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(Nie) przeminęło z wiatrem

  Czasy się zmieniają, a wraz z nimi ludzie. Wraz z ludźmi ule-
gają przemianie miasta, tworzone przez ciągle rozwijającą się spo-
łeczność. Nie inaczej jest w przypadku Siemianowic Śląskich, które 
obecnie wydają się być zupełnie odmiennym miejscem od miasta, 
kojarzonego przede wszystkim z kopalniami oraz upadającą hutą  
jeszcze na początku tego tysiąclecia. Dzisiaj Siemianowice stara-
ją się wykreować nowy, postępowy wizerunek, lecz w całym tym 
wyścigu o nowoczesność należy pamiętać, że przeszłość w rów-
nym stopniu tworzy tożsamość miasta, co kolejne przyszłościowe 
projekty. 

  Każde pokolenie jest świadkiem innych wydarzeń histo-
rycznych. Każde pokolenie również zupełnie inaczej postrzega 
to samo – a jednak zupełnie inne – miasto, w którym nierzadko 
wielu spędza całe życie. Chociaż rozwój jest niezbędny do nadą-
żania za dynamiczną teraźniejszością, niemniej ważna jest pielę-
gnacja przeszłości oraz pamięci o poprzednich dekadach. Dlatego 
właśnie rodowity Ślązak, a także zapalony pasjonat naszej śląskiej 
kultury Stefan Maruszczyk (działający pod pseudonimem Stary 
Korzyń) postanowił wyjść z inicjatywą napisania książki o historii 
Siemianowic razem z mieszkańcami! 
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  Autor książki „Siemianowice, kerych niy znocie” na spotka-
niu warsztatowym zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich, podjął się 
dyskusji z przybyłymi czytelnikami odnośnie Siemianowic, zapa-
miętanych przede wszystkim przez pryzmat dzieciństwa i wcze-
snej młodości. Ponieważ dla znacznej większości zebranych ten 
okres przypadł na okres powojenny, a czasy okupacji znane są je-
dynie z  przekazu ustnego nieżyjących już członków rodzin, jed-
nogłośnie stwierdzono, że należy zadbać o świadomość społeczną 
minionej epoki. Warsztaty te dały początek całemu przedsięwzię-
ciu dotyczącemu wspólnego napisania książki o Siemianowicach.

  Ratunek przed zapomnieniem ma zapewnić współpraca pisa-
rza oraz chętnych mieszkańców, skłonnych podzielić się zdumie-
wającymi historiami, aby nie tylko uczcić, lecz przede wszystkim 
zachować pamięć o wydarzeniach, mających niepodważalny 
wpływ na dalsze losy, które ukształtowały znane nam dzisiaj Sie-
mianowice. W publikacji swoje miejsce znalazły opowieści za-
równo wzruszające i radosne, jak również smutne, czy wręcz 
drastyczne – niemniej jednak wszystkie są autentycznym zapisem 
wspomnień naszych sąsiadów i znajomych. 
  Wyjątkowość projektu podkreśla również planowana data 
wydania. Ma ona przypadać na jubileusz 90-lecia uzyskania przez 
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Siemianowice Śląskie praw miejskich. Owa rocznica jest dosko-
nałą okazją do oddania w Wasze ręce tej nietuzinkowej publikacji 
traktującej o przeżytych wydarzeniach, uwiecznionych i opowie-
dzianych przez naocznych świadków historii. 

Wiktoria Kubiaczyk
Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej

w Siemianowicach Śl.

Słowo od redakcji
   Kilkanaście osób, kilkanaście różnych historii. Jedne spisane 
naszom godkom, inne pięknym językiem literackim, mamy tekst 
napisany zgodnie z zasadami śląskiej ortografii Feliksa Steuera. 
Na nasz apel odpowiedziały zarówno osoby powszechnie znane 
i cenione jak i zwyczajni mieszkańcy naszego miasta; nasi sąsie-
dzi i znajomi którzy poczuli potrzebę podzielenia się wspomnie-
niami. Nikogo nie faworyzujemy, wszystkie opowieści są dla nas 
równie cenne. Chcąc zachować niepowtarzalny klimat, postano-
wiliśmy nie ingerować redakcyjnie w żaden z tekstów – niech koż-
dy godo tak, jak mu w duszy gro...
   Na koniec chciałbym zacytować słowa pana Stefana Marusz-
czyka, które usłyszałem na którymś z jego licznych spotkań autor-
skich: nie biercie tego co godom za oficjalno historia Siemianowic, 
opisołech Wom tak, jak jo to pamiyntom... Zagłębiając się w lektu-
rę tej książki trzeba mieć na uwadze powyższe słowa – bowiem ile 
opowieści, tyle wersji tej samej historii.

Jarek Ulman
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Czy godocie, czy mówicie
Muzyka i słowa:
Joanna Grzegorzewicz-Szopa
Grażyna Spławska
Joanna Zawadzka

Szukasz czegoś „Na weekend i całe życie”? 
My mamy nasze miasto – to Siemianowice 
Nie jest to metropolia, nie ma tutaj tłoku 
Dymiące kominy nie są solą w oku.

Czy godocie, czy mówicie – my powiymy Wōm 
Nasze miasto polubicie – to nosz wspólny dōm.

Ludzie się przybrali z roztomajtych strōn 
A u nos znodli gryfny swōj do życia kōnt 
Mieli robota, niy brakło im chleba 
Dogodoł sie w końcu Gorol z Hanysem – bo tak było trzeba.

Czy godocie, czy mówicie – my powiymy Wōm 
Nasze miasto polubicie – to nosz wspólny dōm.

„Dobre, bo ślōnskie” – zakōntek uroczy 
Mōmy tu kamratow, nic nos nie zaskoczy 
Niyważne kaj my żyli, wioter przywioł skōnd 
Tera tu nasz dom – wszyscy my sōm stōnd.

Czy godocie, czy mówicie – my powiymy Wōm 
Nasze miasto polubicie – to nosz wspólny dōm.

  Temat piosenki „Czy godocie, czy mówicie” chóru „La Le 
Le” Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podpo-
wiedziało życie. Włączając się w obchody 90-lecia miasta chce-
my, by słowa naszej autorskiej piosenki na długo zapadły w pamięć 
wszystkich mieszkańców, bez względu na to, skąd pochodzą.
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Jakie były Siemianowice
zanim nastała Laurahutta, Hugo, 

Georgshutta, Wanda...

  Na żyznych polach, kwiecistych łąkach, stawach rybnych, 
nasi pradziadowie paśli bydło i w pocie czoła uprawiali pole. Gdy 
nastawał czas połowu, sieci rozwijali, ryby z stawów wyciąga-
li. Taka była dola i niedola siemianowickiego chłopa. Nastawały 
nowe czasy, czasy kapitalizmu. Chłopów z  gospodarki pozbiera-
li, aby budowali fabryki. Powstawała huta, kopalnie, szklarnia Nit-
ka. Z anstli w kery się wychowali przeprowadzili się do mieszkań 
w familokach. Dzięki naszym dziadom powstał wielki przemysł. 
Uprawiane żyzne pola i łąki, stawy zamieniały się w place budowy. 
Powstawały wielkie hale, piece, wieże szybowe. Tak z siemianowic-
kiej wsi powstało wielkie przemysłowe miasto. Miasto, które było 
dumą całego Śląska i powodem zazdrości ościennych państw. Nie-
stety, przez dziką restrukturyzację to, co nasi praojcowie z dumą 
zbudowali, inni z zazdrości, bezmyślności i głupoty w ruiny obró-
cili. To właśnie te trzy ostatnie czynniki doprowadziły do znisz-
czenia dorobku naszych ojców. Po przemyśle pozostały strzeliste 
kominy, ruiny wytwórczych hal, kopalniane szybowe wieże bez lin 
i klatek. Taki obraz pozostawili nam na ostatek. Nasi dziadowie pa-
trząc z nieba na te rumowiska pewnie płacząc mówią: dlaczego?, 
dlaczego tak się stało? Kto za to wszystko zapłaci?    

Stefan Maruszczyk
Siemianowice, kerych nie znocie

b
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Rozdział I

  Urodziłem się w małym domku obok Huty Laura, był rok 
1940. W czasie, kiedy na świecie szalała II wojna światowa. We-
dle przekazu mojego starzika, domek, w którym przyszedłem na 
świat, w dawnych czasach był gospodą, której właścicielem był 
Matysek. Do tej gospody przychodzili hutnicy z Laury oraz górni-
cy z kopalni Ficynus. 
  Właściciel tej gospody w każdą sobotę urządzał świniobicie, 
a piwo jakie im lał było z Browaru Tychy. Wedle starzika całe rodzi-
ny się tam bawiły, fajnie śpiewali, a niektórzy kamraci grali w pina-
gla (karty). Obok mojego domku stał szlafhaus (dom noclegowy), do 
tego szlafhauzu ściągali ludzi z poznańskiego, aby pracować w hucie 
Laura i zarabiać na życie, ale to byli czasy, kere przeżył mój starzik.

  Z łokna mojego domku patrzoł żech na huta i na droga, kero 
szła z Katowic do Bytomia, po ty drodze jeździli tramwaje, ale noj-
fajniyjsze to boło jak dziynnie rano jechała przez naszo droga rol-
waga z beckami z piwym, na kery boł napis Browar Tychy, a na 
wielkich drzewianych beczkach boł tyn som napis. Rolwaga ciągło 
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6 koni beldyjoków, a we siodle siedziało dwóch kucierów, łobleco-
ne byli w wielkie skórzane fartuchy, a jeszcze inno rolwaga wiozła 
bryły lodu do naszego browaru.

  Byłech takim małym bajtlym, ale pamiyntom jak wiecorami 
u nos w izbie robioło sie jasno, jak otwierali piece i spuszczali z nich 
stal. Izba cało sie rozjaśnioła, co nos – moja mama i mie z bratym 
bardzo radowało. Pamiyntom jak sie końcoła wojna, wyły syryny, 
a zaroz po nich lecieli z samolotów bomby. Nasza mama ze strachu 
wlazła z nami do szranku (szafa), jak te bomby lecieli, to nosz sta-
ry sąsiod przilecioł na wiyrch i wołoł na moja mama: Frau Marta, 
kom nach luftszuc keler (schron w piwnicy) i ze siłom zebroł nos do 
tego schronu. Boł to stary dziadek, kery należoł jako porządkowy 
do Volk Szturmu. Siłą zabroł nos na dół do ty pywnicy. Jesce dzisioj 
pamiyntom jakeśmy wleźli do tego pomieszczynio. Na środku stoł 
wielki stół, na nim stoła i poloła się świycka, a we kącie stoł żeleź-
niok, w kerym poloł się łogiyń, na kerym postowiony boł wielki 
zbonek ze malc kawą, a na łokoło siedzieli starziki, starki i matki 
z małymi dziećmi, wyrostki, dziołchy i chopcy, wszyscy byli bar-
dzo wystraszyni. Boło słychać jak z samolotów spadali bomby. Niy 
wiym wiela wtynczos boło godzin, ale na dworze robiło się jasno. 
Na łokoło domu i w siyni słychać boło wielkie larmo. Starzik z tego 
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Sąsiedzi z ulicy Floriana 25 (dziś Hutnicza)

Stara Katowicka - willa Ymi (tam wydowano paczki z UNRR-y)
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Volk Sztrumu gipko zamknął drzwi do pywnicy, zgasioł świycka 
i wszystkim godoł, żeby się żodyn niy łodzywoł.
  Za jakiś czas ktosik zacon klamkować klamkom od drzwi do 
pywnice i ryczoł: chermany, otwierać! Wszyscy my siedzieli jak tru-
sie, żodyn sie niy łodzywoł. Po chwili kolbami z karabinów wy-
rombali te drzwi, wleźli do nos, ale jak widzieli takich borocków, to 
jedyn z nich (godali do niego Lejtnant) kozoł wszystkim wylyź z ty 
pywnicy. Pamiyntom, że na dworze boło jasno i bardzo zimno. Tyn 
Lejtnant, jak sie potym pokozało, boł fajnym chopym. Powiedzioł, 
że momy iś do swojich miyszkań. To niy wszystko. Poszli kasik, a my 
z wielkym strachym siedzieli w doma. Po kerymś czasie prziszło 
dwóch takich pakrów z tym Lejtantym, a na ryncach mieli chleby, 
takie jak teraz wyglądają chleby razowe i puszki z miynsym, wszyst-
kim to porozdowali i godali do nos: kuszajcie. Na wiecor prziszoł 
Lejtnant, a z niym prziszło pora wojoków. Zawołoł wszystkich do 
siyni i powiedzioł: sołdaty bydom spać u kożdego sąsiada.

  Moja mama, że my mieli ino jedna mało izba i komora, mu-
siała wzionć dwóch wojoków, gorzi boło u starzika ze tego Volk 

Domki robotnicze pracowników Huty Laura przy ul. Floriana
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Szturmu, łon mioł wielko kochnia, izba i komora, Lejtnant pedzioł, 
że u niego bydom miyszkać cztery wojoki. Tyn starzik mioł dwie 
wnuczki, kerymi sie łopiekowoł, bo jego synek boł na wojnie. Pa-
miyntom, jak kiedyś na wiecor wyleciała z wielkym larmym na 
siyń Urzula, a za nią wylecioł wojok, wtynczos żech boł bajtlym 
i nie wiedzioł żech ło co sie rozchodzi, dzisioj wiym, że chcioł jom 
zgwałcić. Kerysik z tych wojoków go zatrzimoł i donios do Lejnan-
ta, jakby nie ołpa łod ty Urzuli, to by go zaszczeloł.
  U nos w doma byli fajne wojoki, godali mamie, że mają rybiata, 
przinosyli nom zawsze coś do jedzynio, a mamie mydło i zołda, to 
jest taki proszek do pranio. Boło nom z nimi bardzo wesoło. Moje-
go brata i mie nosili na barana. Niy wiym jak dugo u nos miyszkali.

  Kole naszych domków byli łogródki, tam wykopali ziymian-
ki, w kerych sie zakwaterowali, dzioło to sie na ul. Florjana 25 
(Hutnicza), tego domu już niy ma, stojom tam warsztaty ze szko-
ły hutniczej, a po lewy stronie kaj byli te ziymianki, teraz stoi ban-
ka (tramwaj). Po drugi stronie drogi, teraz jest to główno droga do 
Katowic i Chorzowa, postawili flakowy przeciw samolotom i re-
flektory, kere codziynnie na wiecor świeciyli mocnymi światłami 
na niebo, niekiedy szczylali z tych armatów, huk boł niy do wytrzi-
manio, trza boło zatykać uszy. Wzdłuż drogi do Katowic, teraz tam 

Urząd celny (Zollamt) przy Starej Katowickiej (w tle tramwaj nr 13)
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stoi kiosk z kwiotkami, stoło kupa tych flakowow. Mioł żech wtedy 
piyńć lot, moje kolegi rówieśniki, kerzy miyszkali na ty samy ulicy, 
jak to take bajtle, łazyli my za tymi wojokami, w czasie kiedy łoni 
maszyrowali. U nos koło domu boł wielki plac, na kerym jak mieli 
wolny czas, grali na cyji i harmonijce, tańcowali i fajnie śpiywali. Je-
dli kołoc, miynso, wuszt, a nos bajtli, kerzy na nich paczeli robiyli za 
bozna, ciepali kołoc na ziymia, my go zbierali i jedli, a łoni patrze-
li jak my krzywiymy gymby, bo miyndzy zymbami chrustoł nom 
piosek.
  Dopóki to ruskie wojsko boło, żodyn niy boł głodny. Sami te 
boroki wiela nie mieli, ale zawsze sie z nami podzielili. Matki łod 
nich brali łoszkrabiny z kartofli, pomelali na flaszmaszynie i piykli 
z tego placki. Kto mioł tran, to piyk je na tranie, a kto go niy mioł, 
piyk je na blasze. Potym, jak te ruskie wojsko wyjechało, mieli my 
przez jakiś cos pierońsko biyda, ludzie, żeby używić dzieci, to za 
fandzole, krupy, groch, mąka i kartofle, niyroz trocha miynsa do-
wali wszystko co mieli w doma. Dowali to ludziom, kerzy przyjeż-
dżali do nos z różnych stron Polski.
  Jak łojciec przyjechoł z lagru po wojnie, to niy mioł żodne-
go ancuga ani mantla. Niedaleko huty Laura na łące stoła barka, 
na kero godali wila, z ty wili zostoł zrobiony magazyn, do kerego 
w 1946 roku Amerykany prziwozili Unra Pakety. Kożdy co mioł 
dzieci dostoł taki paket, boł łon bardzo wielki, jak sie go roztarga-
ło, to w tym kartonie (ludzie niy mocie pojyńcio, jako to boła ucie-
cha) byli maszkety jakich żech w życiu niy widzioł, byli tam puszki 
z miynsym, z mlykym, czekoladą, łolyj, tuste i tyla maszketów, że 
już dzisiej niy pamiyntom. Taki paket sie dostowało roz na miesiąc. 
Łojciec przyjechoł z wojny, to dostoł robota w hucie, boło nom co-
roz lepi.
  Przy hucie Laura boła straż pożarna, w domu ty straży dowali 
ludziom do zbonków flaps, boła to zupa, w kery boło dużo miynsa 
i chlyb, dziynnie żech z mamą łazioł po tyn flaps. Zacynało sie co-
roz lepsze życie, łojcowie łot mojich kolegów przyjeżdżali z wojny, 
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łotwierano sklepy, piekorze zacli piyc chleby, boło cza sie za tym 
chlebym nastoć, a chlyb, może niy uwierzycie, piykli z mąki i trecin, 
jak my sie tego chleba pojedli, to przepraszom, pora dni trwało za-
cym szołech na chaziel, ale niy narzekom, bo spać żech już niy szoł 
z próżnym brzuchem. Zacynali jeździć onibusy i banki. Keregoś 
popołednio siedzieli my w izbie z naszą mamą (boła to wiosna), 
mój łojciec boł w hucie na szychcie, naroski jak cosik huknoło, my-
ślelimy, że to szło ze huty, ale niy. Za jakieś pora minut przileciała 
do nos sąsiadka, czimała sie za gowa i pado moji mamie: wiycie co 
sie przidarzoło? Do huty wiechała banka!, bo kędyś banka skryn-
cała przy bramie z huty i stowała przi murze, tam kaj terozki stoji 
pomnik hutników i sie przewaloła. Godała, że pora ludzi jest zabi-
tych, a są i ludzie bardzo pożniynte ze szkła. Jak łona to mamie go-
dała, to słychać boło dzwonki ze społek (karytka pogotowia), kere 
jechali do tych boroków. Społki, kerych boło dwie drzewiane, cion-
gli konie i jedna, to boło take stare ałto.

