 domach. Po podziale 
Końskiej w związku z budową walcowni C 
w roku 1960 OSP w Końskiej miała do dys-
pozycji tylko 158 domów.

W latach 1957–1959 przebiegał remont 
remizy strażackiej, w której dobudowa-
no świetlicę, pomieszczenie na spotkania  
i obrady. Dotychczas spotkania te odbywały 
się na ogół w lokalach miejscowych restau-
racji: u Szwanczara (w latach 1952–1958 
Dom Kultury „Harenda”), u Gaury, u Miarki 
(Šimšy) na Podlesiu oraz w Kanadzie.

W roku 1971 przeciętny wiek członków 
OSP wynosił 63 lata, poza tym brak samo-
chodu gaśniczego sprawiły, że jednostka 
nie wyjeżdżała już do ognia. Główne zada-
nie wykonują straże zakładowe, ochotni-
cy tylko pomagają i zapobiegają. Straż ta 
więc ulegała stopniowej jakby degradacji.

Ostatnie zmiany organizacyjne odno-
towano w roku 1990–nazwa Ochotnicza 
Straż Pożarna w Trzyńcu–Podlesiu (Sbor 
dobrovolných hasičů v Třinci–Podlesí). 
Jednostka ta jako jedna z ośmiu wchodzi-
ła w skład obwodu trzynieckiego, które-
mu przewodził Józef Saran.

Końszczańscy strażacy pomagali też 
podczas powodzi. Na przykład 20 lip-
ca 1949 pracowało 37 strażaków, którzy 

uratowali 2 mosty i wydobyli 5 metrów 
sześciennych drzewa. Dnia 29.6.1958 aż 
12 strażaków pracowało podczas powo-
dzi (stuletnia woda), podczas powodzi 
8.8.1985 pomagało 4 strażaków.

PREZESI I NACZELNICY  
W POWOJENNEJ OSP W KOŃSKIEJ
Prezesami byli kolejno: Jerzy Bartulec 
(1947–1953), Wiktor Kowalski (1953), Fry-
deryk Friedl (1954), Karol Wojnar (1955–
1957), Paweł Chodura (1958–1961), Moj-
mir Gerýk (1962–1966), Jerzy Bartulec 
(1967), Mojmir Gerýk (1968–1973), Fran-
ciszek Grygařík (1974–1976), Paweł Mo-
lin (1977), Władysław Olszar (1977–1982), 
Piotr Kaňok (1983–1989), Władysław Ol-
szar (1990–1993), Sztefan Masarik (1994–
2001), Ładysław Greiner (od 2002–2005).

Naczelnikami byli w tym czasie: Paweł 
Chodura (1947–1948), Karol Friedl (1948–
1949), Władysław Kamiński (1950–1955), 
Fryderyk Friedl (1955–1957), Władysław 
Olszar (1958)… Z istniejących protokołów 
nie udało się ustalić, kto i kiedy w dalszej 
kolejności pełnił tę funkcję. Znalazły się 
tam jeszcze takie nazwiska jak: Euge-
niusz Zielina, Władysław Olszar, Stefan 
Masarik, Jan Mrózek, Piotr Kaňok, Łady-
sław Greiner, Jerzy Heczko.

JESZCZE KILKA LUŹNYCH  
INFORMACJI
W OSP większość członków stanowili hut-
nicy, wyższe funkcje obejmowali jednak 
bogatsi rolnicy: Stonawski Paweł, wła-
ściciel młyna w Końskiej, Karol Buzek, 
największy gospodarz w Końskiej, Jan 
Gaura, Adam Płoszek, stolarz i w pewnym 
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okresie wójt w Końskiej i inni. Dotyczy to 
przede wszystko okresu przed drugą woj-
ną światową.

Do grona zasłużonych i ofiarnych stra-
żaków w Końskiej w okresie do drugiej 
wojny światowej należeli między innymi: 
Karol Buzek (1880–1953), prezes Towa-
rzystwa Rolniczego, Związku Spółdzielni 
Polskich, inspektor i prezes Ochotniczych 
Straży Pożarnych w okręgu czeskocie-
szyńskim, współzałożyciel Szkoły Gospo-
darstwa Wiejskiego w Końskiej itd. Jan 
Ofiok (1887–1963), nauczyciel, współtwór-
ca OSP w Kojkowicach i Związku Polskich 
Straży Pożarnych w Czechosłowacji,  
po wojnie współtwórca MK PZKO i Jed-
nolitej Spółdzielni Rolniczej w Końskiej.  
Tu przypomnieć wypada też Pawła Sztef-
ka (1902–1977), długoletniego sekretarza, 
protokolanta i kronikarza OSP. Natural-
nie do zasłużonych należy wliczyć tych 
wszystkich, którzy byli długoletnimi 
członkami straży pożarnej.

Bardzo przywiązany do straży pożar-
nej był też Jerzy Bartulec (1894–1988), 
który początkowo był członkiem polskiej 
OSP (1925–1934), potem wstąpił do cze-

skiej OSP, a w roku 1939 ponownie podał 
zgłoszenie do polskiej OSP, po wojnie był 
nadal czynnym członkiem, a później ho-
norowym aż do swej śmierci.

Za swoją działalność długoletni i za-
służeni członkowie OSP otrzymywali dy-
plomy honorowe, a z okazji okrągłych 
jubileuszy drobne podarunki. W roku 
1980 długoletnie staże w OSP obchodzili –  
50 lat: A. Podżorski, 40 lat: P. Chodura,  
T. Pilát, J. Stebel, 30 lat: M. Géryk, Wł. Ol-
szar, L. Pilat, 20 lat: K. Turoń, Fr. Szwan-
czar, i J. Bujok. Zdarzały się także tragiczne 
wypadki. Dnia 1.4.1959 zginął w wypad-
ku na motorze Karol Wojnar, kiedy wiózł 
służbowo do Frydku-Mistku prezesa Paw-
ła Chodurę, który został poważnie ranny.

Tak w krótkim zarysie przedstawia się 
ponad stuletnia działalność strażaków 
Końskiej.

W jubileuszowym, 2005 roku, z powo-
du braku zainteresowania młodych ludzi, 
oraz faktu, że w pobliskiej Hucie Trzyniec-
kiej działa zawodowa straż pożarna, a tak-
że braku zainteresowania ze strony Urzę-
du Miejskiego w Trzyńcu, OSP w Końskiej 
zakończyła swoją stuletnią działalność.

Zarząd OSP w Końskiej  
w roku 1930. 
Stoją z lewej:  
Karol Szwarc,  
Paweł Steffek, Antoni Tomanek, 
Wiktor Kowalski, Jan Szopa;  
siedzą z lewej: Paweł Chyła,  
Andrzej Piwko, Jan Ofiok,  
Karol Buzek, Jan Szwarc,  
Wincenty  
Kozok

26-10-16  29×35
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Stalowe serce naszego przemysłowego regionu bije w Trzyńcu od ponad 180 lat. Hutę 
Trzyniecką tworzą i tworzyć będą ludzie. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mo-
gło, że praca w przemyśle hutniczym należy wyłącznie do panów, ale pozory mylą. 
Fabryce z wielkimi piecami swoje życie zawodowe poświęciło wiele pań. Cztery  
z nich zgodziły się opowiedzieć swoje historie, związały się z hutą w latach 50., 60.  
i 70. minionego wieku i przepracowały w niej ponad kilkadziesiąt lat.
 

VANDA ZÁŠKOLNÁ Z OLDRZYCHOWIC, 
ELEKTRYK
Chciałam zostać fotografką, ale tak się 
złożyło, że po podstawówce poszłam  
do ówczesnej zawodówki na Kanadzie  
i zostałam elektrykiem. W hucie przepra-
cowałam ponad czterdzieści lat. Ta fabry-
ka kojarzyła mi się od zawsze z wielkimi 
piecami i brudem. Zdanie zmieniłam, 
kiedy poznałam ją od środka. W ramach 
praktyk w szkole miałam okazję zajrzeć 

do różnych działów produkcyjnych i do-
szłam do wniosku, że najchętniej pod-
jęłabym pracę w nawijarni w głównych 
warsztatach elektrycznych. Utknęły mi 
w pamięci panie, które tam pracowa-
ły. Na nogach miały pantofle i wszystko 
wokół nich było czyste. Miałam szczę-
ście. Do warsztatów trafiłam w 1968 roku  
w ramach praktyk jako kilkunastoletnia 
dziewczyna i zostałam tam do emerytury. 

Pracowałam na stanowisku elektro 
przewijarki. Egzamin praktyczny w szkole 
zawodowej zdawałam z tego, z czym spo-
tkałam się w ramach praktyk. Zdawałam 
z próby transformatora. Do zawodu by-
łam dobrze przygotowana. Na początku 
specjalizowałam się w nawijaniu cewek, 
wraz z uszczuplaniem kadry zakres na-
szych działań się poszerzał. W naszym 
warsztacie nawijano cewki, magnesy  
i rele. Pracowałam na wielu maszynach,  
z wykorzystaniem różnej wielkości sza-
blonów i miedzianego drutu. Po włączeniu 

maszyny musiałam pilnować, by drut na-
wijał się obok siebie. Nawijałam mniejsze 
cewki, ale też cewki do motorów. Maszynę 
ustawiałam sobie sama, według szablonu. 
Kiedy trzeba było, nawijałam nawet trzy 
cewki naraz. Z upływem czasu cewki też 
izolowalam i podłączałam. Prace insta-
lacyjne nie były mi obce, ale do działów 
produkcyjnych chodzili przede wszystkim 
mężczyźni. Na przykład w sytuacji, kiedy 
doszło do popsucia silnika na walcowni, 
cewki wymieniali panowie. Panie przy-
chodziły później, kiedy było trzeba cewki 
pokryć materiałem izolującym.

W naszym warsztacie, bez względu na 
płeć, wszyscy pracowali w „mónterkach”. 
I chociaż nie wkładałam pantofli, tak jak 
moje poprzedniczki, mogłam pracować  
w „pionierkach”. Oczywiście z latami zmie-
niały się zasady bezpieczeństwa pracy  
i musieliśmy się do nich przyzwyczaić, ale 
specjalnie mi to nie przeszkadzało. Mie-
liśmy dobre kierownictwo. Tworzyliśmy 
zgraną grupę ludzi. Z moimi rówieśniczka-
mi, ale też młodszymi koleżankami, które 
jeszcze pracują, jestem w kontakcie do 
dziś. Tych wszystkich lat nie da się ot tak 
przekreślić, zapomnieć. Przeżyliśmy wie-
le wspólnych chwil i chociaż nie mogłam 
się doczekać pójścia na emeryturę, gdyż 
mieszkam na wsi i lubię pracę w ogrodzie, 
czasami tęsknię. Przyłapuję się na tym,  
że kiedykolwiek przejeżdżam wokół bra-
my południowej Huty Trzyniec, przez 
którą przechodziłam niegdyś codziennie 
do pracy, zawsze patrzę w jej stronę. A że  
w tym samym budynku pracował także 
mój mąż, jadąc samochodem mówię do 
niego: „Zobacz, tam pracowaliśmy”.

DANUTA SZKATUŁOWA  
Z JABŁONKOWA, KSIĘGOWA
Większość swojego życia przepraco-
wałam w dziale płac w Hucie Trzyniec,  
na czele którego stałam ponad dwadzie-
ścia lat. Po ukończeniu ekonomii na Uni-
wersytecie Technicznym w Ostrawie za-
częłam pracować w dziale księgowości 
ogólnej, to był rok 1973. Płacom poświę-
ciłam się dopiero po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego. Podczas tych czterech 
lat, kiedy byłam z dziećmi w domu, bar-
dzo dużo się zmieniło. Wskoczenie do roz-
pędzonego pociągu księgowania nie było 
dla mnie wcale łatwe. 

Moim marzeniem była medycyna, ale 
los tak chciał, że poszłam studiować eko-
nomię. To, że trafiłam do huty, było nieja-
ko nawiązaniem do tradycji rodzinnych. 
Pracował tam ojciec i wujek. Środowisko 
huty jednak bardzo szybko polubiłam. 