 
  Potym nastoł rok 1947, kedy żech zacon chodzić do szkoły 
(szkoła nr 3) i w ty szkole mi sie bardzo podobało. Rano, jakżeśmy 
zacynali nauka (we klasie wisioł krzyż), wszystkie szkolorze ze na-
szy klasy musieli stanąć, przeżegnać się i żykać pociyż, po pociy-

Plac Skargi
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żu rechtorka wyciongła tako wielko flaszka ze szranku, we kery boł 
tran, kożdy musioł wypić łyżka tego tranu. Rechtorka sama naly-
wała nom tyn tran do gymby, ludzie jakie to boło paskudne, ale 
nasza rechtorka padała do nos: picie tyn tran, bydziecie po niym 
zdrowe, bo kożdy ze nos wyglondoł blady jako śmiertka, a chudy 
jak szkielet, ale nojlepi boło przez wielko przerwa, kożdy z nos do-
stoł żymła ze syrym krojonym i gornuszek półlitrowy mlyka, abo 
jakosik zupa. Nasza wychowawczyni boła bardzo leciwo, łona jesz-
ce przed wojną ucoła moja mama (Pani Sztukowa). Boła do nos 
bardzo dobro, do wszystkich godała: ja wiem, że jesteście dziećmi 
wojny, wiem, że wasze mamy, sąsiedzi i krewni musieli do Was roz-
mawiać i mówić z Wami w języku niemieckim, lecz kochane dzieci, 
teraz mamy Polskę, więc proszę Was, abyście mówili i pisali czysto 
po Polsku. Starali my się jak ino umieli, ale nom niy wychodziło, bo 
w doma godali do nos w naszy śląski gwarze, kery to broń Boże niy 
krytykuja, jest żech z tego dumny, że tukej żech sie urodzioł i tukej 
kiedyś umrza.

Obóz pracy przy ul. Stęślickiego (GeorgshÜtta)
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  W drugij klasie wszystko sie zmiynioło, dostali my inne-
go rechtora, nijakiego Moskaluka, kery nos prowadzioł do końca 
szkoły. Boł to człowiek dobry, ale bardzo wymagający i nerwo-
wy, jak keryś cegoś sie niy naucoł, to zawołoł do siebie przy ka-
tedrze i kozoł sie przechylić przez ławka, mioł tako wielko teina 
(taki patyk), tom teiną chopcom wychlastoł po żici, a dziołchy, to 
bioł po łotwarty lewy i prawy dłoni. Jak my pisali, to co nom dyk-
towoł, to łazioł miyndzy nami i paczoł jak pisymy, jak ktoś źle pisoł, 
to szczyloł rynkom w gowa i godoł: tumanie jak piszesz?! Jak żech 
mioł czysto pisać po Polsku, jak żech myśloł i godoł po Śląsku? Jak 
sie znerwowoł, to ciepoł na nos co mioł pod rynką: kredą, kałama-
rzym, bo my mieli flaszki z atramyntym na stole przi ławce. Tyla 
o szkole. 

Rozdział 2

  Teroz powiym Wom jak żech zacon robić na grubie (kopal-
ni). Mioł żech wtynczos 16 lot, jako synek z rodziny wielodzietny 
szoł żech do roboty, żeby łojcom pomóż wychować ta celotka, bo 
był żech nojstarszy z rodzyństwa. Łojciec, inwalida z wojny, robił 
w hucie, mało zarobił, a rodzina chciała jeść, to żech na nic niy pa-
czoł, ino poszoł na ta gruba. Zacon żech robić w oddziele budow-
lanym na powierzchni, majster kery mie łobejrzoł pedzioł do mie: 
synek, co jo ci mom dać za robota? Boł żech chudy i blady, pado do 
mie: wiys co, dom cie do Yjwalda (bardzo dobry fachman), pódziecie 
na Georgshita. Na byłyj ul. Stęślickiego był kiedyś obóz pracy i tam 
razym z innymi zaczon żech ta piyrszo robota. Powiynkszali my 
tyn obóz (wiynzienie), grodziyli i wyrywali krzoki i gałynzie, robiyli 
my porządek, bo tam kedyś przy tym obozie byli łogródki. Podczas 
pracy w budowlance wykonywołch żech różne roboty w miyszka-
niach górników, kłodżech delówki (podłogi), grodził żech poty be-
tonowe przy zamku na ul. Szopena.
  Roz, to boło w 1955 roku wiosną, majster kery prowadzioł 
całko robota godo do nos: chopcy, pódziecie pod szyb I, bydziecie 
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pomogać przy wycionganiu konia na powierzchnia (był to ostatni 
koń, który został wydobyty z dołu naszej kopalni), kasik kele godzi-
ny 10 rano jedzie szola (winda szybowa), bardzo pomalutku, stoli 
my wtynczos modzi i starzi na zrymbie tego szybu, aby wyciągnąć 
tego konia. Naroz paczymy, szola przejechała na zrąb szybu, a pod 
szolą na szyrokich pasach wisioł koń, jak już boł na tyła wysoko, 
że szło zamknąć klapy szybowe, to pomaluśku łopuścili tego bied-
nego konia. Boł bardzo spokojny, łocy mioł zawionzane taką cor-
nom szmatom, jak go już spuścili na te klapy, to tyn jego łostatni 
kucier (furman) założoł mu na kark homonto, zapion mu lyjce i go 
trzimoł za nie, a nom kozoł pomalutku łodpinać pasy. Wierzcie mi 
kochani ludzie, stare chopy i my modzioki jakżeśmy to robiyli, to 
kożdy jeden z nos ślimtoł jak małe dziecko. Szczęść Boże wszyst-
kim, którzy tymi koniami się opiekowali. Szczęść Boże wszystkim 
Górnikom kopalni Siemianowic, którzy do końca na niej pracowa-
li oraz szczęść Boże wszystkim Górnikom, którzy tragicznie po-
legli i zginęli w naszej kopalni. Koń ło kerym pisza, zostoł przez 
kopalnia podarowany starymu pamponiowi z Bytkowa, tyn pam-
poń (gospodarz) robioł u nos na grubie za kuriera, jeździoł z brycz-
ką i wozioł cało nojlepszo elita z naszy gruby. We tych czasach, był 
to rok 1955 niy boło jesce auta.
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  Wiela jeszcze boło różnorakich zdarzeń, jak żech robioł na 
wiyrchu naszy gruby, ale prziszoł rok 1959, w tym to roku zostoł 
żech powołany do stowki wojskowy. Oficery kere tam siedzieli pe-
dzieli do mie: synek, chcesz iść służyć do armi abo chces łodrobić 
wojsko na grubie? Tak jak żech pisoł, na początku mojego pamiynt-
nika, poszoł żech robić na dole, w oddziele likwidacji, żeby pomóż 
łojcom wychować ta celotka.
  W czasie, kiedy żech zacon robić w tym oddziele likwidacyj-
nym, to mieli my zjazdy na Richterze, czyli tzw. szyb pierwszy, po 
starymu nazywany ainc. Na roboty zjyżdżali my na poziom 206 
i  poziom 321. Boł to stary, nojstarszy szyb na grubie, z maszyną 
wyciągową na para, szola boła dwupiyntrowa, na kożde piyntro 
właziło 12 chopa, kożdy górnik mioł swoja lampa karbidowo, kero 
trza boło w szoli zgasić. Jechalimy na dół po ćmoku z pryndko-
ścią 9  metrów na sekunda. My modzioki, nowoprzijynte musie-
li mieć na gowie zielone chełmy. Przez piyrsze dni stare berkmany 
robili nos za bozna, godali: chopcy, trzimejcie sie, bo terozki bydzie 
zakrynt, z wielkym strachym chyciyli my sie rułki, kero boła nad 
naszymi gowami, jak my już zjechali na dół, to łoni śmioli sie z nos, 
bo my byli blade jak hauskyjza, ale nojbardzi, to robyli za bozna 
tych, co zostali przez kopalnia zwerbowani do roboty na dole. Ko-
zali im wzionć z wiyrchu jakieś żelastwo (weź ta szlechta, sztajger 
kozoł), taki borok zebroł te żelastwo do szoli i nios ją do perzony, 
a łod szybu na banhof do ty perzony boło 300 metrów. Wioz ją, 
ta szlechta, aż na felezonek. Wiela boło śmiychu, kedy sztajger pe-
dzioł: coś to za klamorstwo przywioz?, ale to niy wszystko. Jak taki 
nowy ze wsi jechoł w szoli i pytoł sie czy ta lina sie niy urwie, to te 
stare miglance byli w zmowie i pedzieli do niego: może dzisiej sie 
niy urwie, ale w zeszły tydzień urwała sie dwa razy, kery mioł słabe 
nerwy, to po wyjeździe już wiyncy sie niy pokozoł na grubie, uciyk 
na wieś.
  Z tymi zjazdami na dół byli różne zdarzynia, na nadszybiu szy-
bu pierwszego robił sygnalista Szołtysik, boł to bardzo nerwowy 
chopek, podobny do diobła, mioł dwa zymby górne i boł zawsze 
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corny po gymbie. Berkmany, choć sie ciynżko narobili, to zawsze 
coś wymyśleli. Jak my prziszli do zjazdu, to wszyscy my godali do 
niego: szczęść Boże panie Sołtysik, na co łon boł bardzo rod i nom 
odpowiadoł, jak my już byli w szoli i ruszyli na dół, to wszyscy jed-
nym głosym zawołali „diobołek”. Roz tyn diobołek tak sie znerwo-
woł, że alarmym zastawioł szola i szlauchym z hydrantu zocon loć 
woda do szybu i godoł: jo wom dom diobołka!

  Na poziomie 321 metrów był sygnalista Boncol, kerego to 
berkmany nazwali Reks (boł wściekły jak pies). Jak żech wsześni 
pisoł i na niego znodli hok. Z domu zabiyrali kości, a jak wyjeżdża-
li na wiyrch, to z szoli wyciepowali te kości i wołali: Reks, do nogi! 
Innym razym, jak Reks wydowoł załoga z poziomu 206 metrów, 
to poszmarowali suchawka z telefonu centralnego i ja łodłożyli na 
bok. Po wydaniu załogi z poziomu 206 metrów, zjechoł na poziom 
321, a chopy kere czekali na wyjazd pedzieli: panie Boncol, weźcie 
telefon, dzwoni Główny mechanik, jak to usłyszoł, to gipko prziło-
żoł ta suchawka do ucha. Całe ucho mioł wymaszczone ształfer-
fetem (tawot), wzion mietła brzozowo i zacon wszystkich gonić. 
  Szyb I (ainc) mioł trzi poziomy. Piyrszy poziom 160 metrów, 
boł przeznaczony do wyntylacji kopalni i boł połączony z szybem 
Bańgów. My, jako oddział likwidacyjny czynsto zjyżdżali na ten po-
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ziom, do różnych robót. 900 metrów od szybu pierwszego był szyb 
Park, którego to maszyna wyciągowa znajdowała się przy dzisiej-
szym Urzędzie Skarbowym na ul. Świerczewskiego. Chodzilimy 
pod tyn szyb Park starym przekopym wykutym w kamieniu, na 
kożdym stu metrze mioł tyn przekop wykuto w kamieniu tablicz-
ka, kero mówiła na jaki odległości od głównego szybu sie znajduje. 
Przi tym szybie Park, który był na poziomie 206 metrów, boła wy-
kuto w kamieniu, bez żodny obudowy wielko komora wysokości 
około 6 metrów, a szyrokości i długości 25 metrów. Niy wiym co 
tam kiedyś boło, ale my do ty komory zwozili różne czynści ma-
szyn górniczych, boł to taki magazyn. Nasza brygada składała się 
z 6 chopa, zawsze po robocie musielimy dugo czekać na szola, bo 
główny wyjazd załogi boł z poziomu 321 i 206, nos wydali zawsze 
na samym końcu. Dziynki tymu, że nos wydowali na końcu, to 
mielimy czas łazić po wszystkich chodnikach obok szybu, kere byli 
połączone z szybym II i III i szybym stawowym, kery boł szybym 
wyntylacyjnym a wychodził przy głównej bramie kopalni.

  W markowni kopalniany stoł wielki wyntylator i wciągoł po-
wietrze na poziomie 160 metrów. Mielimy za naszego majstra, 
starego przed pynzyją górnika, kery znoł tam na tym poziomie 
wszystkie kąty. Jednego razu pado do nos: chopcy, poccie ze mną, to 
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wom cosik pokoża. Szlimy przez staro, blaszano tama wyntylacyjno 
w kierunku szybu III i tam niydaleko szybu boła wykuto w kamiy-
niu stajnia na konie, byli tam trzi boksy, a przy kożdym z nich wbi-
ty boł mesingowy hok i wyryte nazwy koni. Pamiyntom jak dziś, 
jedyn koń boł Ignac, drugi Franc, a trzeci Alojz. Wyrobiska, kere 
nom pokozoł mioły ponad 150 lot, przy ty stajni była mała komo-
ra, wysoka na 250 cm i 3m x 3m szerokości, drzwi do ty komory już 
nie było, ale zostały stare, kute zawiasy i skobel do zamykania tych 
drzwi. Nad wejściem do tego pomieszczenio w kształcie łuku wid-
nioł napis wyryty w kamienny caliźnie Glick Auf, a nad tym napi-
sem wyryty boł górniczy symbol pyrlik i motek. Jak sie wlazło do 
ty komory, to mielimy wrażenie, jakby ktosik nad niom mioł czu-
wanie. Jak żeśmy zaczli świycić po ścianach karbitkami z blicami 
(bo wtynczos jeszcze były karbidki), to w świetle naszych lampek 
ukazywały się na ścianach ty komory napisy w języku niymieckim, 
były to starannie wypisane słowa mówiące o powstaniu tego miej-
sca, o zachowaniu koni, o  myszach, kere byli skoligacone z tym 
górnikiem, tak zwanym stolmajster. W kącie po lewy stronie sto-
ła staro ławka, a na ścianie nad tą ławką pod kątym nachylono boła 
półka, wszystko to mimo lat, było czyściutko wysprzątane, jakby 
duchy tych kerzy tam robili dbali ło tyn ich warsztat roboty. Na 
tym samym poziomie, niydaleko stajni było stare wyrobisko, za-
grodzone tamą z desek. Boła to tama ażurowa, przez kero jakże-
śmy świecili karbidkami na fol rozhajcowanymi, widzielimy stary 
chodnik bez obudowy (chodnik kamienny). Na spotku tego chod-
nika rozłożone byli stare, bardzo wąskie i ciynkie szyny, na tych 
szynach stoło jeszcze pora wozów, kere byli drzewiane, ino łoku-
cia i uchwyty mieli z żelaza. Pod ścianą po prawy stronie widzie-
limy łopaty, kilofy i niecka a kole tych narzyndzi wisieli na ścianie 
rozlatujące się ze starości jakie. My, jak to take mode chopcy, chcie-
li tam wlyźć i łobejrzeć to z bliska, ale nosz majster pado: chopcy, 
co wyście łogupieli?! Tam niy ma luftu, tam jest matowa. Jak sie roz 
dychnies, to już niy wylezies. Wzion zapałki, zapoloł jedna i wra-
zioł rynka za ta ażurowo tama, zapałka zgasła i to pora razy. Zapo-
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loł ta zapałka i zawsze zgasła, wtynczas pedzioł do nos: widzicie 
wy pierońskie lebry, jakby niy jo, to wos jus by niy boło. To sie na 
zawdy pamiyntejcie, żeby niy włazić tam, kaj jest zagrodzone. Po-
tym pedzioł do nos: poccie, pokoża wom najfajniyjszo rzecjakiście 
jesce w życiu niy widzieli. Poszlimy jeszcze prze jedna blaszano 
tama, a za tą tamą na wybielony wopnym ścianie, byli wymalowa-
ne różne obrazy, pod kerymi byli napisy po niemiecku, fajnymi li-
terami gotyckimi. Na jednym z tych malowideł była święta Barbara 
i było napisane Hailige Barbara. Obok św. Barbary był namalowa-
ny z długą brodą Skarbnik, byli namalowane ptoki, kwiotki i konie. 
Jak żeśmy tak na to wszystko paczeli pełni zachwytu, to nasz maj-
ster pedzioł do nos: no widzicie chopcy, jakie to byli mądrzy ludzie? 
  Teraz tak myśla, mając 68 lat, że nasza kopalnia jak i inne ko-
palnie, mogła otworzyć muzeum, szyb III jest jeszcze czynny. Tro-
cha dobry chynci i by my w Siemianowicach mieli co łoglądać. 
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Rozdział 3

  Dalsze wspominki byda pisoł ło naszy kopalni Siemianowice, 
kero to za pora judaszowych srebników, w myśl pięknego hasła „re-
strukturyzacja” kozoł zamknąć gorol z Warszawy, kerego tu u nos 
wszyscy niy ciyrpieli, jo przeproszom – wrzód na rzici.

  Jakby nie poparcie we wyborach do syjmu przez jednego z na-
szych śląskich reżyserów filmowych, to by go niy boło w Sejmie, 
a naszo gruba, kero została zamkniynto w 1995 roku, dali by fedro-
wała. Ludzie, kerzy teraz łażą po hasiokach, dali by godnie robiyli. 
Gańba, panie reżyserze, że poparł pan takiego gamonia.
  W oddziale likwidacyjnym, kaj żech robioł, byli małe zarob-
ki. Jak żech się łożynioł, urodziła mi się córka, brakowało do życia 
piniyndzy. Jakżech kiedyś po szychcie wyjyżdżoł na wiyrch, to we 
szoli jechoł zy mną Szwajser z oddziału szybowego, że mie znoł, 
pedzioł do mie: idź zarozki po wyjeździe do kierownika oddziału 
szybowego, łon potrzebuje cieśli do robót szybowych, tak jak żech wy-
jechoł w tych robotnich łachach z pyskiem cornym jak dioboł, za-
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klupoł żech do dzwiyży tego biura i żech wloz. Szczęść Boże żech 
powiedzioł, na co kierownik i dwóch sztajgrów łodpowiedzieli, po 
cym jedyn z tych sztajgrów pado do mie, kery komin żech prze-
pucowoł, a jo na to, że robia we likwiadacji i właża do nojgorszych 
dziur, starych ścian i chodników, kere niy są już czynne i z tych 
dziur wyciągomy koryta, łańcuchy, motory, reduktory i inne kla-
morstwo. Łodezwoł sie do mie kierownik (boł to bardzo inteli-
gentny inżynier): ile pan zarabia? Ile pan pracuje? Czy nie pija i nie 
bumeluja. Jak sie wszystkiego dowiedzioł, pedzioł do mie, że pra-
ca jako chca wykonywać jest bardzo niebezpieczno i że jako cie-
śla szybowy byda musioł robić stale na nocny zmianie. Idź pan do 
domu, przemyśl pan tą sprawę, jest pan bardzo młodym małżon-
kiem, pedzioł.
  Przyszoł żech do dom i godom moji żonie, że moga dostać ro-
bota, za kero byda mioł 30 procynt dodatku nocnego, byda mógł 
robić niedziele i we świynta, a zarobek jaki dostana, bydzie pra-
wie roz taki wielki jak teraz dostowom. Narychtowała mi łobiod, 
siadła ku mie i pado do mie: jak jo sam byda sama z tym dzieckym 
w nocy w doma? Miyszkoł żech we stary budzie, kaj straszyło, ale 
jak moja żona godała, że tu straszy, to jo godoł, że ji sie ino zdowo 
(jeszcze fedrowali na Bańgowie), to są wstrząsy ze gruby, tak żech 
jom bombonioł, choć żech som mioł strach. Godom do ni: wiys co, 
mom pomysł, jak jo póda do ty roboty, to Ty poproś Twoja siostra, 
żeby z Tobą spała i zaroz zrobis ji śniodanie i pódzie łodnos do szko-
ły. Po dugim namyśle zgodziła sie na moja propozycja.
  Zostoł żech przyjynty do tego szybowego. Na pierszy nocny 
szychcie sztajger przydzieloł mie do starego majstra na szyb pierw-
szy (Richter S I). Myśloł żech, jak żech robioł na tym szybie, że jest 
żech w niebie. Robioło nos tam cztyrech chopa, do robót w szybie 
wjiyżdżalimy dopiero jak wyjechała cało załoga, to boło ło dwano-
sty w nocy, a kończyli my robić ło piąty rano, bo trza boło zrobić 
przed zjazdym głównym rewizja szoli, liny i maszyny wyciągowy. 
Robota jako my wykonywali była bardzo niebezpieczno, polega-
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ła na wymianie lajtongów (prowadnic), wymiana fregrów, to boła 
nojniybezpieczniyjszo robota, robioło sie to na otwartym szybie, 
a głymbokość pod nami boła niyroz ponad 300 metrow.
  W kożdy czwortek boło hangowanie (opuszczanie) pod szolą 
różnych dugich materiałów. Opuszczali my elektrowozy, perzony 
(wagony do przewozu górników), szyny kolejowe, ruły i inne kla-
morstwa, kere byli potrzebne na dole, a kere niy wleźli do szoli, bo 
szola miała 3 metry dugości. Wszyskie ciynżory jakie my łopusz-
czali byli zapniynte na specialnie spleciony stalowy linie, kero mia-
ła z dwóch stron łoczka, jedno z tych łocek wkłodało sie na spodnie 
piyntro szoli, w kery boł otwór 15cm x 15cm. Przez te łoczko wsu-
wano wałek o średnicy 8 cm, boł to wałek ze specialny stali, na dru-
gim końcu liny, kero boła w zależności łod opuszczania materiału 
odpowiednio dugo i grubo, zakładało sie malota, coś w kształcie 
podkowy, w który były otwory na śruby. Jak już to wszystko boło 
narychtowane, podnosiło się szola na odpowiednio wysokość, za-
pinało się przedmiot, kery mioł być łopuszczany, wtynczos ma-
szynista w maszynie wyciągowy dostoł znać przez telefon: ciągni 
pomalutku do góry (wszystko to odbywało sie na zrymbie szybu), 
pomalutku zostali te duge klamorstwa podnoszone do góry. Maj-
ster naprowadzoł, żeby to szlo prosto, a my na zadku tego opusz-
czanego klamorstwa w czech chopa trzymali to na chamwce (lina 
konopiana), żeby ta maszyna abo perzona lub coś inszego nie po-
lnoło we lina wyrównawczo abo we lajtongi, kere byli z  drzewa 
dębowego (przy tych poważnych robotach, zawsze stoł sztajger 
i nadsztajger). Jak już to wszystko wisiało pod szolą, zamykalimy 
klapa, a spodek tego co boło łopuszczane, zapinało sie specjalnymi 
klamrami do liny wyrównawczy. Potym jeden chop z trąbką sygna-
lizacyjną szoł przedziałym drabinowym aż do poziomu, kaj to boło 
łopuszczane. Łotwieralimy klapy szybowe i dali sygnał do maszyny 
wyciągowy, żeby pomalutku, czyli 0,5 metra na sekunda opuszczoł 
tyn ciynżor, chop kery szoł po drabinach, obserwowoł jak sie za-
chowuje opuszczany przedmiot. W razie jakiś niyprawidłowości, 
doł pora krótkich sygnałów trąbką szybową a potym jeden, drugi 
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sygnał, co oznaczało „stój” (na nasze szczęście, ani roz tego sygna-
łu prowadzący nie zatrąbioł). Na podszybiu, czyli na poziomie 206 
metrów lub 321 metrów, jak było widać spodek opuszczanego ma-
teriału, zapinało sie chamwka i cztyrech, a niyroz 8 chopa ciągno-
ło, żeby to wylazło ze szybu.
  Roz łopuszczali my do oddziału szyny kolejowe, tzn. golyja-
ty 10 metrów dlugie, opuszczali my te golyjaty po dwie sztuki, pod 
koniec hangowanio, bo łostało nom ino 6 takich szyn, maszyniok 
szarpnął za mocno i jedna z tych golyjatow pynkła na pół i wpa-
dła do szybu, jak łona leciała na dół, to boł taki huk, że ludzie ke-
rzy byli na dole podszybia, daleko uciykli łod szybu. Dzwoniymy 
telefonym szybowym na dół i pytomy sie czy ta szyna wpadła do 
rząpla, tyn co łodebroł telefon, pedzioł, że łona kasik sie powie-
sioła we szybie. Przerwalimy dalsze hangowanie, łodeplimy ta cało 
i połowa szyny. Majster rozkozoł szukanie ty szyny (bo boło to za-
grożynie do zjazdu załogi). Zapnoł pod szola dwa hyngy ajze (haki 
stalowe), położoł na nich bole, zapion sie pasym bezpieczyństwa, 
wzion trąbka i razym pod tą szolą ze sztajgrym siedli na tych bo-
lach mając pod sobą 321 metrów plus 40 metrów rząpel, a nom 
pedzioł siadejcie na baldach, to jest na wiyrch szoli, świyccie po ca-
łym szybie, jak coś łobejrzycie, to linką szybową zastawcie szola, 
a jak jo coś łobejrza ze sztajgrym, to zatrąbia „halt” (stój). Jechali my 
do głębokości 284 metry (na tregrach, w szybie byli emaliowane ta-
bliczki, kere informowali o głymbokości szybu). Naroz majster pod 
szolą zatrąbił „halt”, zatrzimalimy linką szybową maszyna wycią-
gowo. Majster z ty szoli wołoł do nos niych jedyn łostanie przi sy-
gnale na baldachu, a reszta czyli 3 chopa niych zlezie przedziałym 
drabinowym do niego. Żeby wylyź do przedziału trza boło łod-
pinać blacha odgradzająco szyb od przedziału. Zleźli my po tych 
drabinach, patrzymy, a ta szyna boła wbito do muru szybowego na 
wielko głębokość i wystowała 2,5 metra do szybu. W tym miyjscu 
po stronie północnyj, kaj łona sie wbioła, szły główne kable ener-
getyczne do wszystkich kombajnów i urządzeń oraz główny kabel 
telefoniczno-sygnalizacyjny. Cyntymetry, żeby wbioła sie we te ka-
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ble. Majster godo do nos: ty jako nojmłodszy pódzies po drabinach 
na podszybie, poziom 321 metrów i zadzwonis do maszyny wycią-
gowy jak sprawa wyglądo i żeby maszyniok na szybowskazie zro-
bioł cecha kaj stojymy, jak załatwis z maszyniokym, to dzwoń do 
nadsztygara, żeby przigotować butle i spawacza, żeby ta szyna upo-
lić. Jak żech to wszystko załatwioł ze nadsztygarem i maszyniokym, 
to wszyscy co byli na baldachu, pomaluśku wyjechali na zrąb. Pa-
miyntom jak dzisioj, boła godzina 4:48, ło godzinie 5:45 mioł być 
zjazd główny załogi oddziałów, ale awario trza boło usunąć. Zjazd 
załogi przeniyśli na szyb III, a my przystompiyli do usuwanio ty 
szyny. Jak już to upolyli, pomału zjechali na poziom 321m., zabra-
li mie na baldach i pomału jechalimy na przegląd szybu. Jechalimy 
klotką wschodnią do połowy szybu. Majster, bardzo mądry chop, 