M A G D A L E N A  Ć M I E L

Werkowe panie
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Kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej, 
księgowe nie pracowały w ramach jedne-
go działu. Każdy dział produkcyjny miał 
swoich księgowych, którzy mieli bezpo-
średni kontakt z pracownikami. Pomaga-
li im de facto ze wszystkim. Z podatkami,  
z zasiłkami i nawet z emeryturą. Po zmia-
nach politycznych baliśmy się, że księgo-
wość będzie podlegać firmie zewnętrznej. 
Walczyliśmy, by pozostać w ramach huty 
i się udało. 

W dziale księgowości pracowały 
głów nie kobiety, pierwotnie siedziały  
w budynku dyrekcji fabryki, potem zna-
lazły się w budynku poczty. Nasza kadra 
stopniowo się uszczuplała. Może myślę 
stereotypowo, ale księgowa naprawdę 
musi być dokładna, odpowiedzialna i su-
mienna. Powinna się nieustannie kształ-
cić i nie może się pomylić. Pamiętam, 
że kiedy było trzeba zrobić księgowe za-
mknięcie miesiąca, nie można było wziąć 
urlopu. Każda z nas chciała sobie zrobić 
zamknięcie sama. Odpowiedzialność 
była duża i wzrastała wraz ze zmianami 

politycznymi, wprowadzaniem kompu-
teryzacji i programu SAP. Znalazłyśmy 
się w innej rzeczywistości i musiałyśmy 
jej podołać. Kierując ponad dwudzie-
stoosobowym zespołem starałam się,  
by księgowe znały tematykę płac cało-
ściowo, nie znając się wyłącznie na wą-
skiej specjalizacji.

Oprócz pracy zawodowej poświęcałam 
się pracy społecznej. Od czasów młodości 
udzielam się w Miejscowym Kole PZKO  
w Jabłonkowie, gdzie pomagam jako rejo-
nowy oraz w sprawach kasowych podczas 
Gorolskigo Święta. Poświęcałam się też 
działalności macierzy szkolnej. W jabłon-
kowskiej Szkole Artystycznej, do której 
uczęszczały córki, byłam przewodniczą-
cą, zaś w Gimnazjum Polskim pełniłam 
funkcję skarbnika.

Po przejściu na emeryturę poważ-
nie zachorowałam. Uważam, że chorobę 
przezwyciężyłam m.in. dzięki drylowi, do 
którego byłam przyzwyczajona w pracy. 
Obecnie cieszę się z emerytury i ciągle nie 
mam czasu. Cieszę się z wnuków i ogrodu, 
w którym ciągle mam co robić. 

ANNA RECMANIK Z NAWSIA,  
DŹWIGOWA, SPAWACZKA
Pochodzę z Nawsia-Jasienia. Mieliśmy 
duże gospodarstwo, w związku z czym 
rodzice zadecydowali, że po szkole pod-
stawowej zostanę w domu i będę po-
magać im na roli. Wkrótce nasze pola 
zostały upaństwowione, więc poszłam 
do pracy. Miałam piętnaście lat. Tatuś 
zapewnił mi pracę w Hucie Trzynieckiej, 
gdzie sam pracował. Najpierw sprząta-
łam, ale ponieważ nie byłam pełnolet-

nia, mogłam pracować do sześciu godzin 
dziennie. W mojej pierwszej pełnoeta-
towej pracy zajmowałam się smarowa-
niem części koparek. 

Później trafiłam do warsztatów me-
chanicznych. Nakładałam żelazo do wóz-
ka. Ręcznie, to było męczące. Choć nie 
powinniśmy byli dźwigać więcej niż trzy-
dzieści kilogramów, rzeczywistość wyglą-
dała nie raz zupełnie inaczej. Po jakimś 
czasie postanowiłam zrobić kurs upraw-
niający mnie do kierowania wózkiem. 
Udało się i postanowiłam wybrać się na 
kurs dźwigowej.

Cały czas pracowałam w warsztatach 
mechanicznych. W pewnym momencie 
wyszłam za mąż i urodziłam córkę. Kie-
dy skończyła pięć miesięcy, wróciłam do 
pracy. Mąż uczył w polskiej podstawówce 
w Łomnej Dolnej i dzięki temu, że przez 
część tygodnia pracował po południu, 
mogliśmy się opiekować córką na prze-
mian. Kierownictwo umożliwiło mi pra-
cować na dwie zmiany, więc daliśmy radę. 
Kiedy córka była już w przedszkolu, mie-
liśmy łatwiej.

Może to zabrzmi dziwnie, ale praca 
dźwigowej była dla mnie satysfakcjo-
nująca i sprawiała mi radość. Mogłam 
obsługiwać dźwig o różnej nośności, ale 
najczęściej pracowałam w pięciotonowej 
maszynie. Nie byłam jedyną dźwigową  
w hucie, ale mężczyźni stanowili więk-
szość. Moja szychta wyglądała tak,  
że cały czas siedziałam w kabinie i przewo-
ziłam żelazo lub części różnych maszyn. 
Oczywiście miałam przerwy na obiad i na 
pójście do toalety. Osiem godzin zleciało 
jakby z bicza strzelił. Stale coś się działo.

Dziękuję Panu Bogu za to, że nigdy ni-
komu nie sprawiłam krzywdy, ale pewne-
go razu byłam świadkiem wypadku. Pra-
cownika wciągnęła maszyna. Zaczęłam 
przeraźliwie krzyczeć, bałam się, że to się 
skończy tragedią. Na całe szczęście pra-
cownicy sąsiedniej ślusarni szybko zare-
agowali i go uratowali. Skończył w szpita-
lu, ale wyszedł z tego bez poważniejszych 
obrażeń. Byłam w takim szoku, że musia-
łam pojechać do domu. W tym dniu nie 
potrafiłam dalej pracować. Nie zapomnę 
tego do końca życia.

Kiedy zaczęliśmy budować dom  
w centrum Nawsia, postanowiłam zajmo-
wać się spawaniem. Dowiedziałam się,  
że jedna z pań pracujących w tzw. wa-
gonce odejdzie wkrótce na emeryturę.  
To była lepiej opłacalna praca, a nam 
wówczas pieniądze były bardzo potrzeb-
ne. Zrobiłam odpowiedni kurs i przez 
kolejnych dziesięć lat spawałam wago-
ny, części samochodów i innych maszyn. 
Bardzo mi się to podobało, jednak pew-
nego dnia mój wujek powiedział do mo-
jej mamy: „Zabierz to dziecko stamtąd, 
to jest praca dla mężczyzn”. Wróciłam do 
dźwigu i pracowałam w nim do emerytu-
ry. W sumie w hucie spędziłam niespełna 
czterdzieści cztery lata. Ostatnich osiem 
pracowałam na trzy zmiany. Przyznam 
się, pod koniec było to dla mnie męczące, 
ale zawsze byłam w pracy na czas. Tylko 
raz nie zdążyłam na pociąg, ale na szczę-
ście córka mnie podwiozła. 

Od zawsze lubiłam typowo męskie 
zajęcia, wykonywałam je nawet w cza-
sie wolnym. Płot wokół naszego domu 
spawałam sobie sama. Trochę bałam się 
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emerytury, tej dużej ilości czasu, który 
będę miała, ale szybko się okazało, że rze-
czywistość jest odwrotna. Działam w Klu-
bie Kobiet Miejscowego Koła PZKO, które-
go jestem prezeską, oprócz tego zostałam 
rejonowym. Lubię też robótki ręczne, szy-
ję i szydełkuję. 

Szacunek dla pracy wyniosłam z domu. 
Dzisiaj każdy chce mieć wykształcenie  
i dobrą posadę, ale człowiek, który pra-
cuje i zarabia, nie musi się niczego wsty-
dzić, nawet jeśli nie ukończył prestiżowej 
uczelni. 

MILENA BÖHMOVÁ  
Z CZESKIEGO CIESZYNA, PSYCHOLOG
Niespełna trzydzieści lat. Tyle przepraco-
wałam w Hucie Trzyniec i muszę powie-
dzieć, że jestem z tego dumna. Przyłapuję 
się na tym do dziś i myślę, że wiele moich 
współpracowników ma tak samo, pomi-
mo że nikt specjalnie nam tego nie wpa-
jał. Z wykształcenia i zawodu jestem psy-
chologiem. Zajmowałam się psychologią 
pracy i organizacji.

To nie była praca zza biurka. Brałam 
m.in. udział w rekrutacji nowych pra-

cowników, ich rozmieszczeniu, adaptacji  
i szkoleniu. Moim zadaniem było stwo-
rzenie pracownikom takiego klimatu, 
w którym mogli by się czuć dobrze, bez-
piecznie i mogli w nim wykonywać ja-
kościową pracę. Przez najdłuższy okres 
czasu pracowałam w dziale rozwoju spo-
łecznego. Jego nazwa i struktura nie raz 
się zmieniała, ale zakres obowiązków po-
zostawał mniej więcej taki sam. 

Po raz pierwszy trafiłam do huty jako 
stażystka. Studiowałam wówczas na Uni-
wersytecie Ołomunieckim, to była koń-
cówka lat 60. Brałam udział w procesie 
naboru nowych pracowników. Po ich 
przetestowaniu dawałam polecenia co 
do ich przyszłego miejsca pracy. W pa-
mięci utkwiła mi niespotykana już dziś 
sytuacja: jedna z pań ubiegających się  
o pracę nie umiała czytać ani pisać. Ra-
zem z koleżanką zwolniłyśmy ją z testu. 

Działką naszego zespołu były również 
więzi międzyludzkie. Braliśmy udział 
m. in. w budowaniu nowo powstałej za-
łogi stalowni konwertorowej. Poszczegól-
nych członków wybierano spośród całej 
huty. Celem było stworzyć dobrze działa-
jący zespół. Zarówno od strony fachowej, 
jak i międzyludzkiej. Mogliśmy wpłynąć  
na skład zespołu, ale to nie było takie 
proste, ponieważ w hucie pracuje się 
na zmiany. Podczas podziału tej ogrom-
nej liczby osób trzeba było podzielić ich  
do czterech grup (zmian A, B, C i D) i wziąć 
pod uwagę fakt, że duża część z nich 
miała w hucie partnera lub partnerkę, 
którzy też pracowali na zmiany. Trzeba 
było kombinować, by mogli się zmieniać  
w domu przy dzieciach.

Od samego początku brałam udział  
w badaniach klimatu społecznego fa-
bryki. Oczywiście ówczesna psychologia, 
tak jak inne nauki społeczne, uzależnio-
na była od ustroju politycznego, dopiero 
w latach 90. nastąpiła zmiana. W życie 
wchodziły nowe normy, z którymi zwią-
zane były na przykład badania satys-
fakcji pracowników. Huta zresztą prze-
prowadza je do dziś. Wówczas jednak 
zbieranie danych nie było takie proste. 
Wydrukowane ankiety rozwożone były 
po poszczególnych działach, a potem 
trzeba było je zebrać z powrotem i wpi-
sać do tabelek w Excelu. Wyniki poma-
gali nam opracować informatycy. Dane 
omawialiśmy z poszczególnymi kierow-
nikami i kiedy zaistniała taka potrzeba, 
pomagaliśmy w rozwiązywaniu pro-
blemów odzwierciedlonych w ankiecie.  
Ale nie wszystkie skargi pracowników 
były uzasadnione. Za przykład podam 
bardzo niską ocenę nowego szefa. Został 
ostro skrytykowany, bowiem był bar-
dziej wymagający niż jego poprzednik  
i nie tolerował alkoholu w pracy.

Do moich obowiązków należało też 
ocenianie warunków pracy. Wychodzi-
łam w teren, rozmawiałam z ludźmi  
i opracowywałam propozycje zmian. Kil-
ka moich pomysłów udało się przefor-
sować, m.in. u nastawniczych na kolei. 
Zdarzyła mi się też raz taka wesoła histo-
ria: kiedy potrzebowałam podjechać do 
nastawni znajdującej się w Końskiej, pod-
wiozła mnie lokomotywa. W kozakach  
i eleganckim płaszczu wsiadłam do ma-
szyny, po czym usłyszałam, że się pomyli-
łam i muszę się przesiąść. Choć schodze-

nie i wychodzenie w kozakach nie było 
wcale łatwe i czułam się jak intruz, udało 
mi się załatwić sprawę i przyjechać z po-
wrotem. Tego typu sytuacji mogłam do-
świadczyć tylko w hucie.