jak my już byli na mijance klatek szybowych, na 161 metrze ko-
zoł mie i jeszcze jednymu przelyź na drugo szola, wziąć trąbka sy-
gnalizacyjno, w razie jak coś zauważymy, momy trąbić, a majster 
i dwu chopa, kerzy jechali wschodnią klotką na wiyrch, linką za-
czimie maszyna. Linka, to znaczy sygnalizacja pomiędzy maszyną 
wyciągową, a całym szybem, służyła do porozumienia, pociągając 
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tą linką w dół, maszynista dostoł sygnał dzwonym, kery boł przi ta-
chografie.
  Jo i mój kolega jechali my na zachodni klotce na dół, ujechali-
my dwadziścia pora metrów na dół, naroz kolega wrzasnął do mie 
„halt!” pryndko wziąnżech i zatrąbioł długim sygnałem: stój. Maj-
ster z tymi na drugi szoli zawołali do nos na dół co tam jest, a boło 
bardzo dobrze słychać, bo bylimy ino przeszło 20 metrów głymbi. 
Pedzielimy co jest, a łon zawołoł do nos, nic niy róbcie, dejcie po-
zór, jadymy na dół. Zjechali na mijanka szoli, to jest na poziom 161 
i majster kozoł nom przelyżć z naszego baldachu, a łoni wleźli na 
nasz i ta sama czynność, ino w inkszym kierunku. Zjechali tam, kaj 
my byli przedtym i zatrąbiyli „halt”. Zacli rąbać motami i po jakiś niy-
cały godzinie zawołali do nos: jedźcie na dół i zaś przesiadka, i teraz 
wszyscy jechali my wschodnią szolą na wiyrch. Jak się potym łoko-
zało, szyna kero leciała do szybu, polła we środkowy treger (dźwi-
gar), kery sie mocno wykrziwioł. Treger łączoł lajtong (prowadnice 
łod środka szybu), przez co szola zachodnio mogła by się w środku 
szybu powiesić.
  Wziynlimy szwajsra (spawacza), butle, werkcojk, nowy tre-
ger i jedyn lajtong piker (młot pneumatyczny) i szlałchy do tego 
pikra i zjechalimy pomału zachodnią szolą do ty awarii, Po prze-
robiony nocy zmianie, usuwalimy ta awario przez całe rano. Przi-
byrając zmiany popołedniowy aż do godziny 18:30, robiyli my bez 
przerwy prawie 24 godziny. Nasze żony żodyn niy powiadomioł, 
same wypytywali co sie z nami stało, jak żeśmy już wyjechali na 
wiyrch, mokre jak szczury i przemarzniynte (bo szyb I, to boł szyb 
wdychowy), to na zrymbie stoł głowny mechanik, główny inży-
nier górniczy i nadsztygary. Jak nos łobejrzeli, to piyrszy zacon noj-
wiynkszy fol idiołt ze gruby, główny mechanik: jutro rano wszyscy 
u mie w biurze.
  Prziszlimy wszyscy do tego biura, a łon na nos tyn fol idiota, 
rycy: przez wos boł łopóźniony zjazd załogi, mniej wyfedrowali won-
gla, a po drugie, wszystkich wos przeciepia po innych szybach, ino 
majstra łostawia dalej na szybie I, żodnego współczucia, taki Yjkel.
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  Mie wciep na szyb II, czyli szyb wydobywczy tak zwany skip, 
a pozostałych na szyb III i jednego, kerego nojbardzi niy ciyrpioł, 
przekozoł do szlomu (chodnik, w kerym zbieroł sie mokry muł 
wonglowy z wodociągu). Na tym szybie, co żech zacon robić, boł 
bardzo fajny majster, co mioł bardzo wielkiego gupieloka pomoc-
nika, z kerym sie niy szło dogodać, sztyjc cosik wynokwioł, a jak niy 
boło tak jak łon wynokwioł, kapowoł sztajgrowi. Na nasze szczyn-
ście poszoł zaniydugo na pynzyjo i mielimy świynty spokój.
  Jak żech już robioł pora dobrych lot z tym moim majstrym, sta-
nyło sie wielkie niyszczynście. Na głybokości 40 metrów boło sta-
re wyrobisko, we kerym płynoła podziymno rzeczka, ta wpływała 
do przedziału drabinowego we szybie. Wpływała do wielki żelazny 
skrzini, kero boła połączono z rułom, kero miała średnicy 50 cm 
i płynęła w ty rurze na poziomie 321. Do teraz tego sie niy umia 
wyłobrazić, skąd ta woda płynoła. Najstorszy człowiek co robioł na 
grubie tego niy wiedzioł, trza boło dać wielko uwaga na ta woda. 
Kożdego dnia po skończonym fedrunku, zjeżdżalimy na tyn po-
ziom, żeby sprawdzić jaki jest poziom wody w ty skrzini. Jak przez 
pora dni loł dyszcz, to wtynczos wszyscy we naszym biurze (prze-
praszam), srali do galot. Boło to na ranny zmianie, cosik wele połed-
nia. Słodko śpia po nocny zmianie, a tu naroz ktosik wali do mojich 
dzwiyży (moja boła we sklepie, a dzieci we szkole). Wstołżech jak 
poczyszczały, łotwor żech dźwi, a za dźwiami mój sztajger: łoblykej 
sie gipko, jadymy na gruba. W aucie do przewozów awaryjnych pe-
dzioł mi wszystko co się stało. Jak my już przyjechali na gruba, gip-
ko żech sie łoblok po robotnymu i lecioł na szyb, a tam zaś stoji tyn 
som fol idiota, główny mechanik i wrzescy na majstra i na mie, że 
my zaniydbali obowiązki, że niy byli my skontrolować w nocy na 
poziomie 40 metrów tyj rzeki. My sie tłumaczyli, że my byli, a łon 
do nos: przestańcie pierdolić! Stała się tako rzec rano, około 10, ob-
sługujący wsyp wongla do skipu, zauważoł, że do szybu razym ze 
drobnym miałym i wonglym, leje się woda. Zanim się pokapowa-
li, to zaloła cały rząpel, kery mioł głymbokość 60 metrów. Do po-
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ziomu 330 metrów wyjeżdżoł skip, jak już boł na tym poziomie, to 
przez góra tego skipu, automatycznie wsypywało się 10 ton won-
gla (1 mały wagon). Jak już boł załadowany, to automat dowoł sy-
gnał do maszyny wyciągowy, wtynczos skip jechoł na wiyrch, tam 
20 metrów nad zrymbym wongel wsypowoł sie do bonkra, a z bon-
kra po stalowy taśmie szoł na sepera (sortownia węgla).
  Pisza ło tym wszystko, aby tyn co to czyto, pokapowoł ło co sie 
rozchodzi. Skip ło kerym pisza boł w latach 70-tych całkiem prze-
budowany. Na miyjscu stary wieży wygiągowy, postawiono nowo 
wieża, kero miała 65 metrów wysokości, a na samym wiyrchu ty 
wieży boła automatyczno maszyna wyciągowa z kołym pyndnym 
keppe, lina nośna dwóch skipów, kere miały wysokość 12 metrów, 
miała średnica 6,5 cm, a wisząca pod skipami lina wyrównawczo 
boła szeroko na 20 cm, a grubość mioła 3 cm i ło ty linie chca teraz 
napisać (bo szyb niy fedrowoł prawie tydziyń).
  Jak sygnalista z podszybio zgłosioł do biura ło ty wodzie, kero 
loła sie do szybu, to biuro zamiast zatrzimać wydobycie, polecióło 
sygnaliście, żeby slos po drabinie do rząpla i puścioł pompa, żeby 
woda kero zbiyro sie w tym rząplu, wypompowała sie, a fedronku 
niy przerywać, bo staną oddziały wydobycia. Sygnalista kery do-
stoł ze biura te polecynie, slos pora szczebli po drabinie, gipko wy-
loz na wiyrch, bo woda boła już pod jego nogami, a skip fedrowoł 
dali. Lina kero łazioła we ty wodzie ze miałym i wonglym całko 
sie pokryncioła, a miyjscami zrywali sie pojedyncze baty splo-
tów linek. Dopiyro jak w maszynie wyciągowy szarpło bymbnym, 
maszyna stanoła, wtynczos dopiyro zareagowoł cały pion główne-
go mechanika, ale to już boło za niysko ze 60 metrowego rząpla. 
Woda przelywała sie na przekop. Zlecieli sie wszyscy wysocy ran-
gom dostojnicy i radziyli co tu zrobić (bo skip, to było serce wydo-
bywcze cały kopalni). Tako mało rzeczka narobioła tyla szkody. Ze 
jakiś gruby sprowadzyli amerykańsko pompa głymbinowo (Bibo), 
ale to niy pomogło. Sprowadziyli jeszcze inno pompa i na 2 pom-
py przez prawie 3 dni wypompowali ta woda. Na szczynście woda 
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kero loła, przestała sie loć do szybu. Jak już tyn cały rząpel wypom-
powali, to dopiyro łobejrzeli jaki bajzel sie norobiół. Lina potargała 
belki nawrotu, pół rząpla wąglo i miału. Szyb – tak jakżech wcześni 
pisoł – żeby te uszkodzynio naprawić, stoł przez cały tydziyń. Ro-
biyli my z naszym majstrym na łokrągło, niyroz 3 szychty. Jak my ta 
cało awario usunyli, to tyn leber, główny mechanik, pedzioł do nos: 
jak sie przeblececie, przydziecie do mojego biura, a we tym biurze, 
choć to niy boła nasza wina, godo (rycy) na nos: to jest sabotaż, bę-
dziecie wpisani do czarnej księgi i poniesiecie konsekwencje służbowe 
i finansowe! Jak pedzioł tyn Yjkel, tak zrobioł. Mojego majstra prze-
nios na szyb I i z cieśli szybowego zrobioł go sygnalistą, a mie za 
kara przenios na glajchyna (szybiki). Na tych szybikach robioł żech 
na zmianie ranny i popołedniowy. Wykonywoł żech pięć robot, 
a płacono mi za jedna. Do mojich czynności należało: zjazd i wy-
jazd załogi, opuszczanie i wydawanie materiałów, wjazd do szybu, 
przetykać bonkier, czyszczenie taśmy, kero wsypowała wongel do 
szybu i rewizja szybu. Robioł żech po 10 godzin.
  Na tych szybikach robiołżech do samy pynzyji, ale we roku 
1979 jedyn ze cieśli szybowych poszoł na pynzyjo, mój kierownik 
zawołoł mie do biura i pado do mie: wiys co, łot jutra bydzies łazioł 
na nocki, bydzies prowadzioł robota na szybiku. Niy mom kogo in-
nego, a tyś jest stary cieśla szybowy.Szybik, na kerym żech zaczon 
robić łączoł poziom 321 z poziomym 206, mioł 1 klotka ze jednym 
piyntrym, a do szoli właziło 12 chopa. Tyn szybik boł przegrodzo-
ny na dwie czynści: klatki szybowy i bonkra, do kerego to ze pozio-
mu 206 metrów wsypywoł sie wongel, a na poziomie 321 metrów 
tyn wongel przez wysyp wlatowoł do pulmanów.
  Robiołżech na tym szybiku ze dwoma chopami, roboty byli 
różne: wymiana wyndli w bonkrze, wymiana lajtongów, liny no-
śny i szlamowanie rząpla ze wonglo, kery przesypywoł sie do szy-
bu, jak bonker sie zatkoł. Jak żech zacon robić na ty zmianie nocny, 
to niy musioł żech zostować do zmiany i po skońconych robotach 
na szybiku zostali ino sygnalisty, a my, nasza brygada cieśli ło go-
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dzinie 4:30 szli piechty przekopym pod główny szyb wyjazdowy. 
Pod szyb piyrszy szło sie przeszło godzina (7 kilometrów). Łod szy-
biku do wodociągu cyntralnego szło sie przekopym, a łod wodo-
ciągu przez tama właziło sie do farongu (objazd) i szło sie aż pod 
szyb I. Po drodze, jakieś 1200 metrów od szybu I boł szybik ślepy 
i wodociąg, tam przi połowie drogi zawsze my chwilka łodpoczy-
wali. Keregoś razu moje kumple pedzieli do mie: wiys co, my dzi-
sioj niy idymy piechty, pojadymy perzoną (osobówką), no to żech 
poszoł som. Jak żech już wloz do farongu, a właziło sie przez że-
lazno tama wyntylacyjno, przeszoł żech jakieś 300 metrów, naroz 
zasycało powietrze i trzasła tama, to żech stanoł i łobejrzoł sie do 
zadku ku tamie, widza dwa światła z lamp górniczych, godom sie 
Waldek i Herbet sie rozmyśleli i idom za mną pod szyb. Stoja tak 
i świyca lampom w ich kierunku, a te lampy łod nich zamiast sie ku 
mie zbliżać, stojom w miyjscu. Kiwia moją lampom ku nim, a łoni 
nic, ino stojom. Godom sie som do siebie: robiom mie za bozna. 
Ida dali pod szyb, łoglondom sie za siebie, lampy idą dali za mną, 
ale tak jakby stali we miyjscu, wosy pod chełmym stanyli mi jak 
iglowi, a po cołkim ciele przeleciało mie zimno, niy namyśloł żech 
sie duży, ino co sił we nogach zacon żech lecieć przed siebie. Do-
lecioł żech do tamów, gipko żech je łotwor i boł żech na szybiku 
ślepym, przi kerym boła przepompownia wody, kero pompowa-
ła woda do wodociągu głównego. Pod sztołsym, przi ty przepom-
powni, na lajtongach, kere byli do wymiany we szybiku siedzioł 
pompkorz (miyjsce ło kerym pisza, boło mocno łoświetlone). Star-
szy chop siedzioł i kurzoł fajka, jak mie łobejrzoł, godo do mie: kar-
lusie, coś taki wystraszony? Niy poradzioł żech ze siebie wykrztusić 
słowa, a tyn pompkorz głośno zacon sie żegnać, pado: tyś żeś wi-
dzioł te dwa światła, na co jo mu na to: kto to robi takie bozny? To niy 
som żodne bozny, to som duchy tych dwóch, kerych zabioło na od-
dziele piyrszym. Jednego ratowniki jak boł wybuch wyciągali, a dru-
gi do dzisioj leży we zawale. We 1957 roku łotwarli nowy oddział 
wydobywczy przi wodociągu cyntralnym, boł tam bardzo wysoki ja-
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kości wongel. Na tyn oddział zostali wprowadzone nojnowsze kom-
bajny i urządzenia, fedrowali całą parą. Niy trwało to jednak dugo. 
Jednego razu na nocny zmianie, zmianie kero robioła przigotówki do 
fedrunku na zmiany ranne i popołedniowe, sztajger oddziału, sta-
ry przedwojenny górnik, wyczuł we powietrzu woń nafty, jak to po-
czuł, zadzwonioł do dyspozytora kopalni: co mo robić, we powietrzu 
czuje nafta. Dyspozytor na to godo „panie Świder, może tam kajsik 
robiom ślusorze i bez to czuć ta nafta”, sztajger mu na to, że to jest po-
żar endogyniczny (czyli za polem między stropem), że wycofuje cał-
ko załoga. „Co wyście łogupieli?” – godo do niego niydoświadczony 
dyspozytor, „chcecie, żeby wos dyrektor zwolnioł?!”, „niych mie zwol-
ni, ale jo ratuja załoga” – jak pedzioł, tak zrobioł. „Chopy zbiyrejcie 
co mocie i gipko uciekomy” i zacli uciekać, jak już byli blisko przeko-
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pu, nastąpioł wybuch, niykerzy górnicy zostali poparzyni, ale żyli, 
a inni zostali zabici. Pożar mimo akcji ratowników szaloł jak gupi. 
Nastąpioł drugi wybuch w czasie, kiedy ratownicy byli we akcji, ma-
ski kere mieli na gymbie, przyklejyli sie do ciała. Mieli spolone uszy, 
rynce i całe ciała. Niykerzy ze tych ratowników przeżyli, inni zginy-
li na miyjscu, miyndzy innymi tyn jedyn niyszczynśnik, kerego zata-
mowali i zamulyli pioskym. Boł to bardzo wielki i niybezpieczny do 
kopalni wybuch metanu, wedle tego pompkorza, starego górnika, 
po poru latach chcieli łotworzyć tyn oddział, żeby powyciągać te 
nowoczense maszyny i tego niyszczynsnego chopa. Jak ino trosz-
ka łotwarli ta tama, tak gipko jom zamurowali, bo za tamom boło 
wielkie stynżynie metanu. Jak boł niż, to przi tym wodociągu, kery 
mieścioł sie blisko oddziału piyrszego, czuć boło zawsze naftą. Jak 
mi to tyn pompkarz ło wszystkim pedzioł, to już nigdy wiyncyj niy 
szoł żech som przez tyn farong. Mógbych jeszcze wiela wiyncy na-
pisać, ło dziejach naszy kochany Gruby, ale chcą teraz przejść na 
inne ciekawe tematy ło naszych Siemianowicach. 

Rozdział 4

  Jak żech wcześni pisoł, urodził żech sie we Siemianowicach, 
jest żech ze dziada-pradziada czystym Ślązokym. Nasze miasto 
kwitło kulturą, przemysłem i sportem.

Przemysł
  Zacznę od przemysłu. Mieliśmy dwie kopalnie: kopalnię Mi-
chał w Michałkowicach i kopalnię Siemianowice, która w swych 
zasobach posiadała trzy rejony: pierwszy, to Richter, drugi Ficynus 
oraz szyb Knop i trzeci, to Bańgów. Była też kopalnia odkrywko-
wa, która mieściła się na Borkach, a wongel był wydobywany z wy-
padówy. W rejonie Richter były trzy szyby. Szyb piyrszy do zjazdu 
i wyjazdu załogi oraz opuszczania materiałów. Szyb drugi, czyli tak 
zwany skip, boł szybem wydobywczym. Szyb trzeci po pogłębie-
niu zostoł przekształcony na szyb zjazdowo-wydobywczy, a także 
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szyb stawowy bez wieży wyciągowej, boł szybym wyntylacyjnym, 
mieścił się przy głównej bramie na Richterze.
  Rejon drugi – Ficynus, posiadał jeden szyb zjazdowy, mate-
riałowy, skip oraz na Teresce (przy ul. Konopnickiej) był szybem 
zjazdowo-wentylacyjnym, poza tym do rejonu należoł szyb Knopf 
oraz szyb wentylacyjny na Czekaju przy Czeladzi. 

  Do rejonu trzeciego – Bańgów należały dwa szyby: szyb Bań-
gów zjazdowo-wyjazdowo-materiałowy i wentylacyjny oraz szyb 
Rozalka, kery boł szybym zjazdowo-podsadzkowo-wyntylacyjnym.
  W latach siedemdziesiątych na polach Dąbrówki Wielkiej, zo-
stał postawiony szyb Rozalia, głębokość tego szybu wynosiła 460 
metrów. Był to szyb zjazdowo-wyjazdowo-wentylacyjno-materia-
łowy. W swym przedziale szybowym posiadoł automatyczny skip 
drzewny.
  Kopalnia Siemianowice w czasie swego najwyższego rozwoju 
zatrudniała ponad 8000 załogi, a kiedy połączyła się z kopalnią Mi-
chał, liczyła około 10000 załogi wraz z całą obsługą i urzędnikami.
  Huta Jedność (Laura), zatrudniała ponad 3000 ludzi. Na tere-
nie huty boł tak zwany gazwerk (gazownia), ciągarnia, stalownia 
i inne działy produkcji.
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  Na pełnej parze pracowała Fabryka śrub i nitów (Nitka). Woj-
skowe Zakłady Motoryzacyjne, dawniej Ferum. Mało kto wie, że 
ten zakład produkował kotły do statków i okrętów. Fabryka cze-
kolady Hanka, Kotłomontarz – znana firma w całej Europie i na 
świecie, Huta szkła znana w całym świecie z ozdób choinkowych 
i innych pięknych wyrobów oraz prywatna huta szkła laborato-
ryjnego Milbauer. Zakłady produkcji B.T.A. Produkowały opako-
wania blaszane do różnych potrzeb w naszym mieście. Były duże 
zakłady uboju i wyrobów mięsnych. Huta Siemianowice (Szeler-
ka), produkowała kwas siarkowy i inne chemikalia. Katowickie 
Zakłady Naprawcze Tereska na Giorgshicie, naprawiały sprzęt 
górniczy na cały okręg. Milax – fabryczka, która produkowała pa-
sty do butów, podłóg oraz inne wytwory.
  Przy ul. Sobieskiego była wielka rozlewnia mleka (Cibis). 
Była wytwórnia octu i musztardy. Browar, który produkował piwo 
ciemne i butelkował piwo z Tych. Wytwórnia i produkcja wód ga-
zowanych i napojów Patas. Poza tym były małe rzeźnie i wytwór-
nie kiełbas – Wojtacha, o dobrej jakości kiełbasy Ziaja, wyroby 
garmażeryjne, lyjberwuszt (pasztetowa), krupnioki, żymloki, le-
berki. Rusinek – wysokiej jakości mięso wołowe. Kubik – mięso 
końskie i wyroby z tego mięsa. Murgot – mięso baranie i końskie.
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  Była wytwórnia domów Fabud. Mieliśmy własny wodociąg 
Bytków, oczyszczalnię ścieków przy obecnej ulicy Kilińskigo (Kle-
ranlagi). Dwa duże ogrodnictwa: jedno przy ul. Ogrodowej, drugie 
na Pszczelniku. Piaskownia Bańgów dostarczała piasek do kopalń 
i budownictwa w całym mieście. Folwark (P.G.R.) przy ul. Szopena. 
Pola, łąki, hodowla koni, świń, krów. Na rogu ul. Sobieskiego była 
wielka szklarnia, która produkowała ozdoby choinkowe na eks-
port i do kraju oraz cegielnia, która produkowała cegły na potrze-
by miasta.

  Tyle co zapamiętałem z moich młodzieńczych lat, jeżeli cho-
dzi o przemysł. W naszym mieście było tyle pracy, że trzeba było 
sprowadzić ludzi z wiosek, żeby obstawić stanowiska pracy. Na-
sze miasto kwitnęło i tętniło życiem, ludzie mieli pracę, żyli szczę-
śliwie, nikt nie chodził po śmietnikach, ani nie nudził się z powodu 
braku roboty.

Kultura
  W czasie, kiedy był żech takym wyrostkiem, chodzilimy z łoj-
cami na festyny, kere byli organizowane latem w każdą niedzie-
lę w Binchowie (Pszczelnik). Grała orkiestra, ludzie tańcowali na 
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specjalny binie (parket z dechy), piyli piwo z Tych i naszego bro-
waru, a bajtle pili naszo lemoniada. Byli ciepłe krupnioki, żymloki 
i oplerki, było bardzo wesoło.
  Jak już dorosłem, chodziliśmy z kolgami na różne imprezy, 
kere byli organizowane za pora złotych. Kożdego boło stać iść co 
tydzień na taki występ. I tu musza napisać kaj te wystypmy byli or-
ganizowane.
  Na ulicy Matejki (Hugo), był dom kultury Huty Jedność. 
W każdo sobota na wieczór, przijeżdżali różne zespoły, miyndzy 
innymi Jan Danek, Karmen Moreno, Walasek, Gniatkowski, ze-
spół jazzowy Kazanecki, Lewiński oraz wiele sław tamtych czasów. 
Przi tym domu kultury boła orkiestra symfoniczna pod dyrekcją 
Rzepczyka. Boł zespół jazzowy, szcześcioosobowy pod dyrekcją 
sławnego saksofonisty Błaszczyka. Konfenansjerem boł Pan Wi-
cher. Ludzie byli szczęśliwi, bo mieli kaj iść, niy boło chacharstwa.

  Drugim takim miyjscem, gdzie można było się rozerwać, były 
Dwie Lipy (Klub Górnika). We klubie górnika wystympowali arty-
ści z operetki z Bytomia, teatr z Katowic, a rano dla dzieci występo-
wały teatry lalek. Oprócz tego było dostępne kółko fotograficzne, 
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prowadzioł je pan Kondziela, była biblioteka i sala telewizyjno, 
wiadomo wiela ludzi w 1956 roku miało telewizor. Oprócz tego 
kopalnia organizowała tam uroczystości barbórkowe, zabawy syl-
westrowe i inne.
  W lato na placu przy Klubie Górnika, na dechach miyndzy 
kasztanami, byli organizowane zabawy dla młodzieży. Jeszcze inny 
klub Belweder, co niydziela organizowoł pokazy jazdy na rowerach 
Bubała, na dwóch i jednym kole, była również piłka rowerowa.
  Ucher obecnie Osteria, były w koło galerie, a na dole stoł ring 
bokserski, mielimy reprezentantów Polski: Max Wajs, Wyndlocha, 
Szpałek i inni.
  Badyhala (pływalnia), odbywały się w nij pokazy pływackie, 
pływał Borgel, Janek Zuk, Dejówna i inne. Wszystko to było do-
stępne za pora złoty, a młodzież miała 50% zniżki. Jo, mimo żech 
pochodzioł tak jak żech pisoł na początku, z wielodzietny rodziny, 
to stać mie boło iść na kożdy wystymp.

  Byli jeszcze wystympy w Parku Miejskim. Jak jeszcze niy boło 
restauracji parkowyj, to w naszym parku po prawy stronie za głów-
nym wejściem boła wielko drzewiano bina, tam we lato byli różne 
wystympy.
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  Na anlagach przi dyrekcji huty Jedność byli dechy, tam tyż 
w lato byli wystympy i tańce. Jak sie wchodziło do huty, przi dyrekcji 
boł Klub Krótkofalowców (do którego należałem), szefem był pan 
inż. Kużeja. Na Placu Skargi, był plac targowy, były występy cyrków. 
Wiela jeszcze boło tych imprez kulturalnych... teraz niyroz tak sie-
dzą i myślą: krótko po wojnie, a tyła różnych rzecy dzioło sie u nos.
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  Zaroz po wojnie na Placu Skargi wyświetlali filmy, na do-
mie, kaj kiedyś boła restauracja Syrena, powiesili wielko płachta na 
kery wyświetlali filmy. Za liceum Śniadeckiego boł piękny obiekt 
sportowy Sporcik. Latym odbywały sie tam zawody szczypiornia-
ka, a w zima zrobiyli z tego oświetlone lodowisko. Kożdy kto mioł 
sznynzuchy mógł tam jeździć.

  W zima na Kuchenbergu (lasek Tuwim II), była skocznia dla 
tych, co mieli narty, była również długa górka do zjazdów oraz tor 
saneczkowy.
  Byli u nos w Siemianowicach dwa kina: Piast (później Jed-
ność) i Tęcza. Kina byli zawsze zapełnione, najwięcej widzów było 
w sobota i niedziela, wtynczos cza boło wczas iść po bilety. Ludzie, 
kerzy robiyli we hucie i na kopalni dostowali pora razy we mie-
siącu bezpłatne bilety do kina. Ceny biletów równały sie jednymu 
bochenkowi chleba, piyrwsze miejsce na balkonie boło najdroższe, 
bo kosztowało 3,60 zł, drugie miejsce 2,70 zł, młodzież miała o po-
łowę taniej.

Park Hutniczy
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Sport
  U nos w Siemianowicach było kilka klubów sportowych. Naj-
większy, to Siemianowiczanka. Klub ten posiadał lekkoatletów, 
piłkarzy, hokej na trawie. W klubie piłki nożnej Ciaciana byli do-
brzy gracze, jak Łysko i inni. Hokej na trawie: Sieroń, Wacław, Zia-
ja. Lekkoatletyka: Halor i inni.
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  Klub piłki nożnej Motor Siemianowice (ul. Komuny Pary-
skiej), najlepszym graczem był Jan Kałarz. Klub piłki nożnej Iskra 
na ul. Fabrycznej. Klub sportowy Górnik: ciężarowcy Imiołczyk, 
Skrzipiec. Atletyka: Danek. Piłka ręczna: Stompel.
  Na każde z tych boisk młodzież miała wstęp w zależności od 
wieku – bezpłatny lub 50% biletu normalnego. Jak byli rozgrywki, 
stadiony byli zawsze pełne. Mieliśmy duży basen pływacki Bartek, 
gdzie odbywały się zawody ligi wojewódzkiej. Kort tenisowy przy 
ul. Starej Katowickiej (obecnie ogródki przydomowe ul. Lipowa).

Kolej i transport

  Dworzec kolejowy przy ul. Dworcowej, z którego punktu-
alnie odchodziły pociągi do Kluczborka, Bytomia, a w każdą so-
botę bezpośrednio do Zakopanego. W holu dworca mieściła się 
restauracja, która serwowała obiady, przekąski, napoje, piwo i al-
kohol. Oprócz dworca osobowego, mieliśmy również giterban-
chof – dworzec towarowy i duży magazyn jarzynowo-owocowy, 
obecnie mieści się tam siemianowicki klub motocyklowy. Poza 
tym kursowała u nas kolej wąskotorowa, która miała połączenia 
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ze wszystkimi miastami naszego rejonu. Kolej ta tyż miała swoje 
dworce towarowe między innymi przy ul. Rutkowskiego – Kato-
wicka (obecnie zaniedbane garaże). Mieliśmy kolej wąskotorową 
z ul. Świerczewskiego – Parkowa, kolej ta codziennie, na trzy zmia-
ny, w każdy dzień tygodnia przewoziła ludzi do pracy na Bańgo-
wie, przewoziła różne materiały. Kolej posiadała swój dworzec 
i lokomotywownię, w której stały dwa parowozy i jedna spalinów-
ka, to znaczy benzolka. Do składu tych lokomotyw dopinano sześć 
wagonów drewnianych, po cztery przedziały, w jednym wagonie 
mieściło się 30 osób, poza tym były wagony i platformy do przewo-
zu materiałów. Maszynistą ostatnich miesięcy wąskotorówki był 
Apel Halemba, tak się nazywał. Kolej kursowała w wyrobisku po 

byłej piaskowni, obok pięknych stawów pełnych ryb, żab i traszek. 
Jadąc tym pociągiem przed oczami rozpościerały się różne wido-
ki, spotykało się zające, bażanty i inne stworzenia. Obecnie z tego 
przepięknego miejsca, które śmiało mogłoby promować turystykę 
w naszym mieście, znajduje się wysypisko smrodów z całych stron 
Śląska i Łodzi (Landeko). Dalej o kolei. Ze Szczakowyj do Rozalki 
Dąbrówka Wielka, prowadziła magistrala piaskowa, woziła piasek 
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kilka razy na dobę, piasek ten służył do zamulania wyrobisk górni-
czych. Poza tym każdy zakład pracy miał swoje kolejki wąskotoro-
we, które wywoziły na hałdy odpady. 

  Tramwaj 13 z Katowic do Siemianowic na wysokości stacji 
paliw Moya, skręcał w prawo i przejeżdżał obok obecnych ogród-
ków działkowych, zatrzymywał się przy bramie Ficynowskiej (tam 
miał przystanek), przejeżdżał pod obecnie wyburzonym wiaduk-
tem obok huty Jedność, obok starej bramy, następnie zatrzymy-
wał się na ostatnim przystanku na placu Piotra Skargi, obecnie stoi 
tam pomnik hutników. Naprzeciwko tego przystanku stała najstar-
sza, jedyna stacja paliw. Tramwaj, oprócz wozu motorowego, miał 
dwa wagony. Latem kursowały wagony z platformami widokowy-
mi, a zimą zakryte. Tramwaj linii 12, tak zwana Betlyja, kursował 
z Chorzowa do Alfredu, tam się ludzie przesiadali, aby dojechać 
do Siemianowic lub Katowic. Tramawaj ten był pięknie wykona-
ny wewnątrz. Wchodziło się do niego po wysokich schodkach, 
następnie przez wewnętrzne, kolorowo przeszklone, przesuwane 
drzwi wchodziło się do środka. W środku, po obu stronach okien, 

Mijanka na Starej Katowickiej
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stały pięknie wykonane z drzewa ławki. Nad nimi, w przejściu, wi-
siały skórzane uchwyty do pasażerów, którzy stali. Przez środek ca-
łego tramwaju wisiała nad głowami skórzana linka, która służyła 
jako sygnał do odjazdu. Tę linkę pociągała konduktorka w czasie 
wsiadania i wysiadania pasażerów.
  Motorniczy i konduktorka mieli piękne mundury z błyszczą-
cymi guzikami i znakami tramwajarzy. Kiedy już tramwaj ruszył, 
do każdego pasażera podchodziła konduktorka, która miała prze-
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wieszoną skrzyneczkę, w której były otwory na różne monety, pod 
pachą miała czarną saszetkę, w której miała bilety w paczkach po 
sto sztuk.
Ceny biletów w 1949 roku:

bilet normalny z przesiadką  0,60 zł
bilet ulgowy z przesiadką   0,30 zł
bilet z Alfrydu do Chorzowa  0,45 zł
bilet na jeden przystanek   0,15 zł

  Tramwaj, którym podróżowało się do Chorzowa, był wąsko-
torowy. Jadąc nim czuło się kołysanie, bało się nieraz, że się prze-
wróci. W środku było miło i przytulnie, w kabinie motorniczego 
była wypolerowana mosiężna korbka do prowadzenia, a pod no-
gami w kształcie grzybka był sygnał do odjazdu. Na dachu umiesz-
czony był wielki, ruchomy wysięgnik, na jego końcu była rolka, 
która go dociskała do trakcji elektrycznej. Tramwaj bodajże z cza-
sów kolei wiedeńskiej został zlikwidowany z początkiem lat sześć-
dziesiątych, ponieważ poszerzono tory i zmieniono przystanki 
w Siemianowicach. Ciekawe co się stało z tak pięknym zabytkiem...
  Pisząc o transporcie trzeba nadmienić, że Siemianowice miały 
dwie taksówki. Pierwszym taksówkarzem był pan Moric, drugi tak-
sówkarz, to Pietruszka. Pan Moric miał wielki samochód z lat dwu-
dziestych z dużym kufrem z tyłu. Jak mówili starsi ludzie, przewoził 
tym samochodem po dziesięciu kibiców na mecze do Lipin. Woził 
nim beczki ze śledziami, skrzynki z hauskyjzą, a nieraz i na siedząco 
nieboszczyków. Nie wiem czy to prawda, ale ludzie godali, że jak je-
chał z górki, a miał więcej pasażerów, to oprócz hamulcy, które sła-
bo trzymały, miał pod nogami brecha do hamowania. 
  Huta Laura, tak się nazywała w czasie, kiedy miała samochód 
na gaz drzewny, miał on na pace wielki kocioł na drzewo, do które-
go dwóch chłopa wciepowało drzewo i trociny.
  Trzeci samochód był własnością Huty Siemianowice (Sze-
lerka). Był samochodem trójkołowym, był przeznaczony do prze-
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wozu kwasu solnego. Pewnego razu, gdy wiózł kwas do szklarni, 
wywrócił się na zakręcie przy restauracji Syrena na Placu Skargi, 
była godzina przedpołudniowa, ludzie, kerzy szli na miasto zostali 
oblani i poparzeni kwasem.

Restauracje i kawiarnie
  Idąc główną drogą od ul. Powstańców do ul. Michałkowic-
kiej. Na początku ul. Powstańców była duża restauracja, w której 
można było zjeść obiad, wypić piwo czy coś mocniejszego. Re-
stauracja nazywała się „u Perle”, obecnie Górnik. Idąc dalej, w kie-
runku ul. Dworcowej, była duża restauracja, w której restaurator 
Cogel miał papugę, siedzącą latem na dużej wiśni i  swym skrze-

kiem i  przekleństwami wabiącą gości, którzy szli z pociągu. Idąc 
dalej ul.  Pierwszego Maja – Szarotka, odbywały się tam dancin-
gi. Ul. Świerczewskiego, obecnie Bank Śląski, była tam kawiarenka 
Baśka, było to miejsce spotkań młodzieży. Kręcąc w lewo, w kie-
runku ul. 27 Stycznia, obecnie Biedronka, była mała restauracyjka, 
a na plantach za tą restauracją stała duża beczka, a obok niej małe 
beczki do siedzenia i jako stoły, trochę większe beczki. W dużej 
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beczce lano piwo jasne pełne i ciemne. Piwo to było produkowane 
w naszym browarze. Duże piwo jasne kosztowało 2,50 zł.

  Idąc w kierunku ul. Matejki obok T.P.D. (szkoła, którą tak na-
zywano), była duża restauracja „u Zymbola” – obiady, przekąski, 
piwo, wódka. 150 metrów do góry była duża piwiarnia. Idąc ul. Ko-
nopnickiej na Georgshicie była wielka restauracja „u Karlika”, tam 
było co sobota świniobicie. Krupnioki, lyjberwuszt, żymloki, pre-
swuszt, leberki i wuszt zupa i tonie, dobre piwo. Była to restauracja 
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jak z Dzikiego Zachodu. Gospodorze, kerzy tam mieszkali, po ro-
bocie na polu wjyżdżali do środka restauracji przez wysokie drzwi 
na koniu, prosto pod som szynkwas, żodyn ich niy wygonioł. Wy-
pili piwo i wyjechali. Pamiyntom, nojwiynkszym z tych bambrów 
boł gospodorz, kery sie nazywoł Szic. Wjyżdżoł tyż do ty gospody 
szmaciorz, kery kupowoł szmaty ze cołkich Siymianowic. Niy mioł 
jedny rynki, a mioł takiego małego konika i mało fura.
  Cofniymy sie dali na główno ul. Świerczewskiego, na ulica 
św.  Barbary. Wielko restauracja, tam spotykali sie wszyscy, kerzy 
grali we bilard. Po lewy stronie ul. Świerczewskiego bar mlyczny, 
kaj tonio szło zjeść różne łobiady. Lewo strona Świerczewskiego, 
przed skrzyżowaniym była restauracja Europa, boło tam miyjsce 
wszystkich szkaciorzy ze Siemianowic, ale jeszcze wcześni, bo na-
przeciwko baru mlycznygo boła noj wiynkszo restauracja, kaj byli 
dancingi i potańcówki. Adria, tak się nazywała ta restauracyja. 

Za kinem Tęcza była mała cukierynka Milusia, miejsce spotkań 
młodzieży, która chodziła do Śniadeka. Na samym skrzyżowaniu 
ul.  Świerczewskiego po prawy stronie była lodziarnio-kawiaren-
ka Banaś – dobre lody i ciastka. Na ul. Świerczewskiego niedaleko 

Restauracja „Nowy Świat”
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przystanku autobusowego po prawy stronie restauracja Bar Śląski, 
tam spotykali się wszystkie wulce ze wszystkich domów górnika.
  Naprzeciwko świętego Jana restauracja Gambrynus, jej wnę-
trze było w starym stylu. Dom, w którym znajdowała się restau-
racja został wyburzony. Prawa strona ul. Michałkowickiej, duża 
restauracja Ucher, a na końcu, przy Nowym Świecie restauracja 
Nowy Świat, obiady, piwo i dużo karciarzy.
  Na obecnej Aleji Sportowców idąc do Binchowu, tam gdzie 
obecnie jest cukiernia była duża restauracja, zawsze było tam peł-
no rodzin z dziećmi. Restauracja „Pokrzep się” miała na dworze 
mnóstwo ławek i stołów i zawsze był komplet gości. Idymy na Lau-
rahita. Przy hucie Jedność restauracja Syrena, dobre i tanie obia-
dy, świeże piwo i przekąski. We środy i soboty przez małe łokynko 
prosto ze kotła sprzedowali ciepłe i bardzo smaczne krupnioki 
i żymloki. Przi tym łokynku stoła wielko beczka, a we tyj beczce 
sprzedowali piwo porter, 3 złote pół litrowy kufel. Do siedzynio 
boło pełno małych beczek, wszystko na wieczór boło fajnie łoświy-
tlone. Za rogym Syryny ul. Sienkiewicza była wielko piwiarnia, po-
stawione były stoły, a piwo pioło sie na stojąco. Ul. Sobieskiego, 
lewo strona, obok słupa na reklamy stoi mały domek, tam rów-
nież była tak zwana gospoda u Moczkiego. Miała we środku fajny 
szynkwas ze mosiynżnymi wypucowanymi sefuratorami, piękne 
kolorowe wahadłowe drzwi do kuchni. Mieli tam takiego wielkie-
go kelnera Alojza, kery na jedyn roz nosioł po 10 piw, łoblecony 
boł we skórzany fortuch i mioł szczewiki wyglancowane jak żą-
dło. Kelnerka Trudka, fajno dziołcha, zawsze czysto łoblecono, na 
gowie miała fajny bioły czepek, wyglądoł jak korona, corno kiec-
ka i zawsze biolutko wybiglowano bluzka ze długimi rynkowami, 
na nogach wyglancowane szczewiki. Barman na ladzie mioł wiel-
ko kasa ze kneflami, żeby łotworzić szuflada ze piondzmi, musioł 
przekryncać kurblom, kero boła na boku ty kasy. Boł to chop za-
wdy uśmiychniynty, a jak sie śmioł, po lewy stronie świycioł mu sie 
złoty ząb, mioł wielkie wąsy. Jak sie łotwyrali dzwi do ty gospody 
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(szynkfas stoł prosto dzwi), barman zawsze ze śmiychym głymbo-
ko kłanioł sie gościowi, kery włazioł do tego szynku.

  Żeby niy nudzić, bo tych miyjsc kere pamiyntom boło jesz-
cze wiela. Polonia na osiedlu Tuwim, a w samym lasku bytkowskim 
była restauracja Szwyjda, pełno stołów na świyżym lufcie, dobre, 
swojskie krupniole, piwo i kupa śmiychu, bo Szwyjda, właściciel 
tego szynku łosprawioł wice i groł piyknie na akordeonie i harmo-
nijce. We lato ciynkżko boło po połedniu dostać miyjsce. Pod ko-
niec lat 50-tych właściciel umarł i wszystko upadło. Niydaleko tego 
miyjsca w lasku bytkowskim wybudowali nowo restauracja, w któ-
rej były dancingi. Keryś nocy, ze złości jedna ze miyszkanek Tuwi-
ma (staro baba), za to, że syn nie łoddowoł jej zarobków, wciepła 
przez łokynko zapalono szmata i tak sie ta restauracja wypoloła, 
teraz tam stoją ino fundamynty. Restauracja o kery piszą, nazywa-
ła sie Kolorowa, a niysforny syn Gerard – stały bywalec restauracji 
był znany na całym Tuwimie.