W zakresie obowiązków naszego dzia-
łu było też zapobieganie wypadkom. Du-
żej ilości z nich da się uniknąć, wycią-
gając wnioski z tzw. prawie wypadków. 
Są to niebezpieczne sytuacje związane  
z wykonywaną pracą, podczas których 
nie dochodzi do uszczerbku na zdrowiu, 
ale w innych okolicznościach mogłyby 
się przerodzić w wypadek. Analiza pra-
wie wypadków była ważna, mogliśmy 
określić ich przyczynę i przygotować 
materiały potrzebne do ich usunięcia.  
W pamięci utkwiła mi historia jednej pary 
małżeńskiej, która na całe szczęście obe-
szła się bez uszczerbku na zdrowiu. Mieli 
problemy osobiste i pracowali w tym sa-
mym miejscu pracy. Pani była dźwigową 
i nie uważała na ludzi chodzących pod 
przewożonym przez nią materiałem. Cały 
czas śledziła swojego niewiernego męża, 
chowającego się po kątach z inną kobietą. 
Skoro nie skutkowało nic innego, osta-
tecznie trzeba było im przerzucić zmiany. 
Oczywiście zdarzały się mniej wesołe sy-
tuacje, człowiek to nie maszyna i ma róż-
ne problemy.

Lubiłam swoją pracę, była urozma-
icona i pomimo że często pracowałam 
z mężczyznami, zawsze odnosili się do 
mnie z szacunkiem. Podobało mi się 
również podejście naszego kierownika, 
który był otwarty na nasze pomysły, ale 
wymagał od nas ich praktycznego zasto-
sowania. 
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Rok temu dałam się po-
nieść szaleństwu i bez 
specjalnego przygoto-

wania i pojęcia o tym, w co się 
pakuję, ruszyłam samotnie  
w kilkudniową wyprawę rowe-
rową. Na dwóch kółkach zwie-
dziłam przepiękne miejsca, po-
znałam niesamowitych ludzi, 
poczułam ból w mięśniach,  
o których nawet nie miałam po-
jęcia, że istnieją, załamywałam 
się a chwilę później jechałam 
dalej. W ten sposób zrodziła się 
moja pasja. 

2019. GREENVELO.  
Z JANOWA PODLASKIEGO  
DO ELBLĄGA
O wschodnim szlaku rowerowym 
GreenVelo słyszałam już dawno. Zaczyna 
się w Końskich, kończy w Elblągu. Całość 
to 2000 km a tym samem chodzi o naj-
dłuższą trasę rowerową w Polsce. Prowa-
dzi przez pięć województw wschodniej 
Polski, nadal słabo odkrytych przez tu-
rystów. Wydawało mi się, że w taką trasę 
można ruszyć tylko w czyimś towarzy-
stwie. Samotna wyprawa to istne szaleń-
stwo, zwłaszcza dla mnie. Na rowerze na-
uczyłam się jeździć w wieku 14 lat i więcej 
niż 50 kilometrów za jednym zamachem 
po raz pierwszy przejechałam dwa mie-
siące przed wyruszeniem w trasę. Ale od-
kryłam, że jazda na dwóch kółkach spra-
wia mi wielką frajdę i dawne marzenie 
powróciło. Nie przychodził mi jednak do 
głowy nikt, kto miałby ochotę wybrać się 
ze mną. Wtedy pomyślałam: Może spró-
buję sama? 

Nie opowiadałam znajomym, a tym 
bardziej rodzinie o swoim zamiarze. Czu-
łam, że swoim niedowierzaniem mogli-

by mnie zniechęcić. Sama miałam masę 
wątpliwości, nie chciałam więc ryzy-
kować. Wtajemniczyłam jedyną osobę. 
Przyjaciela, który pomógł mi w przygo-
towaniach i był dobrym duchem podczas 
wyprawy. Wydawało mi się też rozsąd-
nym pomysłem, żeby był ktoś, kto będzie 
dokładnie wiedział, gdzie akurat jestem. 
Na wszelki wypadek.

Miałam trochę ponad tydzień cza-
su, więc zdecydowałam się na północ-
ną część trasy z Janowa Podlaskiego do 
Elbląga. Rower z pełnymi sakwami, na-
miotem i resztą absolutnie niezbędnych 
rzeczy był tylko trochę lżejszy ode mnie. 
Tak uzbrojona w sobotę 20 lipca 2019 
wyruszyłam w środku nocy pociągiem  
z Cieszyna. Około 16:00, po trzech prze-
siadkach, powinnam dojechać do Białej 
Podlaskiej. Stamtąd już na rowerze za-
mierzałam dojechać do Janowa Podla-
skiego, z którym nie było połączenia ko-
lejowego. Wiedziałam, że będę zmęczona 
po podróży, ale miasta były od siebie od-
dalone o mniej więcej 30 km, więc pomy-
ślałam, że mała rozgrzewka przed praw-
dziwą jazdą następnego dnia się przyda. 

R O K S A N A  W A R A K S A

Polska na dwóch kółkach

Poranna przeprawa promem przez Bug
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W Białej Podlaskiej wbiłam w nawiga-
cję Janów Podlaski i ruszyłam. Pierwsze 
kilometry prowadziły ścieżkami rowero-
wymi, potem ulicami, ale bez większego 
ruchu samochodowego. Jechało się cu-
downie. To była przyjemna odmiana po 
wielogodzinnym siedzeniu w pociągu. 
Potem wjechałam w las. Leśne ścieżki nie 
były takie straszne. Trochę trzęsło, ale 
można było jechać, choć drażniło mnie 
wolniejsze tempo. I wtedy zaczęły się 
piasczyste ścieżki prowadzące przez pola. 
Popołudniowe słońce niemiłosiernie pie-
kło, a rower co chwilę praktycznie stawał. 
Z beztroskich 30 km miałam za sobą zale-
dwie piekielnych 10 i miałam dość. Pocie-
szałam się tym, że nie była to część szlaku 
i następnego dnia będzie na pewno lepiej, 
więc powoli jechałam dalej. Teren zmie-
nił się dopiero tuż przed Janowem. Tam 
znalazłam pierwszy MOR – Miejsce Ob-
sługi Rowerzystów, znak rozpoznawczy 
szlaku GreenVelo. Są to zadaszone miej-
sca, w stylu altany, w których rowerzy-
sta może odpocząć na trasie. W każdym 

MORze znajdują się informacje o miejscu,  
w którym się jest, potrzebne kontakty, jak 
również ogłoszenia o najbliższych nocle-
gach. Często można znaleźć również toa-
letę. Po kolejnych 20 km znalazłam pole 
namiotowe w miejscowości Zabuże. Był 
już późny wieczór, ale przynajmniej by-
łam blisko miejsca, w którym rano mia-
łam się przeprawić promem przez rzekę 
Bug. 

Następnego dnia wstałam o 5, zjadłam 
śniadanie, spakowałam namiot i resztę 
rzeczy na rower. Już wiedziałam, że będę 
szukać jednak noclegów pod dachem.  
W namiocie o porządnym spaniu nie było 
mowy, choć byłam zmęczona. O 6 wyru-
szyłam w kierunku promu.

Przeprawa przez Bug okazała się jed-
nym z najbardziej magicznych momen-
tów całej podróży. Absolutna cisza, lekka 
mgiełka unosząca się nad rzeką, leniwie 
rozgrzewające słońce naładowały mnie 
niesamowitą energią. Wtedy pierwszy 
raz poczułam, że to nie był taki najgorszy 
pomysł.

Oznakowanie trasy okazało się feno-
menalne. Przed każdym zakrętem i od 
razu za nim znajdowała się tabliczka po-
twierdzająca, że jest się na szlaku. Dodat-
kowo co kilka kilometrów ukazywały się 
większe tablice z informacją o odległości 
do najbliższej ważniejszej miejscowości, 
jak i tych większych, bardziej oddalonych. 
Patrzenie na to, jak te cyferki są coraz 
niższe, stało się moim uzależnieniem. 

Pierwszego dnia przejechałam 152 km, 
sama siebie zaskakując. Pierwszy raz  
w życiu pokonałam w ciągu jednego dnia 
taką odległość. Nie obyło się jednak bez 
trudności. Pierwszym ważniejszym miej-
scem na trasie była Grabarka i Góra Krzy-
ży, miejsce kultu religijnego wyznawców 
prawosławia. Nie trzeba być religijnym, 
żeby poczuć niezwykłość tego miejsca. 
Spacerowanie wśród dziesiątek tysięcy 
krzyży jest przeżyciem niezapomnia-
nym. Po Grabarce czekał mnie piaszczy-
sty koszmar, a moja wiara we własne siły 
mocno podupadła. To, co miałam nadzie-
ję zostawić za sobą poprzedniego dnia, 

powtarzało się jeszcze wiele razy na całej 
trasie, a tego dnia szczególnie. Dziesiąt-
ki kilometrów piaszczystych dróg. Raz na 
jakiś czas mijał mnie samochód wzbijając 
tumany piachu, który osiadał na mnie, 
wchodząc w każdy zakamarek ciała. 
Stopniowo nauczyłam się jechać nawet 
po takim terenie, ale zmęczenie rosło,  

Grabarka i Góra Krzyży.  
Poniżej: Biebrzański Park Narodowy
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a kilometry uciekały wolniej, niż miałam 
nadzieję. Na dodatek było bardzo gorąco. 
W okolicach Hajnówki sytuacja się po-
prawiła, schronienie przed słońcem dał 
Białowieski Park Narodowy. Żubrów nie 
odwiedziłam, było mi zwyczajnie szkoda 
czasu. Nocleg znalazłam w miejscowości 
Siemianówka. 

Ten dzień był najlepszą lekcją na ko-
lejne dni i otrzeźwiającym policzkiem  
w twarz. Już wiedziałam, że nie będzie tak 
łatwo, a swój plan ze skrupulatnie obli-
czonymi kilometrami, które zamierzałam 
dziennie przejechać, mogłam wyrzucić 
do kosza. Przede wszystkim nauczyłam 
się mieć przy sobie więcej jedzenia i pi-
cia niż mi się wydaje, że potrzebuję. Nie 
byłam w Czechach, na wschodzie Polski 
nie ma w każdej wiosce knajpki czy cho-
ciaż zapyziałej gospody, gdzie można się 
napić czy kupić coś do jedzenia. Można 
przejechać 40 km i nie znaleźć otwartego 
sklepu. A na dodatek niedziele handlowe 

są niestety przestrzegane. Dlatego zaczę-
łam uzupełniać zapasy w niemal każdym 
napotkanym później sklepie, nawet jeśli 
tego do końca nie potrzebowałam. Zasko-
czyła mnie również wschodnia Polska, 
która wydawała mi się terenem płaskim, 
a okazała się permanentnie pagórkowa-
tym. Może gdybym bardziej uważała na 
lekcjach geografii, wiedziałabym, że ko-
lor zielony na mapie nie oznacza automa-
tycznie płaskiej patelni. Z drugiej strony 
spotkałam masę przemiłych i pomoc-
nych ludzi. Chociażby właścicieli pew-
nego gospodarstwa agroturystycznego  
w pobliżu Czeremchy, którzy mnie nakar-
mili i uzupełnili zapasy wody, nie oczeku-
jąc niczego w zamian. Bardzo możliwe, że 
w tamtej chwili wyglądałam po prostu jak 
siedem nieszczęść. Tak samo jak mój ro-
wer. Po pierwsze nieodpowiedni na piasz-
czyste tereny, obładowany i ze zwisający-
mi ubraniami po bokach – traktowałam 
rower jako suszarkę na ubrania. Miałam 
ich malutko, więc codziennie przepiera-
łam, zawieszałam, a wiatr i słońce robi-
ły swoje. Inna sprawa, że w ten sposób 
zgubiłam część bielizny. Cóż, ktoś pewnie 
miał radochę.

Drugiego dnia miałam podstawowy cel 
– dojechać do Białegostoku, gdzie akurat 
przebywały na wakacjach moje dzieci. Nie 
wiedziały, że przyjadę, tylko ciocia była 
wtajemniczona. Tak naprawdę to one 
były moim motorem napędowym i po-
wodem, dla którego wybrałam ten szlak. 
Nawet nie zwracałam uwagi na trasę  
i mijane miejscowości, odliczałam tylko 
kilometry. Znowu były piaski, lasy (które 
przestały być problemem, wyrobiłam się 

i pagórki. Było gorąco i wietrznie jedno-
cześnie. Długo wyczekiwaną tabliczkę  
z nazwą Białystok przywitałam okrzykiem 
radości. Dla mnie najcenniejszym wido-
kiem był szok a potem radość na buźkach 
moich skarbów. „Mamo, ty to naprawdę 
zrobisz wszystko dla swoich dzieci” po-
wiedziała Sara, kiedy jej powiedziałam, 
ile do nich jadę. Planowałam jechać tego 
dnia dalej, ale w końcu postanowiłam zo-
stać do następnego dnia. Przejechałam 
100 km i doszłam do wniosku, sama nie 
wiem na jakiej podstawie, że nadrobię. 
Poza tym nie byłabym w stanie odmówić 
maluchom patrzącym na mnie wzrokiem 
kotka ze Shreka. Myślałam, że tak wypo-
częta wyruszę następnego dnia z nową 
energią. Nie mogłam się bardziej mylić.

Dzień trzeci to 156 km i jednocześnie 
dzień kryzysowy. Początek zaczęłam 
optymistycznie kupując bilety w podróż 
powrotną z Elbląga do Katowic na niedzie-

lę, a tym samym dając sobie kopa w tyłek 
i motywację na dalszą podróż. Wyjeżdża-
jąc za miasto ruszyłam z kopyta. Czułam 
się wypoczęta i pełna sił. Niekończące się 
pagórki i silny wiatr skutecznie popsuły 
mój humor. Wiało tak mocno, że zjeżdża-
jąc z górki, niemal stawałam w miejscu, 
nie mówiąc o podjazdach. Nie było oka-
zji do odpoczynku. Pojawiły się skurcze. 
Przy każdym najmniejszym wzniesieniu 
nogi odmawiały posłuszeństwa. Na do-
datek spuchły, dzięki czemu wyglądałam  
w spodenkach kolarskich jak baleron. 
Mając tego dnia 40 km na liczniku, czu-
łam, że to koniec. Dowlokłam się do 
najbliższego przystanku autobusowego  
i zwyczajnie się załamałam. Miało być tak 
pięknie. Spodziewałam się, że taki mo-
ment może przyjść, ale nie chciałam tego 
zaakceptować. Telefon do przyjaciela 
postawił mnie do pionu. Podniosłam się  
i powoli ruszyłam. Wcześniej przecięłam 

Białobrzegi – widok z okna w hoteliku  
w starym młynie

Jezioro Hańcza
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gumki ściągające w spodenkach, popra-
wiło się krążenie, co przyniosło natych-
miastową ulgę. Kiedy nadchodził skurcz, 
zwalniałam bieg. Ledwo jechałam, ale  
w odpowiednim kierunku. Z czasem było 
coraz lżej, chociaż skurcze mnie nie opu-
ściły aż do końca całej wyprawy. Zwyczaj-
nie nauczyłam się z nimi funkcjonować. 
W ten sposób dojechałam do Biebrzań-
skiego Parku Narodowego. Miejsca ma-
gicznego, które być może uratowało całą 
moją podróż. Wysokie drzewa skutecznie 
chroniły przed wiatrem i ciągle prażącym 
słońcem, a po asfaltowej drodze jechało 
się jak po maśle. Do tego zapierające dech 
w piersi widoki. Jeśli wcześniej straci-
łam energię, tutaj ją odzyskałam. Nad-
robiłam sporo kilometrów i naprawdę 
cieszyłam się z jazdy. Chwilami miałam 

ochotę krzyczeć z radości. I to robiłam, 
nie można było się oprzeć. Dzień zakoń-
czyłam w Białobrzegach. Z noclegiem  
w starym młynie z szemrzącym potokiem 
pod oknem. Jak w bajce. Ten dzień był 
dniem pokory. I walki. 

Dzień czwarty to 113 km i zdecydowa-
nie najpiękniejszy etap. Śniadanie przy 
jeziorze Sajno, drugie w Augustowie  
i jeziorze Necko, po drodze Suwałki, a na 
koniec jezioro Hańcza. Po prostu cudnie! 
Nogi bolały, zaczęły dokuczać plecy, nie 
było już wystarczająco wygodnej pozycji 
na siodełku. Ale tego dnia widoki wyna-
gradzały te niedogodności. 

Dzień piąty i około 145 km. Już nie 
zwracałam specjalnie uwagi na mijane 
miejscowości. Bolały nogi, bolały ple-
cy, nie mówiąc o partiach siedzących.  

Od tego dnia zaczynałam myśleć tylko 
o dojechaniu do celu. Krajobraz stał się 
monotonny, takie same pola, wioski, mia-
sta. Odnosiłam wrażenie, że trasa na siłę 
kluczy przez niektóre miejscowości, nie 
dając nic w zamian. Było ładnie, ale nic 
poza tym. Mało ciekawych miejsc (zare-
jestrowałam tylko Węgorzewo i pyszną 
babkę ziemniaczaną), drogi czasem lep-
sze, ale często dziurawe, rower cierpiał 
a ja razem z nim. Skończyłam w miejsco-
wości o wdzięcznej nazwie Parys. 

Szóstego dnia miało być około 150 km. 
Nie było. Wrażenie z dnia poprzednie-
go pozostało. Było nudno a zmęczenie 
ogromne. Do przodu ciągnęła mnie myśl 
o tym, że na ostatni dzień zostanie mi 
tylko 50 kilometrów. Już nie po GreenVe-
lo, ponieważ rowerzyści odradzali trasę  
w okolicach Braniewa, więc postanowi-
łam ściąć trochę i mieć więcej czasu na 
morze i Elbląg. Co kilka kilometrów łapał 
mnie kryzys, musiałam częściej odpo-
czywać. Ale jechałam. Tego dnia miałam 
już prawie 100 km na liczniku i jazda już 
zdecydowanie nie smakowała. Było koło 
15:00, kiedy postanowiłam zrobić sobie 
ostatni dłuższy postój i coś zjeść. Zatrzy-
małam się w knajpce oznaczonej skrótem 
MPR, co oznaczało, że jest miejscem przy-
jaznym rowerzystom. Na trasie GreenVelo 
jest cała sieć tego typu restauracji lub ho-
teli. Niestety tylko w niektórych przypad-
kach oznacza to jakiegoś rodzaju ulgę dla 
rowerzysty. Są to po prostu miejsca łatwo 
dostępne, tuż obok trasy, z różnymi udo-
godnieniami, ale cenowo sytuacja wyglą-
da różnie. Niespodzianką, jaka czekała 
na rowerzystę w tej konkretnej restau-

racji, okazał się kieliszek wódki do posił-
ku. Byłam już dosyć wyluzowana, zostało 
mi niewiele kilometrów do przejechania 
tego dnia. Nocleg już miałam zamówiony 
w miejscowości Pienężno. Mogłam so-
bie spokojnie sunąć nawet stosunkowo 
wolnym tempem. Oczami wyobraźni wi-
działam się już na plaży następnego dnia. 
Najedzona i pozytywnie nastawiona ru-
szyłam dalej. 

Po kilku kilometrach złapałam gumę. 
Spodziewałam się tego wcześniej czy 
później. Przed wyjazdem ćwiczyłam 
zmianę dętki, więc byłam przygotowa-
na. Wtedy jeszcze nie straciłam dobrego 
nastroju, w końcu była to moja pierwsza 
awaria od początku podróży. Pod tym 
względem uważałam, że mam zdecydo-
wanie szczęście. Zmieniłam dętkę i za-
ładowałam wszystko z powrotem na ro-
wer. Po chwili sytuacja się powtórzyła, 
znowu dziura. Pozytywne nastawienie 
zniknęło. Byłam na totalnym odludziu 
i bez kolejnej dętki. Zbliżał się wieczór 
i, jakby tego było mało, burza. Kumpel 
poradził, żebym spróbowała skleić. Nic 
innego nie mogłam zrobić, więc kleiłam. 
Czas bezlitośnie uciekał. Kiedy wydawa-

Babka ziemniaczana – jeden z przysmaków  
wschodniej Polski
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ło się, że klej załapał, znowu wszystko 
zainstalowałam. I wtedy trzecia guma. 
Tylu przekleństw okoliczne pola nie sły-
szały dawno. Złapałam rower i ciągnąc 
go ruszyłam do najbliższej miejscowości 
w poszukiwaniu… sama nie wiem czego. 
Było po 18, wiedziałam już, że tego dnia 
nie dojadę do Pieniężna. Przy pierwszych 
deszczowych kroplach dotarłam do ja-
kiejś miejscowości. W ogródku jednego 
z domów zauważyłam panią zdejmują-
cą pranie. Wyjaśniłam jej moją sytuację  
i zapytałam, czy jest w pobliżu jakiś 
warsztat albo ktoś, kto mógłby mi pomóc. 
Popatrzyła na mnie jak na wariatkę i we-
szła do domu. Nie wiedziałam, czy mam 
czekać, czy iść dalej. Po chwili wyszła  
z kluczykami w ręce. „Gdzie potrzebujesz 
dojechać, złotko?” – zapytała. Do Pienięż-
na miałam jeszcze 40 km. Bez mrugnięcia 
okiem pani Ania (jak się później okazało) 
pomogła mi zapakować rower i zawiozła 
aż pod hotelik, w którym miałam noco-
wać. Mój anioł stróż jednak czuwał.

Ostatni dzień podróży zaczęłam od 
sprawdzenia dętek klejonych poprzed-
niego wieczoru w łazience hotelowej. 
Wszystko wyglądało jak najbardziej  
w porządku. Optymizm wrócił, a poza 
tym pozostało mi już tylko około 50 km 
do Elbląga czyli końca mojej wyprawy.  
Aż trudno mi było w to uwierzyć. Ruszy-
łam z taką samą energią, jak pierwsze-
go dnia. Początkowo jechałam zwykłymi 
ulicami, potem lasem. Nagle leśna droga 
zaczęła być coraz węższa i zarośnięta. Na-
wigacja utwierdzała mnie, że jestem na 
trasie, więc jechałam dalej. Aż znalazłam 
się w polu. 

Są sytuacje, w których jestem bezgra-
nicznie i bezsensownie uparta. To była 
jedna z takich sytuacji. Zamiast zawrócić 
i pojechać inną trasą, ciągnęłam rower 
przez pole, ponieważ według nawigacji 
byłam na drodze. Ja miałabym nie dać 
rady? Przejechałam tyle kilometrów i ja-
kieś głupie pole mnie zatrzyma? Wiedzia-
łam, że nie można całkowicie ufać tech-
nice, a jednak się uparłam. W miejscu, 
którym się przedzierałam faktycznie tra-
wa była nieco niższa, czyli prawdopodob-
nie kiedyś musiała tędy prowadzić jakaś 
droga, po prostu była już nieuczęszczana. 
Po trzech kilometrach dotarłam do drogi. 
Pocięta przez trawę, pogryziona owada-
mi, wykończona i zła na samą siebie. Mu-
siałam szybko zapomnieć o swojej głu-
pocie. Powyciągałam z łańcucha źdźbła 
trawy i pojechałam dalej. 

Po kilku kilometrach jeden z peda-
łów zaczął protestować. Zwyczajnie nie 
chciał się kręcić, a po chwili jazdy po pro-
stu odpadł. Byłam przy dosyć ruchliwej 
drodze, więc zeszłam na pobocze. Pedał 
znalazłam, ale kulki łożyskowe powypa-
dały. Brakowało mi 25 km do celu. Dorwał 
mnie paniczny atak śmiechu, sytuacja 
była komiczna. Szkoda tylko, że w niej 
uczestniczyłam osobiście. Nie mając in-
nego wyjścia wsiadłam na rower i z ki-
kutem zamiast pedała powoli ruszyłam. 
Atak śmiechu nie odpuszczał, po pro-
stu powiedziałam sobie, że nie ma bata, 
dojadę. Ale musiałam wyglądać co naj-
mniej dziwnie. Noga się ślizgała, jechało 
się okropnie. Przynajmniej droga była 
świetnej jakości, choć samochody śmi-
gały obok mnie z budzącą niepokój pręd-

kością. Po 10 km dojechałam do jakiegoś 
miasteczka, gdzie znalazłam warsztat sa-
mochodowy. Właściciel patrzył na mnie  
z niedowierzaniem. – „Jechała tak pani 
przy takim ruchu?” zapytał. Wzruszyłam 
ramionami. Co innego miałam robić? 
Zniknął na chwilę na zapleczu, po czym 
wyszedł z jakimiś starymi pedałami i mi 
je zamontował. Znowu ruszyłam. Jecha-
łam powolutku, żeby się znowu w coś nie 
wpakować. Dojechałam. Morze było na 
wyciągnięcie ręki.