Restauracja „Polonia” na starym Tuwimie
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Stawy i sadzawki
  Skoro żech już jest przi lasku bytkowskim (Kuchenbergu), 
to w samym środku lasku były trzi duże stawy oraz pora małych 
oczek wodnych, wszystko to boło połączone rowym wodnym, 
w kerym płynął strumyk. W tych stawach boło bardzo dużo róż-
nego stworzynio: żaby, traszki, pająki wodne, pływaki żółtobrzeż-
ki i rybki kiołbole, a nad tymi stawami lotało pełno waszek i bardzo 
dużo ptactwa. Rybiorze, kerzy mieli rybki we akwariomie, łazili na 
te stawy po flyje. A we samym lesie boło pełno zająców, bażantów 
i wiewiórek.
  Staw rybny Mitel z bardzo czystą wodą, który znajdował się 
pomiyndzy hołdami z huty Jedność i Ficynusu był rajem dla węd-
karzy. Karpie, liny, szczupaki, okonie, płotki, karasie, a nieroz i ala 
szło chycić. Niydaleko tego miyjsca, na cornych hołdach boł staw 
Babka, kaj my, chopcy i dziołchy łazyli sie kąpać. Zajlka, stow po 
wyrobisku gliny boł bardzo niybezpieczny, mało kto na niego łazioł 
ze strachu, bo starzy ludzie padali, że som tam utopce. Naprzeciw-
ko bramy, na Teresce (ul. Konopnicka), po lewy stronie we polu, 
boł wielki stow ze karpiami. Georghütta – jedyn stow ze szilfami 
i ptactwym wodnym. Srokowiec  – pełno malutkich oczek wod-
nych. Ulica Piaskowa – duży staw po wyrobisku piasku.
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  Anlagi przy hucie Jedność, naturalny staw, do którego wpada-
ła woda ze strumyka, kery przepływoł wzdłuż torów kolejowych 
przi pływalni (bady hali). W tym strumyku boło pełno ryb i raków.
  Park Miejski. Przez główną bramę od strony ul. Parkowej był 
położony okrągły most, a po lewej i prawej stronie tego mostu był 
duży staw, obecnie w tym miejscu stoi pomnik Siemiona. W miej-
scu obecnego amfiteatru było wielkie pańskie rozlewisko wodne 
na polach byłego folwarku. Był to duży staw rybny.
  Zandferzatz – duży czysty staw po wyrobisku piasku. W okre-
sie letnim był oblężony przez kąpiących się ludzi, niektórzy pływa-
li na tratwach, inni chytali ryby.
  Największy stow, to boł Richtertajch przy kościele św. Anto-
niego, w tym stawie było mnóstwo ryb różnego gatunku, były si-
towia, po których chodziły szczudłacze, pływały perkozy, kaczki 
i inne ptactwo. Rosły różne rośliny wodne, między innymi lilie, na 
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liściach tych lilii wygrzewali sie żaby. Staw ciągnął sie pod sama 
kopalnia, w końcu lat piędziesiątych, niy wiym kto, ale jakiś mę-
drzec z gorolowic, kery piastowoł wielkie stanowisko na kopal-
ni Siemianowice, wykombinowoł: Panowie, będziemy oszczędzać 
na transporcie, po co mamy wywozić szlakę z elektrociepłowni sa-
mochodami, skoro w pobliżu mamy duży, nikomu niepotrzebny 
staw. Jak postanowioł, tak zrobioł, pociągnął wąskotorowe szyny 
z elektrociepłowni i po tych szynach w kolybach prosto do stawu 
wsypywali gorąco, trująco szlaka. Ryby zaczęli umierać, ptactwo 
odleciało, a cało roślinność zginoła z powodu braku tlynu.

  Wróca jeszcze do tego asa z gorolowic, kerego sam do nos 
na gruba przy- wiyźli na drabinioku ze słomom w oficerkach. Sta-
rzy górnicy, co pamiyntajom te czasy, we kerych zasypywali tyn 
stow, że zrobiyli wielkie larmo i  zwołali we Klubie Górnika wal-
ne zebranie, na którym wystąpioł tyn leber z kwecistą mową (pi-
sza to, co żech słyszoł łod tych ludzi, kerzy byli na tym zebraniu). 
Mówił: Szanowni Towarzysze, era ciemnoty, zabobonów i utopców 
się skończyła. Idziemy z postępem do przodu, na miejscu tego stawu 
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wybudujemy duży stadion sportowy oraz obiekty do różnych dyscy-
plin sportowych. I tak powstało boisko do handbalu. Gańba, że taki 
leber postawioł na swojem, ale musza jeszcze napisać ło tym piyk-
nym stawie.
  Kożdego roku na tym stowie łodprawiali noc świyntojań-
sko, na środek stawu wywiyźli wielko tratwa, na kery ustawiono 
stos z drzewa, jak boł wiecór, to podjechali na łódce do ty tratwy 
i zapolyli tyn stos do i do późny nocy stow boł łoświetlony. Lu-
dzie przichodziyli i na małych postrojonych we wianki i zapolone 
świyczki deseczkach, puszczali je na woda. Tyn co tego niy widzioł, 
niy może sie forsztelować jak to fajnie wyglądało. Na świynto mo-
rza byli inne atrakcje. Przi tym stowie boł wielki hangar na kajaki 
i łodzie, boło to własnością Ligi Morskiej, kero u nos we Siemia-
nowicach boła bardzo mocno zakorzyniono, miała dużo swoich 
członków i sympatyków. Członkowie ty Ligi Morski łoświytlali 
cały stow lampionami, odbywały sie zawody kajakarskie i zawody 
we łodziach z żaglami, pływali tratwy, a do ludzi, kerzy prziszli na 
ta impreza boła naszykowano wielko łódź wiosłowa ze sternikiem. 
Na ta łódź zabiyrali za pora groszy na przejażdżka po stowie, było 
bardzo dużo chyntnych, przejażdżka trwała około 30 minut. To nie 
ino noc świętego Jana i święto morza, również co niedziela w lato 
byli zawody kajakarskie.

Romle i łodpusty 
  Kożdego roku na tydzień przed łodpustym przyjeżdżali kara-
solniki. Nojwiynkszy łodpust boł we wrześniu, łodpust św. Krziża, 
wtedy ściągali sie wszystkie karasolniki, piyrszo postawiyli gondola 
koło torów kolejowych (teraz tam stoją bloki), boła bardzo wysoko 
i mocno łoświetlono. Potym przyjechoł wielki keciok, koło kecioka 
postawiyli beczka śmierci, na samym środku stanyła nojwiynkszo 
atrakcja romlu – himel-hela. Na przodku ty himel-hely boł wiel-
ki kark, na tym karku gowa smoka z wielkim, łotwartym pyskiem, 
kery ziynoł dymym i cerwonym łogniym, a na samym wiyrchu ty 
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gowy dwa wielkie mocno świyconce ślypia, karuzela boła coś we 
rodzaju wielkiego wynża. Do odwłoku tego wynża siadali ludzie 
i jak to pieroństwo ruszoło, to boło kupa larma, tyn smok roz wjyż-
dżoł wysoko do góry, a potym gipko na dół. Przi tym dzikie auta, 
bardzo wielko karuzela z autami, żeby tym pieroństwym jechać, 
trza boło mieć kupa odwagi (tako karuzela widziołżech na Prate-
rze we Wiedniu). Byli jeszcze huśtowki w kształcie wielki łodzi co 
sie kryncioły dookoła, kloty co zabiyrali 10 ludzi, tyż sie krynciy-

Romel na Damrota
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li dołokoła, krziwe lustra, a do małych dzieci byli karasole napyn-
dzane przez wyrostków. Włazioło sie po jedny drabinie na pomost 
i na komynda karasolnika cisło sie ta karuzela, kero jechała przez 
pięć minut, po takim dwukrotnym ciśnieniu ty karuzeli, karasolnik 
doł sie roz kożdymu przewiyść na koniku abo we autku. Musza po-
wiedzieć jedno, że boła to fajno rozrywka, przez cołki tydziyń gra-
ła muzyka, a za szisbudami tańcowali chopcy ze dziołchami, choć 
mieli pora płyt ze Koterbską, Gniatkowskim, Dankym i innymi: 
„Wio koniku”, „Cicha woda”, „Karuzela co niedziela”, to boło weso-
ło. Chopcy, żeby sie przipodobać dziołchom, szczylali ze luftbik-
sów do szklanych rułek, we kerych byli wrażone kwiotki. Szczylało 
sie ze śrutów, żeby uszczelić dwa abo trzi kwiotki, niyroz trzeba 
było dziesiyńć razy szczylać, a jeden szczał do kwiotka kosztowoł 
tyła co jedna żymła, czyli 50 groszy, a szczylanie do pluszowych ba-
widełek 1 złoty, żeby uszczelić takiego pluszaka niyroz trza boło 
dać i 50 złoty. Te ze tych szis budów, to byli takie miglance, mieli 
przesztalowane lufy, ale i na tych miglanców znaloz sposób jedyn 

bardzo dobry strzelec Hainel, godali mu Rojber, przynios swoja luf-
ka i śruty i zacon szczylać, wszystko co lepsze uszczeloł, dziołcha, 
kero łobsługiwała ta szis buda narobioła kupa larma. Zacła wołać 
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ło pomoc, zlecieli sie wszyscy z tych szis budów i przegoniyli Roj-
bra, kery rycoł na nich: widzicie wy pierońskie chachary, cyganicie 
wszystkich ludzi!
  Nojlepsze to boło, jak we środa postawiyli blaszano buda, we 
kery smażyli i sprzedowali dorsze i śledzie, wonność boła na coł-
kim romlu, ludzie we raji stoli po ta ryba (dzisioj jeszcze czuja tyn 
smak, jak wyjyżdżom nad morze i jak tam siedzą i jym ta ryba, za-
wsze mi sie spominają tamte wesołe, niyzapomniane czasy).
  We sobota popołedniu zjechali sie piernikorze, postawiyli 
swoje namiotowe budy i sprzedowali bardzo dobre makrony, lu-
krowe pierniki, kołkusnuse, malc bombony, miyntki i inne smako-
wite wyroby, ale nojlepsze wyroby, to mioł Fesper ze Wełnowca 
i Domin z Siemianowic, boło jeszcze wiela takich piekornikorzy, 
ale ich towor niy boł taki dobry.
  To jeszcze niy wszystko – boło jeszcze wiela innych sztandów. 
Boł młot na siła, sztant ze ustawionymi puszkami – ciepało sie na 
te puszki szmacianymi balami, 3 bale za 5 zł, jak sie ściepło wszyst-
kie puszki, to sie wygrało flaszka wina jabola. Boła jeszcze tako pły-
ta ze namalowanym człowiekiem z wyciynciym na gowa, jak ktoś 
chioł zarobić, to stanoł za tom płytom i wystawioł swoja gowa, 
właściciel tego sztandu mioł piyńć bali ze szmaty, za kere płacioło 
sie 7 złoty, tymi balami trza boło z odległości trzech metrów trafić 
we gymba tego co stoł za tą płytą, jak trafioł wszystkimi, to dostoł 
flaszka wina marki jabol, a tyn co do niego ciepali, dostoł 2 złote.
  Mioł i swój sztant Szarla z postawionymi na ziymi flaszkami. 
Sztant boł łogrodzony w kwadracie 4m x 4m liną, a cołko gra po-
legała na trefiyniu na szyjka flaszki z winym, mesingowym lekim 
kołkym. 5 złoty kosztowali 3 ringi, jak ring cołki wpod na flaszka, 
to tyn co ciepnoł, dostoł flaszka jabola. Niech ktoś niy myśli, że to 
boło take leke, mało kto mioł taki cyl, żeby trefić na ta flaszka. We 
niydziele cołkie rodziny szli na tyn romel i byli aż do samego końca.
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Zabawy i gry dzieci i karlusów
  Życie kere pamiyntom, boło w klimacie rodzinnym. Sąsiady 
pomogali jedyn drugymu, żodyn sie niy odcinoł od innego czło-
wieka. Boła wielko wspólnota. 

  W lato, a nawet wcześni, bo na wiosna, skoro ino słońce wysu-
szoło, to kożdy kery miyszkoł w naszym domie, wzion mietła i łod 
wczesnego rana w sobota zamiatali plac. Popołedniu jak już mie-
li czas, to przi chlywikach, kaj byli króliki, kury, a nieroz i wieprzki, 
stoli ławki, na kerych to siadali wszystkie sąsiadki mode i stare, sta-
rziki, łojcowie, godali ło różnych wydarzyniach, kere kiedyś prze-
chodziyli, a my bajtle siedzieli niydaleko, na dechach i szpicowali 
uszy jak łoni godali. Tego co my niy mogli sie dowiedzieć, to jedyn 
drugymu godoł: kuk mal, kuk mal kinder ory szpicel i zacli godać 
do siebie po niymiecku. Siedzieli my jak na tureckim kozaniu. Jo-
łel, nojstarszy synek ze placu, pedzioł do nos: chopcy, dzioły, poc-
cie grać elyjs i tak sie zaczynało. Było granie w szukanie, kryli my 
sie za hasiokym, za gałynziami, w siyni i w piwnicy, jak już to zner-
wowało tych co łosprawiali, to zacli wrzesceć: wy pierońskie gizdy, 
najduchy jedne, idźcie sie bawić na łąka!
  Jak my już zaczynali chodzić do trzeci klasy, to kożdy synek 
mioł swój potmanyj ze przedziałkami, a we tym potmanyju pełno 
boło różnych starych fyniolów (starych monet), łod klepoków żół-
cioli po srebole, tymi fynikami gralimy na cegłach domu. Gralimy 
we te pinkole po łodrobiyniu zadania domowego, aż do późnego 
wieczora, gra polegała na tym, jak żech już wcześni pisoł, mieli my 
klepoki żółciole i srebole, zaczynało sie od wielki mosiężnej mo-
nety. Brało sie ta moneta we dwa palce, przikładało sie rynka do 
muru i mocno klepało w cegła, fyniol polecioł niyroz i 3 metry. Ko-
legi, kerzy grali ze sobą musieli cylnonć tak, żeby jedna moneta do-
tkła lub zbliżyła sie do drugi monety. Nojwiynkszo wygrano boła, 
jak kerymuś z grających wpadła moneta do ducki (mało dziura we 
ziymi), boła to tak zwano wtynczas kupa. Jak keroś moneta wpa-
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dła na moneta kolegi, nastympnie princ, jak moneta zbliżyła sie na 
odległość drugi monety na grubość palca, wtedy tyn co cylnoł jako 
drugi, przitykoł palcym te dwie monety, a kolega kery piyrszy wy-
bioł moneta, żeby niy dać za wygrana, dmuchoł na klynconco we 
te monety, jak wydmuchoł spod palca, to boło przegrane do tego 
co jako drugi bioł fyniolym. Z tym dmuchaniym, to boła we doma 
kupa larma jak sie prziszło za dworu, matka wrzescała: jak ty wy-
glondos?! Cały pysk uszmodrany, kolana cołkym wytarte ze mara-
su, bier mydło, miska z wodą i szojerbyszta, za dziesiąt minut cie 
widza wykoszyrowanego na glanc! Tyla łostudy boło co dnia, gorzi 
jak łojciec robioł na rano i boł we doma, wtedy to boł strach prziść 
do dom. Jak sie wlazło do pomiyszkanio, łojciec pado: pokos sie ino 
jak wyglądos, a za dupą trzimoł pas ze koplą, na kery boło napisa-
ne Got mit uns. Jak żech boł uszmodrany, to dostołżech takie lyjty 
po rzici, że potym niy szło na ni siedzieć, ale my jak to takie baj-
tle wźynli my sie na sposób. We kożdy siyni boł ausgus, kaj leciała 
woda, zawsze po tych pinkaniach mylimy sie pod tym ausgusym. 
Ale dali ło tych fynikach, po tych odległościach miyndzy fynika-
mi boło jeszcze pora innych miar: berek, kajt, bojt i szpana. Tak jak 
żech pisoł na początku, kożdy z nos mioł jakiegoś starzika, ołpy abo 
starka, kerzy we szolkach trzimali stare monety z okresu inflacji. Jak 
to starsi ludzie, niy chcieli ich dać, padali: to sie jeszcze przido, to jest 
szczybło, ale jak to bajtle, wybetlowalimy łod naszych starzików te 
fyniole. Byli tam fyniole ze Wilusiym, Hindenburgym, kościołym 
i różne inne ruskie, pruskie, austryjackie i francuskie. Teraz tak sie 
myśla, że starziki mieli recht, jakbych dzisioj mioł te wszystkie fyni-
ki, to niy jedyn numizmata miołby z nich wielki pożytek i uciecha.
  Inne zabawy na jesiyń, jak boło już po wykopkach kartofli, 
a przed tym po żniwach, to mielimy takie zabawy: bosymi noga-
mi chodziylimy po tym ściyntym ściyrnisku, żgało we nogi jak pie-
ron, ale żodyn niy chcioł pokozać, że mo dość łażynio po ty igłach 
ze zboża. Po wykopkach kartofli robioło sie wielko kupa ze naci, za-
polało sie ta nać, a jak sie ta nać poloła, to my robiyli skoki przez ta 
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płononco kupa naci. Jak sie juz ta nać wypoloła, to my jom rozgar-
nyli i po bosoku lotali po tym glucie, niy wiym jak to boło, ale żo-
dyn niy mioł spolonych stóp.