Z Elbląga pojechałam autobusem do 
Stegny i od razu skierowałam się w stro-
nę plaży. Z każdym krokiem szum morza 
stawał się coraz silniejszy. Trudno opisać 
co czułam, kiedy zobaczyłam fale. Ra-
dość, ulga, duma z samej siebie. Udało mi 
się osiągnąć coś, co wydawało się być zu-
pełnie poza moim zasięgiem. O własnych 
siłach, z orientacją, która dosłownie wy-
prowadziła mnie w pole i rowerem zdecy-
dowanie średniej jakości. Do domu wró-
ciłam wykończona, z łuszczącą się, spalo-
ną słońcem skórą, komicznie opalonymi 
spodenkami, ale jednocześnie szczęśliwa 
i zrelaksowana. Wiedziałam, że to nie jest 
moja ostatnia wyprawa tego typu. 

2020. ROWEREM WZDŁUŻ BAŁTYKU
Tegoroczny wyjazd stał pod wielkim zna-
kiem zapytania. Wymarzyłam sobie trasę 
wzdłuż Bałtyku, ze Świnoujścia do Elblą-
ga. Był już czerwiec, a granice z Polską 
pozostawały nadal zamknięte z powodu 
pandemii koronawirusa. Myślałam na-
wet o tym, żeby zmienić plany i wyruszyć 
na Czechy. Naczytałam się jednak o nad-
morskiej trasie i nie potrafiłam przestać  
o niej myśleć. Na szczęście granice się 
otworzyły, a ja zaczęłam planować. 

Szlak wzdłuż Bałtyku biegnie zgodnie 
z europejskim szlakiem EV10, w Polsce 
jest oznaczony jako szlak rowerowy R–10  
i prowadzi od Świnoujścia do Braniewa, 
ale ze względu na połączenie kolejowe, 
postanowiłam skończyć tak jak w ze-
szłym roku, w Elblągu. Miałam tydzień 
czasu, ale mniej kilometrów do przeje-
chania, niecałe 600. Dwa dni na podróż 
pociągami tam i z powrotem, więc pozo-
stawało 5 na jazdę rowerem. Nie mogłam 
się doczekać.

Choć zaplanowana trasa była krótsza, 
niż ta w zeszłym roku, miałam większe 
obawy. Praktycznie nie miałam czasu na 
trening. Raz udało mi się przejechać oko-
ło 100 kilometrów i tyle. Na dodatek zła-

Nocny Elbląg – cel podróży

Tymbark prawdę ci powie!
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pałam kontuzję kolana. Znajomi wcisnęli 
mnie poza kolejką do ortopedy, dostałam 
zastrzyk i zapewnienie, że wytrzyma. 
Udawałam pewną siebie, ale tak napraw-
dę miałam masę wątpliwości.

Tym razem nie zabierałam ze sobą 
śpiwora, ani namiotu. Regeneracja po 
dniu jazdy to podstawa a spanie na twar-
dej ziemi jej nie sprzyjała i nie musiałam 
też marnować czasu na składanie i roz-
kładanie namiotu. W sobotni wieczór,  
25 lipca, wyjechałam pociągiem z Cieszy-
na do Katowic a stamtąd nocnym pocią-
giem do Świnoujścia. 16 godzin siedzenia 
nie brzmiało zbyt zachęcająco, ale mia-
łam nadzieję większą część podróży prze-
spać.

Nie przespałam. W nocnym pociągu 
światła były tak jasne, że o spaniu nie 
było praktycznie mowy. Wykorzystałam 
ten czas na zbadanie trasy. Polska część 
EV10 nie jest w pełni oznakowana, dla-
tego ściągnęłam plik gpx z trasą i odpo-
wiednią aplikację nawigacyjną, żeby się 
nie zgubić, co by się z całą pewnością 
wydarzyło. Koło południa dojechałam do 
Świnoujścia. Tego dnia miałam nocować 

w Międzyzdrojach oddalonych o jakieś  
25 km, więc czekała mnie mała roz-
grzewka rowerowa, ale najpierw poszłam 
zwiedzić miasto. Rower zostawiłam przy 
dworcu, sakwy w przechowalni bagażo-
wej i promem przeprawiłam się do cen-
trum. Moim celem była pierwsza rybka 
nad morzem. W przytulnej smażalni za-
mówiłam do obiadu sok Tymbark. Każ-
dy, kto kiedykolwiek pił sok tej firmy 
ze szklanej butelki wie, że pod kapslem 
można znaleźć jakiś tekst. Mój brzmiał: 
„Do boju!”. Po prostu przeznaczenie.

Po krótkim spacerze deszczowym 
Świnoujściem skierowałam swoje kro-
ki na prom powrotny. Doszłam do odpo-
wiedniego, jak mi się wydawało, miejsca. 
Troszkę mnie dziwiło, że czekam sama. 
Po chwili podjechało dwóch rowerzystów 
rozglądających się równie zdezoriento-
wanie jak ja. „Czy stąd ma odpłynąć prom 
w kierunku dworca?” – zapytali. „Mam 
nadzieję” – odpowiedziałam, ale wąt-
pliwości się nasiliły. Na szczęście jeden 
z nich dostrzegł jakieś 20 metrów dalej 
drugi prom, na który wsiadali już pasaże-
rowie. Na szczęście zdążyliśmy wsiąść. 

Odpinałam swój rower i instalowa-
łam sakwy, kiedy spotkani wcześniej ro-
werzyści zagadali: „Koniec czy początek 
wycieczki?”. Odpowiedziałam, że dzisiaj 
tylko Międzyzdroje a docelowo Elbląg. 
Zmierzyli mnie wzrokiem. Miałam na so-
bie sukienkę w kwiatki i tenisówki. Abso-
lutnie nieadekwatne ubranie w stosunku 
do moich słów, ale w pociągu tak było 
po prostu wygodniej. „Na jutro się prze-
biorę, spokojnie” powiedziałam, widząc 
ich miny, na co wybuchnęli śmiechem. 
Pożegnałam się i pojechałam. Po jakimś 
kilometrze mnie dogonili. Jechali w tym 
samym kierunku, więc na początek po-
dróży miałam towarzystwo. Okazało się, 
że są ze Śląska, a do Cieszyna regularnie 
jeżdżą. Aż do Międzyzdrojów było o czym 
rozmawiać. Tam się rozstaliśmy, a ja ru-
szyłam na poszukiwanie swojego noclegu.

Szukałam pensjonatu Szarotka&Kro-
kus na ulicy Promenada gwiazd. Chodziło 

o ścisłe centrum turystyczne z zaskaku-
jąco niską ceną za pokój. Przeciskałam 
się z rowerem przez tłumy turystów, mi-
jałam smażalnie, kawiarnie, sklepiki, ale 
kiedy doszłam do punktu docelowego, nie 
widziałam żadnego pensjonatu. Skręci-
łam w uliczkę, żeby zejść z drogi płynącej 
ludzkiej masie i sprawdziłam raz jeszcze 
adres. Wszystko się zgadzało. Już zaczę-
łam się bać, że to jakaś podpucha i zapła-
ciłam za nieistniejący pokój. Minęła mnie 
pani z kluczami w ręce, pomyślałam, że 
jest tutejsza i zapytałam o ten pensjonat. 
„A pani ma pokój w Szarotce czy Kroku-
sie?” zapytała. „To są dwa osobne obiek-
ty?” zapytałam zdezorientowana. „Niech 
pani idzie do tej kawiarni na rogu i zapyta 
o Maszę, ona będzie wiedziała” odparła 
i poszła dalej. Spoko, poszukam Maszy. 
Może przy okazji znajdę też niedźwiedzia. 
Wróciłam na Promenadę i we wskazanej 
kawiarni zapytałam barmanów czy jest 

Międzyzdroje – zachód słóńca

Międzyzdroje – pusta plaża o 6 rano
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Masza. „Pewnie, w piwnicy” rzucił jeden 
z nich. Zaczęłam się rozglądać za ukry-
ta kamerą, to zaczynało być naprawdę 
dziwne. „Może tam pani zejść, popilnu-
ję roweru” – powiedział barman, widząc 
moją minę. Nic innego mi nie pozostało. 
Znalazłam schody do piwnicy a na dole za 
kontuarem siedziała młoda dziewczyna. 
„Przepraszam, czy pani Masza?” Kiedy 
pokiwała głową, poczułam ulgę. Razem 
poszłyśmy po rower i zameldowałam się. 
Z okna miałam widok na morze. Musia-
łam stanąć na palcach, ale jednak. 

Był piękny, ciepły wieczór, poszłam po-
zwiedzać. Kilka kroków od pensjonatu była 
Aleja gwiazd z odciskami dłoni polskich ar-
tystów a za nią morze. Wszędzie było pełno 
turystów. Usiadłam na plaży. Słońce chy-
liło się ku zachodowi, na molo zespół grał 
na żywo piosenki z gatunku disco polo, za 
mną w jakimś barze leciało techno. Nawet 
taka mieszanka muzyczna nie była w sta-
nie zepsuć mojego dobrego humoru, już 
nie mogłam się doczekać jazdy.

Rano zjadłam śniadanie na pustej 
plaży, tak innej bez wieczornego natło-
ku ludzi. Zapowiadał się piękny słonecz-
ny dzień. Zaczęłam jazdą przez Woliński 
Park Narodowy. Przed wyruszeniem na 
tę trasę zastanawiałam się, ile razy fak-
tycznie będę jechała przy samym morzu. 
Tego dnia takich momentów było dużo. 
Tak dużo, że średnio 10 razy na kilometr 
miałam ochotę rzucić rower i kłaść się na 
plaży. Morze dodawało mi energii. Spora 
część trasy była oznaczona tabliczkami 
EV10, poza tymi miejscami pomagałam 
sobie nawigacją. Problemem było to,  
że nie wiadomo było, kiedy oznakowanie 
się kończy i trzeba się pilnować. Ale gene-
ralnie trasa prowadziła ścieżkami rowe-
rowymi, w bardzo dobrym stanie – asfal-
towe, leśne, czasem tylko piaszczyste. Te-
ren płaski i tylko niewielki wiatr, którego 
nad morzem można było się spodziewać. 
Było gorąco, ale znośnie. Idealnie. 

Było późne popołudnie, miałam za 
sobą Międzywodzie, Rewal i zbliżałam się 
do Kołobrzegu. Jechałam akurat na pod-
stawie nawigacji i powinnam zbliżać się 
do miejscowości Grzybowo. Wjechałam 
na polną ścieżkę. Po kilku kilometrach 
zaczęła być coraz bardziej zarośnięta, 
praktycznie nieprzejezdna, choć według 
nawigacji byłam na drodze. Pamiętałam 
swoją polną przygodę z zeszłego roku i po-
stanowiłam zawrócić. Wolałam nadrobić 
kilka kilometrów, niż wpakować się zno-
wu w jakieś pole. Zawracałam rower, ale 
nie zauważyłam skarpy. Poślizgnęłam się, 
a rower pociągnął mnie dalej. Wpadłam 
w coś w rodzaju mokradła i zaczęłam się 
zatapiać. Kilka kolejnych sekund trwało 

nieskończenie długo. Albo mój anioł stróż 
mnie złapał i wyciągnął, albo zadziałała 
adrenalina, w każdym razie udało mi się 
szybko wygrzebać na przeciwny brzeg, 
razem z rowerem. Obydwoje byliśmy uba-
brani do połowy śmierdzącym bagnem, 
w tym sakwy i zwisające po bokach ubra-
nia. Kiedy trochę ochłonęłam, rozejrza-
łam się dookoła. Nie było tu żadnej ścież-
ki a o powrocie nie było mowy. Drugi raz 
bym się nie wygrzebała z tych mokradeł, 
a jak zauważyłam, ciągnęły się długim 
pasem. Przede mną było pole. „Powtór-
ka z rozrywki” pomyślałam. Ale tym ra-
zem było o wiele gorzej. Trawa i zarośla 
były chwilami wyższe ode mnie. Tędy na 
pewno nigdy nie prowadziła nawet ścież-
ka, nie mówiąc o drodze. To było dzikie 
pole, istna dżungla. Pokonanie każdego 
metra wraz z rowerem było męczarnią.  
Po chwili byłam wykończona, a posuwa-
łam się donikąd. Żar lał się z bezchmur-
nego nieba, co chwilę gryzł mnie jakiś 
owad. Nawigacja wariowała, pokazując 
mi miejsca, które raczej nie istniały. Wpa-
dłam w panikę. Zadzwoniłam do przyja-
ciela. Wiedziałam, że niewiele może mi 
pomóc, ale potrzebowałam usłyszeć czło-
wieka. Ale połączenie nawalało i ciągle 
przerywało. Kazał się rozejrzeć za jakimś 
punktem zaczepienia. W oddali zauważy-
łam ambonę. Pomyślałam, że musi być 
do niej jakieś dojście, ścieżka chociaż. 
Zaczęłam przedzierać się w tę stronę.  
W końcu się udało. Opadałam z sił, ale 
miałam nadzieję. Okazało się, że ta am-
bona nie cieszy się raczej powodzeniem 
wśród myśliwych. Żadnej drogi czy ścież-
ki, nic. Jedyne co znalazłam to ledwo wi-

doczny numer. Zaczęłam się zastanawiać, 
czy nie zadzwonić do leśników i poprosić 
o pomoc, przynajmniej nawigowanie, 
żebym wiedziała w jakim kierunku się 
posuwać. Ale wtedy sobie wyobraziłam 
nagłówki gazet: „Blondynka z rowe-
rem utknęła w polu” i postanowiłam się 

W takim miejscu dochodziłam do wniosku,  
że nawigacja jednak nawaliła

Moje nogi po przedarciu się przez pola.  
Tutaj już zmyta większość błota i krwi

Burza, tutaj dopiero początek.  
Po wszystkim okazało się, że nie tylko rower  

odmówił posłuszeństwa, ale też zgubiłam kask
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jednak ruszyć. Choćby wydostanie się 
z tego pola miało być ostatnią rzeczą, 
jaką miałam zrobić podczas tego wyjaz-
du. Weszłam ostrożnie na ambonę, żeby 
się rozejrzeć. Na horyzoncie było widać 
zabudowania. Dojście tam trwałoby kil-
ka godzin. Dookoła takie same pola jak 
to, którym się przedzierałam. Ale jakieś 
50 metrów dalej zobaczyłam pasące się 
krowy. Jeśli jest pastwisko i są krowy, to 
przecież musi istnieć droga, którą tam 
przychodzą. Ruszyłam więc w kierun-
ku krówek. Dwa razy przeprawiałam się 
przez potok, co oznaczało rozmontowy-
wanie wszystkiego i instalowanie z po-
wrotem na rower – na pełnym obciążeniu 
nie wyciągnęłabym go ze skarpy. W koń-
cu się udało, koło krów była polna droga!  
Z radości się popłakałam. Zbliżał się wie-
czór, a przede mną jeszcze ładnych kilka 
kilometrów do Ustroni Morskich, gdzie 
miałam nocować. Dokładnie około 50. 
Według nawigacji ta droga nie istniała. 

Skierowałam się więc do domów w odda-
li. Tam poprosiłam o wskazówkę pierw-
szego spotkanego człowieka i w ten spo-
sób dojechałam do Grzybowa, a tam jadąc 
za tłumem odnalazłam ścieżkę rowerową 
prowadzącą do Kołobrzegu. Co ciekawe, 
choć do Grzybowa jechałam ulicami, we-
dług nawigacji one nie istniały. Trafiłam 
chyba na jakiś trójkąt bermudzki.

Ściągałam na siebie uwagę i trudno 
się dziwić. Byłam cała w błocie, z pocięty-
mi, zakrwawionymi nogami i rękami. Ro-
wer nie wyglądał lepiej. Sakwy były roz-
prute, mocowania zniszczone. Wykorzy-
stałam butelkę wody, żeby choć trochę 
błota z siebie zmyć i ruszyłam za innymi 
turystami masowo jadącymi w kierunku 
Kołobrzegu. To była jedna z najbardziej 
zauważalnych różnic między nadmor-
ską trasą a GreenVelo – ilość turystów, 
zwłaszcza w okolicy większych kurortów. 
Chwilami jechało tyle ludzi, że trzeba było 
się zatrzymywać. Poza rowerzystami to 
były hulajnogi elektryczne i trójkołowe, 
leniwie pełznące i tarasujące całą ścież-
kę rowerową rowery, które utrudniały 
płynny ruch. W Kołobrzegu się nawet nie 
zatrzymałam, ruszyłam od razu do Ustro-
ni Morskich. Marzyłam o prysznicu. I ko-

lacji. Przez polną przygodę nie zjadłam 
nawet porządnego obiadu. Wypruta z sił 
dojechałam. Na szczęście nocleg miałam 
tuż przy trasie, więc nie musiałam długo 
szukać. Weszłam do budynku. Najwyraź-
niej przebywały tam akurat dzieciaki na 
obozie. Kiedy mnie zobaczyły, stanęły 
jak wryte. Mniejsze uciekły. „Na pewno 
bosko wyglądam” – pomyślałam. Zapy-
tałam o recepcję. Bez słowa pokazały 
mi drzwi. Właścicielka patrzyła na mnie  
z takim samym przerażeniem. „Mia-
łam trochę przygód” – wytłumaczyłam. 
Zameldowałam się i postanowiłam sie 
ogarnąć. Wyczyściłam trochę sakwy, wy-
rzuciłam zniszczone ubrania i to samo 
musiałam zrobić z butami. Tych było mi 
najbardziej żal, bo towarzyszyły mi pod-
czas przeróżnych przygód już siedem lat. 
Pozostały mi płócienne tenisówki i już 
było jasne, co będzie moim pierwszym 
zakupem następnego dnia. Buty. Prysznic 
nie był tak przyjemny, jak chciałam. Kto 
się kiedyś przedzierał przez wysoką tra-
wę, ten zrozumie. Z burczącym brzuchem 
ruszyłam poszukać czegoś do jedzenia.

Tego dnia przejechałam 130 km. Gdyby 
nie polny koszmar, byłby to dzień idealny. 
Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Najja-
śniejszym punktem był przepyszny san-
dacz z kurkami na kolację w pustej sma-
żalni, której byłam ostatnią klientką. Pró-
bowałam kupić jakieś linki (jedynej rze-
czy, jakiej zapomniałam spakować), żeby 
przymocować następnego dnia sakwy do 
roweru, jednak w nadmorskim kurorcie 
można kupić masę niepotrzebnych głu-
pot, ale bardzo mało przydatnych rzeczy. 
Udało mi się zdobyć sznur na pranie. Do-

bre i to. Zachód słońca chciałam sobie 
odpuścić, tak bardzo byłam wykończona, 
ale nie potrafiłam się oprzeć. Poza tym 
nocleg miałam jeszcze bliżej niż w Mię-
dzyzdrojach. Dosłownie 20–30 metrów 
dzieliło mnie od pokoju, więc miałam 
szybki powrót. Inaczej sobie wyobraża-
łam początek podróży, ale tak naprawdę 
dziękowałam Bogu, że wydostałam się  
z tego pola. Były chwile, kiedy myślałam, 
że to naprawdę koniec mojej przygody.

Kolejny dzień znów rozpoczęłam 
śniadaniem na wyludnionej plaży. Było 
chłodniej niż poprzedniego dnia, a silny 
wiatr wybudzał mnie z letargu. W nocy 
praktycznie nie spałam, piekło mnie całe 
ciało. Mniejsze zadrapania się zasklepiły, 
z tych głębszych wciąż sączyła się limfa. 
Powolutku ruszyłam. Dzisiejszym celem 
była oddalona o 120 km Ustka. Podczas 
nadmorskiej wyprawy noclegi rezerwo-
wałam dzień do przodu, a nie na żywca 
tego samego dnia, jak to robiłam zeszłe-
go roku. Nad morzem było mniej wolnych 
miejsc, tym bardziej dla pojedynczych 
osób. W ten sposób miałam codziennie 
konkretny cel.

Latarnia morska w Gąskach

Ustka i nasilający się wiatr

Krówki – dobre anioły mojej podróży. Te na zdjęciu 
pozdrowiły mnie pacnięciem ogonem w twarz
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Po kilku przejechanych kilometrach 
z ulgą stwierdziłam, że z formą nie jest 
tak źle. Koszmar poprzedniego dnia dał 
mi w kość, ale jechało się bardzo dobrze. 
Pomagały w tym świetne ścieżki rowero-
we. Nawet tenisówki nie przeszkadzały, 
ale rozglądałam się za sklepem z butami. 
Humor zdecydowanie mi się poprawił. 
Zwłaszcza, że miałam się na co cieszyć, 
oprócz morskich widoków. Tego dnia 
trasa krzyżowała się ze Szlakiem Latar-
ni Morskich. Na pierwszą natknęłam się  
w Gąskach, ale była jeszcze zamknięta. 
Mijałam jedną miejscowość za drugą, 
kilometry uciekały szybciej, niż się spo-
dziewałam. Pomagał w tym mniejszy 
upał. Wiatr jednak stopniowo się nasi-
lał, przynosząc ze sobą coraz ciemniejsze 
chmury. Minęłam Darłowo, kiedy pojawi-
ły się pierwsze błyski i grzmoty. Postano-
wiłam zabawić się z burzą w berka. Pędzi-
łam na zbity pysk i miałam z tego rado-
chę, jak małe dziecko. Ścieżka rowerowa, 
składająca się z betonowych bloków, 
dzięki którym trzepało rowerem a wraz 
z nim mną, wiła się wzdłuż plaży. Często 

była zasypana piaskiem nawianym przez 
wiatr i chwilami rower stawał. To znaczy 
stawał innym rowerzystom. Ja przeszłam 
zeszłoroczny kurs jeżdżenia po takich te-
renach i wyprzedzałam innych. 

A jednak burza wygrała. Kiedy zaczęły 
spadać pierwsze krople, spłoszeni pla-
żowicze na oślep zaczęli uciekać z plaży, 
wbiegając pod koła. Zrobiło się gęsto. 
Było dużo pieszych i rowerzystów, po-
nieważ byliśmy między dosyć lubianymi 
przez turystów miejscami. Zatrzymałam 
się, żeby założyć pelerynę i pokrowiec 
na sakwy. Humor miałam paradoksal-
nie coraz lepszy. Ogólne szaleństwo było 
komiczne. Pojechałam w deszczu. Po-
czątkowo jechało się dosyć dobrze, ale 
po chwili rozpadało się tak mocno, że nie 
widziałam dokąd jadę, jak pod ogromnym 
prysznicem. Przestrzeń była otwarta, bez 
szansy na schronienie. W końcu wjecha-
łam w las. Zatrzymałam się na chwilę pod 
drzewami, żeby przeczekać ulewę, tak 
samo jak sporo innych osób. Wszystkim 
dopisywał świetny humor, zaśmiewali się 
i wygłupiali, jak dzieci. 