  Na koniec października robioło sie ze puszek kadzidła, a wy-
glądało to tak: brało sie puszka, ze dołu i boków robioło sie gwoź-
dziym dziury, potym zawiązało sie drut, jak to boło już gotowe, to do 
tego kadzidła nacisło sie suchych liści, zapoloło sie je we tym kadzi-
dle, a potym krynciło sie tym dookoła i tak ze tymi zapolonymi ka-
dzidłami lotalimy po placu i kopciyli, a baby ze łokyn wrzesceli: wy 
pierońskie najduchy! Gizdy, czekejcie, poskarża to waszym łojcom!
  Potym prziszoł listopad, przewożnie kożdy mioł trocha pola 
abo łogródka, kaj czimoł gynsi. Chytali te gynsi i wyrywali ze nich 
małe piórka, jak już wszystkie gynsi byli bez tych piórek, to zaczli 
sie wyszkubki. Staro Gożelka, kero boła ino sama, a miała wielko 
izba, zawsze kozała prziść ze tymi piyrzami do siebie. Miyszkała 
sama na piyrwszym piyntrze, a że domek, we kerym żech miyszkoł 
boł mały, to i piyntro boło niskie. My już wtyczos byli po komu-
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ni, mielimy po 10-12 lot, zebralimy sie za chlywikami i tam razym 
ze nojstarszym naszym kolegą Jołzlym, uradzili, że bydymy stra-
szyć baby, kere szkubali te piyrze. Poszlimy na pich do łogródka łod 
Kowolika i wzynlimy jedna bania, wydrążyli ze środka cały miąsz, 
wyźli łocy i pysk ze zymbami, łod Yjwalda wziynlimy staro mie-
tła, jo żech przinios świycka i staro płachta, na ta mietła ze sztylym 
wrazyli zapalono świycka, położyli tyn łeb zrobiony ze bani i ło-
blikli tą płachtą. Wiadomo, że we listopadzie wczas sie ciymnioło, 
podeszlimy pod łokno, kaj byli te wyszkubki. Baby kere szkubali te 
piyrze śpiywali i boznowali. Nojwyższy z nos, Horst, wzion ta mie-
tła ze tą banią i wysoko podniósł i ruszoł nią przi łoknie, we izbie 
zrobiyło sie wielkie larmo: baby, uciekomy, stroszy! I zacli ucie-
kać po schodach na dół, a my gipko ze śmiychym za chlywiki. Jed-
na z tych kobiyt miyszkała we placu, jak leciała przez tyn plac, to 
wpadła do gulika po wodzie dyszczowy i ze strachu wrzescała jak 
gupio: Jołzel, Jołzel, poć mi pomóc! A my jakby nic, podeszli do ni 
i godomy: co wom sie stało, pani Kalabis? Chopcy, wyciągcie mie ze 
tego gulika i uciekomy, bo tu stroszy!  To co my robiyli ze tą banią, te-
roz Amerykany nazywają halloween.
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  Koniec lat czterdziestych, początek lat piędziesiątych, zimy 
byli bardzo mroźne, a śniega boło tyła, że nasi łojcowie, żeby iś 
do chlywików do gadziny i po wongel, musieli łopatami przeko-
pywać niyroz i do jednego metra chodniki, a na tretułarach i dro-
gach przyjeżdżali fury, na kere tyn śniyg kożdy jedyn, kery ino 
boł zdrowy, musioł wciepować na fura, kero potym śniyg wozio-
ła do stawów. Ciynżkie to byli czasy, we doma kożdy mioł żeleź-
niok, a kery boł bogatszy, to mioł piec, tak zwano kaczka. Dopóki 
łojcowie polyli we tych żeleźniokach i kackach, to we izbie boło 
ciepło, gorzi boło we nocy, łokna całkie mieli zamarzniynte szyby, 
a my jak szli spać, to kożdymu łojciec zagrzoł szarmotowo cegła, 
kożdymu do nogów we łóżku, na gowie kożdy mioł mycka. Go-
rzi boło rano, łojciec zaniym szoł do roboty, to zrobioł łogiyń, żeby 
my rano, jak szli do szkoły, mieli ciepło. Kożdy we miyszkaniu mioł 
kibel ze wodą, kero we zima broł ze pywnice, bo na siyni aususe 
byli zamarznione. Mama rano, skoro ino łojciec zrobioł we tym 
żeleźnioku łogiyń, na rurze ze tego żeleźnioka postowioła woda na 
kakauszale abo malc kawa, a na żeleźnioku postawioła miska bla-
szano ze wodom, jak my wstali, to kożdy, jedyn po drugim myli my 
sie we ty wodzie. Miyndzy myciym kożdymu jednymu z osobna, 
grzoła przi tym żeleźnioku łachy, potym boło śniodanie: chlyb ze 
tustym i kawa abo kakauszale i wymarsz do szkoły.
  Jak my szli do szkoły, to ze tych tunelów ino nom gowy wysto-
wali, a pod nogami trzaskoł mróz, ale jak temperatura spadła poni-
ży 20 stopni, to siedzielimy we doma, lekcje sie nie łodbywali. Czy 
ktoś wierzy abo niy, niyroz tymperatura we nocy spadała do minus 
40 stopni, tak my żyli.
  Jak my mieli wolne łod szkoły, to jak zwyczajnie robiylimy, 
mimo takiego zimna, jakieś głupoty. Budowalimy ze śniega take 
bunkry we kształcie iglo, ze małymi łokynkamii tam my siedzie-
li. Kulało sie śniyg i ze tych kulów robiylimy bałwany, a na środku 
placu wypucowalimy do równa śniyg, potym nosiylimy we kiblach 
woda ze pywnicy i loli na tyn wypucowany plac. Rano jak my wsta-
li, boła fajno każlowka, kto mioł szlynzuchy, to sie na nich jeździoł, 
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a kto niy mioł, kiozdoł na cholcokach, do kerych na spodek wbija-
ło sie take klamry ze drutu i tyż sie kiozdało. Niyjedyn z nos mioł 
szczaskano rzić, jak sie łobaloł, ale boło fajnie.
  Po taki łostry zimie prziszła wczas wiosna, we marcu już niy 
boło śniega, plac zacon łobrostać trowom, ludzie wyłazili na ław-
ki godali bele jakie bojki. Jedyn ze naszych sąsiadów, przez wojna 
ukroł radio, kere bardzo sie przidało. We kożdo sobota wystawioł 
te radio do łokna, po godzinie dwanosty Radio Katowice zaczło 
nadować cykliczne programy pod nazwom Celotka Radiowo. Au-
dycja zaczynała sie od słów: Pyrsk ludkowie, tu godo Kaczmarek. 
Kożdy sąsiod przysiós na plac ryczka, szymbel, hoker abo jakiś sto-
łek i suchoł ty audycji, a na wieczór Radio Luxenburg grało fajne 
szlagry. Takie byli czasy.

  Jak my karlusy mieli po szesnoście lot, a i nasze dziołchy ze 
placu, organizowalimy sie inne zabawy. Przi szlafhauzie (Hutnicza 
24), rosły trzi wielkie kasztany, przi tych kasztanach wszystkie kar-
lusy wźynli sie do roboty, spatrzelimy bole i deski, ze kerych my 
zrobiyli ławki i stół, na tych ławkach przi stole siodalimy we koż-
do sobota na wiecór. Jołel mioł harmonijka, Rita miała akordeon, 
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a Renata, nojbogatszo ze nos dziołcha, miała gitara. Co wiyncy cza 
boło? Renata córka zygarmistrza, bardzo fajno dziołcha, kożdy 
z nos za nią gupioł, grała fajnie na gitarze i do tego fajnie śpiywała. 
Rita, kero łazioła do szkoły muzyczny, fajnie grała na akordeonie. 
Jołel mioł fajno harmonijka, Romek, nasz kolega, mioł fajny głos, 
zawsze piyrszy zacon śpiywać, a my, reszta karlusów zaczli śpiy-
wać za niym. Niy chcą sie chwolic, ale jak my śpiywali, to ludzie 
kerzy przyjechali tramwajym (na Hutniczy 24 był kiedyś przysta-
nek tramwajowy), przistowali i ze wielkom ciekawościom suchali 
naszego śpiywu. Musza jeszcze powiedzieć, że Romek mioł fajno 
siostra, wyglądała jak cyganka, jak my tak grali i śpiywali, to łona 
i jeszcze jedna koleżanka, Kika, fajniście tańcowały i stepowały. 
Wszystkie sąsiadki, kere za bajtlów na nos przezywali, godali do 
nos: chopcy, najakiście wy wyrośli fajnych karlusów. Żodyn ze nos 
niy kurzoł cygaretów ani niy pioł jaboli, a jak my widzieli sąsiad-
ka abo sąsiada, że idzie ze chly wika z wonglym, to wźynlimy te ki-
ble ze rynki i zaniyśli im do dom. Pomoc ludziom, kerzy byli starzi 
i schorowani boła ze naszy strony na codziyń. Rombało sie drzewo, 
wynosiło sie hasie, chodzioło sie do sklepu, wszystko to robioło sie 
samo łod siebie.
  Inne nasze zabawy, jako karlusów wyglądali tak: Jołel zawsze 
ze nami wszystkimi sie zgodoł, pado do nos: chopcy, dzisioj gromy 
we fuzbal, wasz plac na nasz plac, a gra wyglądała tak: mielimy bal 
uszyty ze szmatów, kere byli wrażone do stary pońcochy. Syndzią 
boł Jołel, gralimy dwa place, Florjana 25 i Floriana 24 (Hutnicza), 
jedna połowa trwała 30 minut, wszystko boło tak, jak na prawdzi-
wym meczu, byli spalone, auty, karne. Keregoś razu Urszula przi-
niosła nom bal ze gumy, choć boł dziurawy, wziynlimy go poklejyli 
go i tak mielimy lepszy, bo boł prawdziwy.
  Keregoś razu jedyn ze naszych sąsiadów, stary kawaler, godo 
do nos: chopcy, za to, że pomogocie mojymu łojcowi przinosić won-
gel i rombać drzewo, to prziwieza wom prawdziwo kula. Na dru-
go sobota przijechoł ze monatażu, bo robioł we Kotłomontarzu, 
przywióz nom nowiutki, świyconcy bal. Ludzie, niy mocie pojyn-
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cio, jako nom zrobioł wielko uciecha, łod tego czasu jak my ino 
mieli chwila, gralimy w fuzbal. Kulą zawsze zajmowoł sie Jułel, kery 
jom pucowoł i glancowoł.

Zwyczaje i obyczaje
  Mielimy już po 16-17 lot, inaczy my zaczli myśleć, cza sie boło 
inaczy zachować. Zaczła sie Wielkanoc i druge święto wielkanoc-
ne. Kożdy karlus już pora dni przez Wielkanocą, kupioł sie fajny 
parfin i łod rana zaclimy łazić sikać wszystkie dziołchy, kere miysz-
kali na naszy ulicy. Boło kupa kwiku i larma i coniymało wonno-
ści. Łojcowie łod tych dziołchów padali do nos: poccie sie siednońć, 
dom wom kołoca, a ty staro nalyj chopcom po jednym sznapsie. Inne 
rodziny kaj my byli, godali do nos: domy wom kruszonka, ale gorzo-
łecki niy, bo jesce mocie śpiki pod nosym.

  Potym prziszli zielone świątki, razym ze naszymi łojcami na 
wiecor strojylimy drzwi do siyni tatarakym, a we pomiyszkaniu 
wkładało sie tatarak za łobroski świynte, boło czuć, że to świynta.
  W Boże Ciało stawialimy ołtarze, a łokno we kożdym miysz-
kaniu boło postrojone świyntymi łobrozami, ale do nojlepszych 
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świąt noleżało Boże Narodzynie. Dwa tydnie przed świyntami 
kupowało sie piykno żywo choinka, zanosiło sie jom do pywni-
cy abo na góra (strych), kaj stoła aż na jedyn dziyń przed wilijom. 
Prziniosło sie jom do dom, dopasowało sztynder, postawioło sie 
ta choinka we miyjscu kaj miała być i razym ze łojcym, wszystkie 
domowniki strojyli ta choinka bombonami we kolorowych papio-
rach, kere pora dni przed Świyntami robiyli my we szkole. Tak wy-
sztiglowano choinka stoła do wilije, we wilijo rano mama pod ta 
choinka kożdymu połozyła jakoś mało pacuszka. Jo jako nojstar-
szy, wczas rano szołech do Świtule, piekorza na ul. Waryńskiego, 
melać ryncznie mak na makówki, po drodze kupiołżech żymły do 
tych makówek i chleby. Jak żech prziszoł do dom, to łojciec koń-
coł oprawiać karpy. Gowy ze tych karpów fajnie wyszyścioł, wy-
ciągnoł łocy i te gowy ze pasternakym, konopiami (specialnie 
potucone we moździeżu) i piernikym postawioł w gorku z wodom 
na piec z małym łogniym, boła to tak zwano mocka. Jo żech z pyw-
nicy przynios beczki, kiszono kapusta (kiedyś kożdy kisoł) i  kar-
tofle, modszy brat wongel ze chlywika i drzewo, bo we świynta 
już sie tego niy robioło. Mama po przigotowaniu wszystkich spe-
cjałów, zaczła to stawiac na piecu: kapusta, mocka, ryba i kompot 
ze suszonych owoców. We całym domie boła wielko wonnosć. 
Jak już sie wszystko postawioło na stół zastawiony stołkami i ław-
kom, bo nos boło 6 dzieci, mama i łojciec, siedli z nami do wieceży, 
pożykalimy pociyż, przedtym łojciec zapolył świycki na choin-
ce, podzielyli sie opłatkym i dali my sie do jodła. Mama co chwil-
ka godała: jydzcie pomalutku, żeby sie nie zadusić ością ze ryby. Po 
wiecerzy kożdy łotwar swoja paczka, choć boły te paczki bardzo 
skromne, ale uciechy boło tyla, że teroz niyjedne dziecko niy cie-
szy sie tak ze komputera, kery dostanie pod choinka, potyn kożdy 
cosik szkubnoł ze choinki bombona, orzech abo jabko. Za łoknami 
sypoł śniyg, szyby byli pomalownae ze mrozu, a we prawym rogu 
izby szczylali ze żelaźnioka fąki. Łojciec zgasioł światło i zaclimy 
śpiywać kolyndy, po tych kolyndach zaczli chodzić do siebie sąsia-
dy ze życzyniami, siadali wszyscy razym i śpiywali, a potym bera-
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li bele jakie rzeczy ło starych czasach. My karlusy i dziołszki razym 
o poł dwanosty szlimy do kościoła na pastyrka.

  Zima boła siaronsko, pod nogami zgrzipioł mróz, a uszy cza 
boło zatykać rynkami, bo tak boło zimno. We kościele świętego 
Antoniego, proboszcz Lubina (Paulek) i asysta ksiyndzy prowa-
dzioła uroczysto mszo, kero trwała do poł drugi we nocy. Kościół 
pełno mioł ludzi na chórze i na dole, kożdy jedyn śpiywoł kolyndy. 
Teraz jak ida do kościoła, to ino ci starzy śpiywają, reszta śpi. Po pa-
styrce grupkami spotykalimy sie przed kościołym i tak my razym 
szli do dom, po drodze robiyli my gupoty: orły na śniegu, ciepali 
my sie kulkami, a dziołszkom naciyralimy gymby śniegym. We ty 
radości i zabawie prziszlimy do dom, a we doma mama grzoła na 
piecu fajne i dobre wuszty, ci ze rodziny, kerzy niy spali, siedli do 
stoła i zajodali te dobre wuszty ze musztardą i dobrym chlebym. 
Jak my juz pojedli, to wszyscy do łóżka, a  rano świyntowało sie 
łod mszy we kościele, potym dobrym łobiadym, a jak już wszyst-
ko po łobiedzie boło skludzone, całko rodzinka siedła do swojskie-
go kołoca ze syrym i makym i tak sie fajrowało przez całe świynta. 
Ino żeby zrobić takie święta, cza boło całe nocki stoć po te wuszty, 
szinki i miynso. Do połednia i po połedniu stoło sie za apluzinami, 
cytrynami, kawą, czekoladą, maszkietami. Niy godom już ło chle-
bie i żymłach, herbacie i innych rzecach. W pewnym sensie miało 
to jakiś urok, bo jak sie tak po to jedzynie nastoło, to lepi wszystko 
smakowało. Takie to byli czasy, niyjedyn dzisiejszy modziok tego 
niy pojmuje. 

  Dzisioj, kiedy kończą to pisanie jest Wilijo Bożego Narodzynio 
2008 roku, godzina 5 rano, siedza sie tak przi tym radioku, kero gro 
fajne kolyndy, a ludzie, kerzy wystympują we ty audycji wspomina-
ją czasy swoich rodzinnych Świąt Bożego Narodzenio i ich trady-
cje. Cieszą sie ze tego, że to wszystko co pisza, może ktosik kiedyś 
przecyto i we zadumie swoiji wyobraźni bydzie przechadzoł sie 
po tych wszystkich miejscach, których już nie ma lub zostały tyl-
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ko ruiny i zgliszcza. Jak kochacie swoje miasto, Siemianowice lub 
inne miasto, ze kerego pochodzicie, to radza wom, żeby wszyst-
ko, co żeście przeżyli abo widzieli, zarejestrowali potomnym, kerzy 
przidom po nos. Jak na to niy mocie czasu, to przinajmi we gronie 
rodzinnym abo koleżyńskim przekazywać wszystko co ważnego 
w waszym życiu sie wydarzyło, bo jest to potrzebne do przetrwa-
nia naszej tożsamości, kultury śląskiej i nie tylko. 