Kiedy deszcz się uspokoił, ruszyłam 
w kierunku Jarosławca, gdzie zamierza-
łam zjeść obiad. I kupić w końcu odpo-
wiedniejsze buty. Rower jednak miał inne 
zdanie. Coś się działo, ale nie mogłam 
wpaść na to, co dokładnie. Wyższe biegi 
nie wskakiwały, pedały wariowały. Zdecy-
dowanie nie jestem technicznym typem, 
więc nie miałam pojęcia, o co chodzi. 
Powoli dojechałam do Jarosławca. Tam 
spotkałam dwójkę rowerzystów, z któ-
rymi cały dzień się nawzajem mijaliśmy. 
Zapytałam czy nie mogliby zerknąć na 
mój rower. „Oj, niedobrze. Cała kaseta do 
wymiany. Trzeba będzie czekać przynaj-
mniej dzień, bo nie muszą mieć w sklepie. 
Dzisiaj to już nigdzie nie pojedziesz” – 
orzekli znawcy. Wierzyć mi się nie chcia-
ło. Przed wyjazdem rower był w serwisie, 
nie miałam najmniejszej ochoty wywalać 
kolejną kasę na naprawę. Z drugiej stro-
ny ciąganie go po polu, bagnach a chwilę 
wcześniej piaskach mogło zrobić swoje. 
Podziękowałam i ruszyłam w kierunku 
warsztatu, który znalazłam na mapie  
z nadzieją, że nie jest tak źle. Mijałam wy-

pożyczalnię rowerów. Przed nią siedział 
człowiek wyglądający na właściciela. 
Postanowiłam zapytać, czy poleciłby mi 
któryś warsztat. „A co się stało, złotko?” 
– zapytał. Powiedziałam, ile wiedziałam. 
„To idź na zupkę i wróć za 15 minut, zoba-
czę co da się zrobić” – powiedział. Trochę 
się wahałam, czy zostawiać rower zu-
pełnie obcej osobie, ale intuicja mi pod-
powiadała, żeby zaufać temu człowieko-
wi. Wzięłam portfel i poszłam. Kupiłam  
w końcu buty i z dziką przyjemnością 
zdjęłam przemoczone tenisówki. Sko-
rzystałam z okazji i weszłam na latarnię 
morską. Cudowny widok dodał mi otuchy 
i wiarę, że jakoś to będzie. Zjadłam obiad 
w knajpce, która znajdowała się nad wy-
pożyczalnią, gdzie był mój rower i z biją-
cym sercem poszłam sprawdzić, jak wy-
gląda sytuacja. Stał przy chodniku. „Wsia-
daj i sprawdź” – powiedział z uśmiechem 
mój aktualny anioł stróż. Przejechałam 
się po ulicy, sprawdziłam biegi. Wszystko 
było jak najbardziej w porządku. Zapła-
ciłam 15 złotych. Nie mogłam uwierzyć  
w swoje szczęście. 

Słowiński Park Narodowy Słowiński Park Narodowy – Wielkie Bagno
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Do Ustki dojechałam późnym popołu-
dniem. Na szczęście już bez nieprzyjem-
nych przygód. Miałam zarezerwowany 
pokój u przemiłej pani, która ewidentnie 
miała bzika na punkcie kwiatów, wszę-
dzie było ich pełno. Do centrum i morza 
miałam trochę ponad kilometr, więc po 
prysznicu rozładowałam rower i pojecha-
łam, żeby nie tracić czasu na chodzenie. 
Dojechałam do latarni morskiej, zaparko-
wałam rower i weszłam na górę. Słońce 
zbliżało się powoli ku horyzontowi. Wiało 
coraz mocniej i było chłodno, chwilami 
kropił deszczyk. Spacerowałam wzdłuż 
plaży, ale przeciskanie się przez rzekę 
turystów zaczęło mnie męczyć. Postano-
wiłam odpuścić zachód słońca tego dnia  
i wcześniej położyć się spać, żeby nadro-
bić nieprzespaną noc. Zesztą mocno się 
zachmurzyło, więc widoki nie powinny 
być tak spektakularne. Uzupełniłam za-
pasy na kolejny dzień, wsiadłam na rower 
i pojechałam w drogę powrotną. Kiedy by-
łam w połowie, obejrzałam się za siebie. 
Wiatr jednak rozwiał chmury a zachodzą-
ce słońce szykowało wyjątkowy spektakl. 
W kilka minut byłam z powrotem przy 
plaży. Nie żałowałam. To był najpięknie-
szy zachód słońca z całego wyjazdu. 

Następnego dnia szlak odbił trochę od 
morza. Tym samym mijane miejscowości 
nie były tak zatłoczone a ścieżki rowero-
we prawie puste. Wiązało się to też z gor-
szą jakością nawierzchni, w większości 
były to betonowe bloki liczące parę ład-
nych lat, popękane i pełne dziur. Krótko 
mówiąc trzęsło. Kiedy miałam ochotę 
narzekać, przypominałam sobie pierwszy 
dzień i od razu mi przechodziło. Swego 
rodzaju zadośćuczynieniem braku morza 
był Słowiński Park Narodowy, przez któ-
ry prowadził szlak. Drzewa dawały trochę 
wytchnienia przed stale nasilającym się 
wiatrem, a zieleń była tutaj bardziej zie-
lona, niż gdzie indziej. Leśne ścieżki chwi-
lami zmieniały się w bagna, ale dało się 
jechać. Zdarzały się odcinki prowadzące 
gęstym, ciemnym lasem, gdzie przez kil-
kanaście kilometrów nie spotykałam ży-
wej duszy. Delektowałam się tym stanem. 
Chwilami było jednak lekko przerażająco, 
atmosfera jak z Władcy Pierścieni. Spo-
dziewałam się, że zza drzewa wyskoczy na 
mnie nagle jakiś ogr. Punktem kulmina-
cyjnym było miejsce o nazwie Wielkie Ba-
gno. Zatrzymałam się na chwilę, żeby od-
począć na pomoście znajdującym się nad 
bagnami. Kilka rozgałęzień i zakamarków 
z ławeczkami tworzyło iście bajkowy kli-
mat. Wokół panował absolutnie błogi 
spokój. Zamknęłam oczy i ładowałam 
baterie. Dosłownie czułam, jak wracają 
stracone wcześniej siły. Byłam w niebie, 
tylko zielonym. Mogłabym tam spędzić 
cały dzień i tylko upływający czas zmusił 
mnie do ruszenia dalej. A dalej spotkałam 
na ścieżce stado krów. Mając w pamięci 
przeprawę przez pola, darzyłam te istotki 

wielkim sentymentem. W końcu ponie-
kąd dzięki nim odnalazłam drogę. Szły 
same, nikt ich nie prowadził. Powolutku 
przejeżdżałam obok nich. Jechałam jed-
ną stroną ścieżki, one schodziły leniwie 
na drugą. W tej kwestii wygrywały z ludź-
mi, którzy uparcie spacerowali po ścież-
kach rowerowych i ani myśleli ustąpić 
miejsca rowerzystom, choć mieli swoją 
połowę drogi. Kilka krówek pozdrowiło 
mnie ciosem ogona w twarz. Nie miałam 
pojęcia, że to może tak boleć! Było to jed-
nak jedno z najmilszych spotkań w trak-
cie mojej podróży. 

Łeba była największą mijaną przeze 
mnie tego dnia miejscowością. I minęłam 
ją dosłownie. Przejechałam po jej obrze-
żach, zjadłam obiad w milutkiej smażal-
ni i popędziłam dalej. Brakowało mi nie-
wiele do Lubiatowa, małej miejscowości,  
w której miałam nocować. Chciałam od-
począć od zapchanych kurortów. Doje-
chałam i znalazłam odpowiedni adres, 

gdzie miałam nocować. Domek był trochę 
w góralskim stylu, ale bardzo przytulny,  
a pani właścicielka okazała się przemiłą 
osobą. Jak już się ogarnęłam, poszłam na 
spacer. W Lubiatowie było trochę tury-
stów, trochę knajpek, smażalni i kawiar-
ni, ale można było wyczuć panujące bło-
gie lenistwo. Spokój i brak pośpiechu. Zu-
pełnie inna atmosfera, niż w poprzednich 
miejscach, w których nocowałam. Wra-
całam z powrotem, kiedy zatrzymał się 
przy mnie rowerzysta. „Masz fajne krę-
cone włosy” – zagadał. „Są pofalowane od 
warkocza, zazwyczaj są raczej proste” – 
odparłam. Miałam zamiar delikatnie po-
zbyć się petenta. „Lubię proste” – odpo-
wiedział, zupełnie bez sensu. „Masz fajną 
sukienkę. Może pójdziemy na piwo?” – 
wypalił. Nieźle, od razu do rzeczy. „Jestem 
na rowerze, nie piję” – odpowiedziałam.  
On na to: „Ja też nie”. Popatrzyłam na nie-
go z niedowierzaniem. To po cholerę mnie 
zaprasza, pomyślałam. Nie dawał za wy-

Zachód słońca na pustej plaży w Lubiatowie
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graną i ciągnął dalej: „Też jeżdżę, jak wi-
dzisz. Dzisiaj zrobiłem trochę więcej kilo-
metrów, aż z Łeby przyjechałem. To jakieś 
30 kilometrów, wiesz?”. Zatrzymałam się 
i spojrzałam na niego. „Ja przyjechałam 
dzisiaj z Ustki. To jakieś 110 kilometrów. 
Wiesz?” Odwróciłam się i poszłam szcze-
rząc się z uciechy, a jego pozostawiłam 
zbierającego szczękę z ziemi. 

Do plaży miałam kilometr przez las, 
poszłam więc spacerkiem, żeby się dotle-
nić przed spaniem. Był to już trzeci dzień 
podróży. Czułam zmęczenie, ale nie było 
takiego kryzysu formy, jak trzeciego dnia 
jazdy po GreenVelo. Większość trasy była 
płaska, nie traciłam więc tyle energii. No 
i przemierzane dystanse też były jednak 
krótsze. Tym razem bardziej rozkoszowa-
łam się jazdą, a wieczorami miałam czas 
na odpoczynek. Plaża była niemal pu-
sta. Taki stan jest zdecydowanie bliższy 
temu, co lubię. Tradycyjnie sprawdziłam 
jaka jest woda. O kąpaniu nie było mowy.  
Z każdym dniem obniżała się temperatu-
ra jak wody, tak i powietrza. Wiatr coraz 
bardziej się nasilał. Schowałam się nieco 
między drzewa, nadal mając idealny wi-
dok na morze i wieczorne przedstawienie 
słoneczne. Następnego dnia czekało na 
mnie najwięcej kilometrów. Naładowana 
energią słoneczną wróciłam do pokoju  
i poszłam od razu spać.

W środku nocy obudził mnie grzmot. 
Na zewnątrz panowała szalona wichura. 
Sprawdziłam prognozę. Czerwony ko-
lor ostrzegający przed wiatrem nie wy-
glądał zbyt zachęcająco. Koło 7 powinno 
przestać padać, ale wiatr niepokoił mnie  
o wiele bardziej. Miałam w zwyczaju 
wstawać przed 6 i pół godziny później już 
pedałować. Postanowiłam pospać dłużej  
i potem ocenić sytuację. Nie zamierzałam 
jechać za wszelką cenę i niepotrzebnie 
ryzykować. 

O 7 faktycznie przestało padać. Wiatr 
nie ustępował, ale przynajmniej rozwiał 
chmury i wyszło słońce. Więc pojecha-
łam. Po chwili znowu się zachmurzyło  
i tak wyglądał cały dzień – słońce, desz-
czyk, chwilami ulewy. Na zmianę. Jedyne 
co się nie zmieniało, to wiatr. Kiedy ude-
rzał we mnie z boku, o mało się nie wy-
wracałam. Czekało mnie nie tylko najwię-
cej kilometrów, ale jak się okazało, naj-
trudniejsze odcinki. Więcej podjazdów, 
do tego zapiaszczone albo mocno błotni-
ste. Zdarzały się też odcinki ze świeżo od-
danymi do użytku ścieżkami rowerowy-
mi, po których rower jechał praktycznie 
sam. Tam nadrabiałam. Minęłam Puck  
i kierowałam się na Trójmiasto. Im bliżej 
byłam Gdyni, tym lepsze były drogi. Kie-
dy do niej dotarłam, czułam już poważne 
zmęczenie. Przejeżdżałam akurat obok 
pierogarni i postanowiłam odpocząć.  
To była jedna z moich najlepszych decy-
zji podczas całej podróży. Pyszniejszych 
pierogów dawno nie jadłam. W Gdyni za-
częły się cudowne ścieżki rowerowe. Tro-
chę się pogubiłam w gęstwinie ulic, ale 
się wyplątałam i pomknęłam w kierunku 

Sopotu. Pogoda w kratkę trwała w najlep-
sze. Przed Sopotem złapała mnie ulewa,  
a po słynnym sopockim molo przecha-
dzałam się w pięknym słońcu. Ilość tury-
stów wręcz dusiła, pojechałam więc dalej 
w kierunku Gdańska. Przejechałam przez 
miasto żółwim tempem, klucząc między 
turystami. Wyjeżdżając, zatrzymałam się 
w sklepie, żeby uzupełnić zapasy. Znala-
złam to, co chciałam i poszłam w kierun-
ku kasy. Z przodu lady były zamontowane 
półki a na nich znajdowało się mnóstwo 
batoników i innych rzeczy, które kuszą 
czekających w kolejce. Nagle trzymana 
przeze mnie butelka wyślizgnęła mi się  
z ręki i spadła prosto na te półki, strącając 
je wszystkie i robiąc ogromny bałagan. 
Popatrzyłam na młodego sprzedawcę za 
ladą. On bez słowa patrzył na mnie. Schy-
liłam się po swój napój i go podniosłam. 
„Mam nadzieję, że to się da naprawić. 
Pomogłabym, ale śpieszę się na prom. 
Zresztą możesz mnie złapać, ale jestem 
na rowerze i śmigam jak wariat”. Po czym 
położyłam pieniądze na ladzie i nie cze-
kając na resztę bezczelnie zwiałam. Było 
mi trochę głupio, ale naprawdę śpieszy-
łam się na prom. Miałam zarezerwowany 
nocleg w miejscowości Mikoszewo a tam 
mogłam się dostać tylko promem, który 
nie działał całodobowo. 

Brakowało mi jeszcze kilkadziesiąt 
kilometrów. Jazda już nie smakowała, 
ale przynajmniej ścieżki rowerowe były 
wspaniałej jakości. Zdążyłam na prom 
i spokojnie dojechałam do Mikoszewa. 
Tego dnia miałam w nogach około 150 
kilometrów. Nagrodą za trud była znowu 
prawie pusta plaża. Miałam jeszcze tro-

chę czasu, ale już zaczynałam tęsknić za 
tymi widokami. Do Elbląga zostało około 
60 kilometrów.

Rano wstałam troszkę później, niż 
zwykle. Nigdzie się nie śpieszyłam. Po-
woli ruszyłam i spokojnie jechałam. Nie 
chciałam wpakować się w jakąś nieprzy-
jemną sytuację na koniec podróży. Koło 
południa byłam w Elblągu. Koniec po-
dróży był zaskakująco spokojny, zupełnie 
niepodobny do mnie. Nocleg znalazłam 
tuż obok dworca kolejowego. Dzięki temu 
następnego dnia nie musiałam się daleko 
tarmosić.

Ochłodziło się jeszcze bardziej i na-
dal mocno wiało. Przez bagno pierw-
szego dnia zniszczyłam ciepłą bluzę.  
Na szczęście w second-handzie obok dwor-
ca znalazłam świetną kurtkę za kilka zło-
tych. Pojechałam autobusem do Stegny, 
żeby pożegnać się z morzem. Czułam coś  
w rodzaju déjà vu – koniec zeszłorocznej 
wyprawy wyglądał identycznie. Z tą róż-
nicą, że tym razem byłam jednak mniej 
zmęczona. 

Nieprzyzwoicie pyszne pierogi w Gdyni

Molo w Sopocie – 10 minut wcześniej była ulewa
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Morze było mocno wzburzone, nie 
było żadnych śmiałków chętnych wejść 
do wody. Ja jednak zdjęłam buty i zamo-
czyłam stopy. Wiatr szalał, ale ja szłam 
z uśmiechem na twarzy. Początek mojej 
wyprawy był dosyć brutalny, na szczęście 
wszystko dobrze się skończyło. Bardziej 
niż dobrze. Wolałabym raz jeszcze prze-
żyć przeprawę przez pole, niż nie przeżyć 
całej reszty. Nadmorski szlak przeszedł 
moje oczekiwania. Gdybym mogła, poje-
chałabym raz jeszcze, choćby od razu. 

Jak się okazało, nie był to koniec nie-
spodzianek. Rano wyrwał mnie ze snu 
dźwięk alarmu i nakaz opuszczenia bu-
dynku. Całe szczęście miałam już spa-
kowane rzeczy, więc w parę sekund się 
ubrałam i wyszłam z bagażami i rowe-
rem. Za godzinę miałam pociąg, kto wie, 
kiedy pozwolono wrócić do środka. Po-
szłam więc na dworzec i tam poczekałam 
na pociąg. Wracałam do domu.

GREENVELO VERSUS EV10
Różnic między obiema wyprawami było 
naprawdę sporo. Przede wszystkim w 
zeszłym roku po raz pierwszy stawiłam 
czoło takiemu wyzwaniu i nie miałam 
pojęcia, czego się spodziewać. Pod wzglę-
dem fizycznym, psychicznym i logistycz-
nym. Na szczęście w obu przypadkach 
logistycznie byłam przygotowana cał-
kiem dobrze. Poza tym, że po GreenVelo 
zrobiłam więcej kilometrów, jak również 
dziennie pokonywałam ich większą ilość, 
dzięki czemu w tym roku byłam mniej 
zmęczona, różnic było sporo. GreenVelo 
było zdecydowanie bardziej wymagają-
cym szlakiem. Sporo pagórków, mniej 

płaskich odcinków. Jakość dróg pozosta-
wiała chwilami sporo do życzenia. Nie-
które miejscowości mogła trasa spokoj-
nie ominąć, robiło się zwyczajnie nudno, 
czego nadmorskiemu szlakowi na pewno 
nie mogłam zarzucić. Z drugiej strony GV 
wygrywa na całej linii jeśli chodzi o ozna-
kowanie trasy, które przerosło moje ocze-
kiwania. Jeśli tabliczki nie były poprze-
kręcane, co kilka razy się zdarzyło, nie 
było mowy o zgubieniu się. Szlak wzdłuż 
Bałtyku jest nadal w trakcie tworzenia. 
Bardziej znane i uczęszczane przez tury-
stów miejsca są oznakowane i genialnie 
wykonane, ale brakuje informacji, kiedy 
te odcinki się kończą. Zdarzyło się, że je-
chałam świeżo oddaną do użytku ścieżką 
rowerową, z oznakowaniem, ze wszyst-
kim. Po 30 kilometrach nagle z niczego 
nic się urwała. Do następnego, oddalone-
go mniej więcej o kilometr odcinka, trze-
ba się było przedrzeć przez mocno zaro-
śniętą ścieżkę. 

Wielkim plusem GV były ceny noc-
legów. Najwięcej zapłaciłam za nocleg 
50 zł, nad morzem to była najmniejsza 
suma. Wzdłuż Bałtyku trudniej też było 
znaleźć coś dla pojedynczej osoby. Grupą 
jest łatwiej i taniej. Natomiast jeśli cho-
dzi o jedzenie, cenowo było bardzo po-
dobnie. Bałam się, że właśnie tutaj mój 
budżet ucierpi, ponieważ nagłówki ar-
tykułów straszyły astronomicznymi ce-
nami nad morzem, ale tak się nie stało.  
Na śniadania i kolacje zaopatrywałam się 
w zwykłych sklepach, tylko obiady zjada-
łam w knajpach. Pewnie gdybym wybie-
rała najlepsze restauracje, byłoby bardzo 
drogo, ale rybka na obiad z dodatkami  

w mijanych smażalniach i knajpkach kosz-
towała tyle samo, albo nawet mniej niż  
w domu. A przede wszystkim były pyszne. 

Oczywiście różniło się otoczenie. 
GreenVelo to piękna wschodnia Polska. 
Dużo zieleni, cudownie czyste powietrze, 
magiczne jeziora. Na pewno mniejszy 
ruch. Tutaj nie spotykało się takiej ilo-
ści rowerzystów, jak nad morzem. Cza-
sami jechałam kilka godzin spotykając 
zaledwie parę osób, w tym mieszkańców 
mijanych miejscowości. Wzdłuż Bałtyku 
trzeba było niejednokrotnie przedzierać 
się przez tłum, nawet czekać w korku. 
Widok morza rekompensował jednak te 
niedogodności. Energia płynąca od szu-
miących fal autentycznie ładowała ener-
gią. Dokuczał wiatr, ale tego należało się 
spodziewać.

Jeśli miałabym komuś polecić jeden  
z tych szlaków, prawdopodobnie wybra-

łabym nadmorski. Zwłaszcza dla począt-
kujących. Trasa jest łatwiejsza, a nikt 
przecież nie zmusza do pokonywania 
ponad stu kilometrów dziennie. Można 
sobie podzielić szlak na mniejsze odcinki  
i więcej pozwiedzać. Ja miałam mało 
czasu, a poza tym chciałam się zmęczyć. 
Obie trasy jednak są na swój sposób wy-
jątkowe i magiczne.

Najczęstszym pytaniem jakie słysza-
łam, było: dlaczego jechałam sama? Nie 
mam na to jednoznacznej odpowiedzi, 
ale powodów jest kilka. Raz na jakiś czas 
potrzebuję resetu – od pracy, obowiąz-
ków, ludzi, nawet tych, których kocham. 
A ponieważ nie jestem fanką leżenia plac-
kiem na plaży czy gdziekolwiek indziej, 
wpadłam na pomysł wycieczki rowero-
wej. Fizycznie wracałam wykończona, 
ale psychicznie wypoczęta i zrelaksowa-
na. Naładowana niesamowicie pozytyw-

Gdańsk
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ną energią. Miałam też swój rytm dnia. 
Wstawałam przed 6 i chwilę później już 
byłam na rowerze, w porze obiadowej 
miewałam koło 100 km na liczniku. Wie-
czorem zaplatałam wilgotne włosy w war-
kocz, żeby rano nie tracić czasu na cze-
sanie, a wieczorem znowu rozplatałam  
i miałam romantyczną fryzurę na spa-
cer. Nie było miejsca na kosmetyki, więc 
zabierałam niezbędne minimum. Więcej 
miejsca zajmowała apteczka. Wieczora-
mi nie chodziłam imprezować, tylko się 
regenerowałam. Nie zależało mi na wy-
glądzie, ale na wrażeniach. Oczywiście są 
plusy podróżowania z drugą osobą bądź  
w paczce. Jest weselej, czas inaczej ucie-
ka i na pewno też jest bezpieczniej. Ale 
trzeba się też dostosować do drugiej oso-
by, a ja miałam ochotę zrobić wszystko 
po swojemu. Żeby nikt mi nie mówił co, 
jak i kiedy mam robić. To był czas tylko 
dla mnie. Chciałam się wyciszyć i odpo-
cząć. Jeżdżę bez muzyki, bez słuchawek 
– nasiąkam otoczeniem, przyrodą. To 
jest dla mnie muzyka i relaks. Podczas 
obu wypraw byłam w stałym kontakcie 
z jedną osobą. Przyjacielem, który służył 
pomocą, dobrą radą i ewentualnym men-
talnym kopem w tyłek. Czułam się też 
bezpieczniej wiedząc, że jest ktoś, kto wie 
mniej więcej, gdzie się znajduję. Tej oso-
bie należą się podziękowania.

Czy taka wycieczka jest dla każde-
go? Na pewno nie. Trzeba to lubić. Nie 
tylko jazdę na rowerze, ale też wysiłek, 
walkę ze zmęczeniem, przeciwnościa-
mi, z samym sobą. Nic nie jest w stanie 
przygotować na szok, jakim jest ból tyłka 
podczas wsiadania na rower o poranku. 

I tak codziennie. Kiedy już jest trochę 
kilometrów na liczniku, jakiś rodzaj dys-
komfortu będzie towarzyszył cały czas 
i trzeba się z tym liczyć. Człowiek jest 
spocony, średnio wyglądający i nawet 
jeśli wieczorem jest czas, żeby wyjść  
na miasto, myśli się przede wszystkim  
o spaniu. Ale jeżeli ktoś choć trochę 
czuje się na siłach, poradziłabym, żeby 
jechać. Można przecież rozłożyć sobie 
trasę na mniejsze odcinki i więcej dni. 
Ważna jest też pokora. Ja miałam spo-
ro szczęścia, ale cały czas liczyłam się  
z tym, że może się wydarzyć coś, co zmu-
si mnie do przedwczesnego zakończenia 
wyprawy. Chociażby brak sił. Mi się uda-
ło. To co przeżyłam, pozostanie ze mną 
na zawsze. A tymczasem marzę już o ko-
lejnej trasie. 

Stegna – wiatr absolutnie nie odpuszczał
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