Rozdział 5

  Teraz chca poświyncić pora chwil ło majątku – majątku, kery 
mogłby być teroz chwalbą do naszego miasta. Kożdy zakład pra-
cy, na przykład kopalnia Siemianowice, wszystkie rejony posiadała 
we swych zasobach, stare bardzo zadbane małe parowozy, paro-
wozy te przewoziyli różne materiały po danych rejonach, były to 
parowozy wąskotorowe pamiętające jeszcze lata dwudzieste dzie-
wiyntnastego wieku. Do tych parowozów były całe komplety wa-
gonów do przewożynio ludzi, byli wagony zamykane na przewozy 
materiałów i byli wagony platformy, ale oprócz tego byli tak zwane 
kolyby. Oprócz tego byli parowozy szyrokotorowe i lokomotywa 
bynzolka. Była piękno maszyna wyciongowo na para z 1911 roku 
przi szybie pierszym i maszyny wyciągowe tego samego typu, Ficy-
nus, Knopf, Michał.
  Huta Jedność miała trzi wąskotorowe maszynki, kere wywo-
ziyli szlaka ze stalowni na hołda oraz lokomotywa szyrokotorowo. 
Pytom sie som siebie, kaj te wszystkie cacka sie podzioły? Jakby my 
to wszystko razym zebrali, to teraz tam kaj kiedyś Landeko miało 
swoje wysypisko śmieci, szłoby zrobić muzeum techniki na euro-
pyjsko skala.
  Browar siemianowicki, piękne miedziane kadzie i piece. Fa-
bryka cukierków Hanka, różne maszyny do produkcji bombonów. 
Szklarnia, jak już niy produkuje, zrobić z tego do turystów pokazo-
wo produkcja szkła, kere by turysty mogli kupić jako pamiątki.
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  Pałac Donesmarków, piyrszy roz żech tam do niego wloz, jak 
zrobiyli z niego szkoła górniczo. Pamiyntom jak dzisioj, we kątach 
wszystkich sal stoły wysokie piece, wyrobione ze ozdobnych ka-
chli, podłogi w tym pałacu niywiela sie różnioły łod parketów we 
Łańcucie. Jedne co mie bardzo cieszy, to Spichleż pałacowy, ze ke-
rego zrobiyli muzeum miyjskie. Bardzo sie cynia gospodorza tego 
muzeum, kery ze wielką pasją poświynco sie, żeby te muzeum 
funkcjonowało i prziciągało ludzi do oglądanio pięknych ekspozy-
cji, wystaw czy wernisaży.
  Jeszcze trocha o starych maszynach napyndzanych parą jak 
lokomotywy. Pamiyntom jak żech boł bajtlym, a potym jeszcze ta-
kim wyrostkym, jak naprawiali jakoś droga, to żeby jom wyrównać 
jeździoła po ty drodze staro walca, ta walca boła wielko jak miyj-
szy parowóz, miała kocioł pod kerym poloł sie łogiyń, tom walcom 
kierowoł jedyn taki wielki paker, kery przi siebie mioł pełno dźwi-
gni i kerownica, a nad gowom linka, kero boła połączono z gwizd-
kym. Jak na drodze boła jakoś przeszkoda, to pociągoł tom linkom, 
żeby gwizdek zaczon gwizdać jak parowóz, z tego gwizdka szła 
para i gwizd, drugi chop co siedzioł przi nim wciepowoł do tego 
kotła wongel. Jak ta walca jechała, to my bajtle mieli uciecha le-
cieć za nią, a jechała z takom pryndkościom, że normalny chop jak 
szoł koło ty walce to jom prześcignął. Walca, ło kery piszą boła za-
wsze fajnie wypucowano, wszystkie mosiynżne rzecy świycioły sie 
we słońcu jak złoto. Nad siedzyniami miała żółty baldach ze put-
na żaglowego. Jeszcze jedno cacko, jak byli ferie letnie, a boł to już 
łostatni rok nauki we szkole podstawowy, zebralimy sie wszyscy ze 
naszy klasy i poszlimy piyrszy roz na fer, tak nazywali wyrobisko po 
piosku, miyndzy Fazańcym, a Bańgowym. Na ferze we głymbokim 
dole, jeździoł po szynach parowy bager, bager kopoł i ładowoł pio-
sek do kolybow, kere podjeżdżali i tak samo kupa dźwigni, parowy 
gwizdek, ino że boł bardzo wysoki, a przed sobą mioł wielko łyżka, 
jak nabroł piosku, podniosła łyżka do góry, zagwizdoł gwizdkym 
i wsypoł piosek do kolyby. Do jedny kolyby właziyły dwie łyżki pio-
sku. Tak my stoli i patrzeli na to cacko. Niyroz teraz spotykomy sie, 
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wtenczas chopcy, teraz stare chopy, i tak sie godomy czymu żodyn, 
kto mioł w tych czasach wysokie stanowisko na kopalni, w hucie, 
piaskowni i w innych zakładach maszyn o to nie zadboł. Dzisioj 
nasze dzieci, wnuki i pokolynia kere po nos przidom, podziwialiby 
te cuda techniki i rozkwitu przemysłu w Siemianowicach.

  Dali chcą wom powiedzieć ło koloni Georgshita (huta Jed-
ność), kolonia, któro znajdowała sie miyndzy Hugo, a Wełnow-
cym, a dzielnicom ty koloni boło pora gospodarczych domów tak 
zwanych Srokowiec. Georgshita ło kery chcą wom napisać boła 
bardzo starom dzielnicom Siemianowic, boła to bajkowo okoli-
ca, kero mioła wkoło dużo pola, łąk i rozlewisk wodnych, wkoło 
tego wszystkiego stoło kupa drzewianych domów. Jak sie szło łod 
strony Hugo, to po lewy stronie, za kolejkom wąskotorowom stoł 
nojwiynkszy dom, w tym domie miyszkali wszystkie byamtry ze 
Tereski (Katowickie Zakłady Naprawcze) oraz nauczyciele jedny 
z nojstarszy szkoły we Siemianowicach, szkoła boła po lewy stro-
nie tego domu, a dookoła ty szkoły stoli stare, malutkie parterowe 
domki, w tych domkach miyszkali górniki ze Ficynusu. Wszyndzie, 
za kożdym domkym boł łogródek, a przed domkym stoli ławki. 

Lokomotywa łod Latusków, kerom wywozili szlaka z huty na hołda.
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We lato na tych ławkach siodali klachule, a na łogródkach kożdy 
górnik czimoł jakoś gadzina: króliki, kury, gynsi, wieprzki. Po po-
łedniu kożdy we swojym łogródku wypuszczoł z klotek króliki i je-
dyn przed drugim sie chwolił: patrz Jorg, jo mom baldejoki, a ty mos 
take ainfachowe zajoncki. I tak sie chwolyli i przegadowali, aż do 
wiecora, na wiecór Jorg pado do Ignaca: wiys co, dejmy sie spokój, 
pośli swojego Alojza do Zająca po piwo (Zając mioł wielki sklep ko-
lonialny, we kerym wszystko szło kupić).
  Jak już to piwo piyli, a pili to piwo ze wielkim nabożyństwem, 
pomalutku, łyk po łyku, to zacli berać ło swoji gadzinie, ło grubie, 
ło zdarzyniach jakie kery przeżoł na wojnie.
  Pisa ło tym, bo żech tam za karlusa chodzioł do moji ciotki, 
kero miyszkała wele ty szkoły na Georgshicie. 

  Ze wielkim zaciekawiyniym suchalimy tych prawdziwych 
i zmyślonych berów. Ignac, boł to nojstarszy chop, kery miyszkoł 
we tych domkach, choć niy boł pisaty ani cytaty, boł bardzo mą-
dry, godoł do nos: suchejcie i pamiyntejcie co wom godom, jo tu, 
kaj miyszkom żech sie urodzioł, we tym samym domie urodzioł 
sie mój łojciec i mój staruszek, łod mojego lojca i staruszka dostoł-

Ulica Konopnickiej. Pod nr 5 mieszkała moja ciotka.
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żech przekazane, że tu, na Georgshicie, we downych czasach, boła 
huta żelaza, żelazo wytopiali na drzewi, a nazwa ty huty pocho-
dzi łod niyjakiego Georga, niywiadomo skąd sie ty znod, łon zało-
żoł ta kolonia. Nojsomprzód postawioł tam kaj jest sklep łod Zająca, 
domy ze łokrągloków, postowioł trzi take domy, we kerych my teroz-
ki miyszkomy. Huta, ło kery wom godom, boła miyndzy Szelerką, 
a Srokowcym, jo tych czasów już niy pamiyntom kedy jom zamkli, 

Ulica Matejki – z lewej strony restauracja u Zymbola.
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ponoć miało to miyjsce za starego Frica. I tak co żech szoł łodwie-
dzić moja ciotka, zawsze ze mojym kuzynem szlimy ku ławkom, 
kaj siodali starziki i suchali wszystkich tych ciekawych opowiadań. 
Staruszek Albin godoł ło rzecach, kere łon przeżoł i jego łojcowie. 
Albin przyżynioł sie na Georgshita. Za bajtal miyszkoł we dworze 
kole pałacu Donesmarcków na ul. Szopena. Godoł do nos, że jego 
łojciec i jego starzik byli koniuszymi u Donnesmarcka, godoł, że 
niyroz do stajni, kero boła przy pałacu, prziłazioł do jego ojca von 
Donesmarck z Laurą, piykną dziołchom ło wielgich łocach i blond 
dugich wosach, zawsze ich chwoloła, a we podziynce niyroz do-
wała talara. Potym brała konia i porajtowała do Fazańca, a łojciec 
i świta dworsko jechali za niymi. Jak zacon sie czas polowanio, go-
doł do nos starzik Albin, to do pałacu zjyżdżali sie bryczkami gro-
fy i grofinie, do pałacu wjyżdżało sie główną bramą z ul. Parkowy, 
cołki park kole pałacu boł łogrodzony rubym wopiynno-kamiyn-
nym murym, mur boł bardzo wysoki, na środku boła wielko kuto 
ze żelaza brama, żeby wjechać tom bramom do pałacu, kucier kery 
prowadzioł bryczka, musioł dać sygnał trąbką ze rogu, po tym sy-
gnale dwóch chopa, łoblecone jak rycerze łotwierali ta brama. Sta-
rzik Albin godoł nom dali, jak bryczka wjechała do parku, musiała 
przejechać przez łokrągły mostek przez woda, a potym prze wie-
ża zygarowo wjyżdżoł na dziedziniec pałacu, ponoć jedyn roz mioł 
przijechać na polowanie som Cysorz Wilhelm II. Jak przijechoł, to 
łod bryczki aż do samych dzwi pałacu rozciągali czerwony lojfer. 
Starzik Albin godoł: chopcy, niy mocie anongu, na wiecor cołki pa-
łac boł łoświycony, a we pośrodku pałacu groła muzyka, boło tańco-
wanie, a jodła tyla boło, że sie niy możecie wyłobrazić. Jo ze inkszymi 
bajtlami, kerych łojce byli na stanowsku w służbie, kukali za łokna-
mi na tyn przepych i elegant łobelconych gości. Służba kero podowa-
ła jadło do stoła, zawdy nom coś tam ciepła do jodła. A raniutko, 
skoro ino słonko wylazło, te panocki i paniusie prziszli ze flintami 
do mojego łojce, kery już dziń noprzód przirychtowoł konie do polo-
wanio. Von Donesmarck mioł przi pałacu wielgo stajnia ze konia-
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mi i kupa psów do polowanio. Jak już te konie osiodłali, to razym ze 
pasmi wyjechali bocznom bramom do Fazańca. Za bramom czeka-
li naganiace, kerzy piechty lecieli za niymi, jak już byli we Fazańcu, 
nagonka zaczła klepać patykami, robili wielkie larmo, żeby wygonić 
gadzina na polana, kero boła przi faszterowni (leśniczówce) i tam 
zaczli szczylać. Albin padoł do nos, że we Fazańcu byli jelenie, za-
jące, bażanty, kuropatwy i kupa lisów. Jak polowanie sie skońcoło, 
to czynść ty gadziny upiykli i robiyli uczta we faszterhauzie, apfa-
le, kere łoni już niy zjedli, dali tym naganiacom do jedzynio. Jak 
sie skończoła uczta, wracali ze śmiychym i śpiywaniym do pałacu, 
a upolowano gadzina na wielkich, dugich grongach, niyśli nagani-
ce. Całe państwo grofty i kobiyty spali we pałacowych komnatach, 
a służba łod tych grofów spała we wielkim domie, późniyjsze 
przedszkole. Reszta wyrobników miyszkała za pałacym w  ma-
łych domkach, byli to ludzie, kerzy zajmowali sie świniami, krowa-
mi, obrabiali pola i łąki. Wedle tego co nom godoł starzik Albin, to 
tyn Donesmarck musioł mieć wielkie gospodarstwo, pastwisko do 
koni i krów i rajdhala do koni, a i tyn spichleż boł tyż jego własno-
ścią. Mioł wielkie ogrodnictwo. Łojciec łod starzika Albina godoł, 
że Laura bardzo kochała kwiotki, nojbardzi róże i georginie. Mia-
ła specjalnego łogrodnika, kery we wdziynczności do ni, wyho-
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dowoł nowo odmiana georgini, kero nazwoł Laura. Starzik Albin 
jeszcze dużo godoł nom ło tym piyknym pałacu i ło zwyczajach ja-
kie tam panowali. Laura, córka Donesmarcka, miała takie upodo-
banie: wypatrzała sie we wyrobników, ludzi lyniwych, kerzy, jak niy 
boło przi nich ekonoma, nic niy robiyli, kozała swojymu łojcowi 
wybudować taki domek, żeby te lynie mogli we nim miyszkać. We-
dle Albina, domek tyn mioł stoć na rogu przy pomniku św. Jana 
i ul. Parkowy Do tego domku zamkli dwóch lyniów, dali pora ło-
ciypek słomy na ziymia, czimali ich tam jak gadzina i dobrze ich 
futrowali, po całych dniach nic niy robiyli, ino leżeli i dobrze jedli. 
Grofini Laura, miała z niymi kupa uciechy, sama w asyście dwo-
rek łazioła ich futrować, godała do nich: lynie, chcecie jaja? A łoni 
na to pedzieli: ja, chcymy jaja, ale łodubane. Wyglądali jak lacaruse 
śmierdzące, corne i łobrośnione. Niy minął miesiąc, a łoni, ci lynie 
wrzesceli: wypuście nos! My już bydymy robić, ino nos stąd wypu-
ście! Niy wiym cy Albin godoł prowda ło tych lyniach, ale zawsze 
niym coś pedzioł, dugo myśloł i zaciągoł sie fajką. Albina sucha-
li z zaciykawiyniym wszyscy ludzie z Georgshity, zawsze koło nie-
go boło kupa ludzi i wypytywali go ło starych dworskich czasach. 

Stowy koło Szelerki
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Godoł do nos: powiym Wom co godoł mój staruszek, jak żech boł 
bajtlym: my tukej we dworze som łod niypamiyntnych czasów, jak jo 
żech boł takim bajtlym, jak żeś ty jest, to moji łojcowie miyszkali we 
wsi, kero boła niydaleko łod nos, a kero przez wielko wojna zostoła 
spalono, ludzie przez ta wojna uciekali, kaj sie ino dało, jedni schro-
niyli sie tu, kaj miyszkomy, inni uciykali za Brynica. Nastała wielgo 
biyda i pomor boł wielki. Tyla co żech zapamiyntoł ło tym, co nom 
przekazowoł mądry chop, kery wychowoł sie we siemianowickim 
dworze, we rodzinie koniuszych.
  Skoro pisza ło Gyjorgshicie, to musza jeszcze pora rzecy na-
pisać ło innym staruszku, kery przesiadowoł na ławce ze tymi 
wszystkimi starzikami. Godoł, że urodzioł sie na Georgshicie, jego 
staruszkowie robiyli we hucie Georg, kero boła wybudowano we 
kerynku szelerki, a Srokowca. Miyszkali we małych drzewianych 
domkach, mieli swój sklep i gospoda, a właściciel huty płacioł lu-
dziom za robota porcelanowymi pieniędzmi, za te pieniądze moż-
na boło kupować ino we sklepie i gospodzie z huty Georg. Boł to 
wielki chop tyn staruszek, mioł wielkie wonsy, a do kurzynio mioł 
dugo fajka, tak jak wszyscy te staruszki, bardzo ciekawe rzecy nom 
godoł. Żodyn ze tych staruszków sie niy przegadywoł, ani sie niy 
spiyroł, jedyn drugiego suchoł do końca pykając fajki i piyli piw-
ko. Tyn staruszek, jako że boł leciwy, niy zaciągli go do Wehrmach-
tu, jak wybuchła drugo wojna światowo. Godoł nom ło tym co sie 
dzioło przez wojna na Georgshicie, jak ludzie żyli nim sie zaczła 
wojna, ze sobą w zgodzie, a potym znodło sie pora takich gupto-
ków, kerzy ludziom podsłuchywali pod dzwiami, czy godajom po 
naszymu, a niy po niymiecku. Jedyn ze tych guptoków sztyje do-
nosioł na policja ło różnych pierdołach, godoł, donisioł szupokom, 
że we dziyń bezmiynsny ludzie gotowali danie miynsne (boło take 
zarządzynie, że roz we tydniu kożdy jedyn musioł gotować aintop, 
ludzie godali prześmiywając sie aintop, ain raich, ain firer).
  Szupo, kery łazioł po Georgshicie, boł to nasz chop ze Ra-
dzionkowa, pedzioł we tajymnicy: dejcie sie pozór, bo tyn tu (niy 
chca podać nazwiska, bo jego rodzina jeszcze żyje) wos sztyje, mel-
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duje na policji. Doradzioł chopom co majom zrobić: przeblyccie sie, 
pomazejciepyski sadzami i napasujciego kajś w kącie i mu ściulejcie, 
ino go niy zabijcie. Tak zrobiyli, łod tego czas boło cicho, bez kapo-
wanio, a Szupo (policjant), kery musioł łod tego guptoka przijmo-
wać doniesienia, złożoł na niego raport, że donosi pierdoły bez 
potwierdzynio. Przyjechała grynimina i zabrali go do cheresztu we 
Mysłowicach. Starzik, kery to godoł, pedzioł, że policjo uwierzo-
ła Szupokowi, kery mioł rewiyr na Georgshicie, bo kożdy jedyn, na 
kerego boł donos, mioł syna we Wehrmachcie. Starzik godoł dali: 
skończyła sie wojna, wypuściyli ze cheresztu tego kapusia i dopiyro 
zaczła sie łod nowa wielko komedyjo. Zgłosioł sie do komyndy woj-
skowy, że boł prześladowany przez Niymców, łoni mu uwierzyli. Jak 
nasatała nowo władza, władza ludowa, to wstąpioł do P.P.R. i dostoł 
wysokie stanowisko w jednym z pobliskich zakładaów pracy, a chop-
cy, kerzy wróciyli ze wojny niymiecki, mieli u niego przesrane. Tyla ło 
wojnie. Starzik godoł dali: teraz powiym wom ło biydaszybach, kere 
byli prawie we kożdy pywnicy w tych drzewianych domkach. Niy 
trza boło głymboko kopać, bo wongel wyłazioł na wiyrch na głym-
bokość jedny łopaty, we dziyń bajtle łaziyli na hołda ze Ficynusu, 

Holzhaus na Georgshicie
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nazbiyrali jedyn wozyk wonglo, prziwiyźli go na plac, a we nocy my 
stare, kopali wongle pod domkym i sypali na kupa, kero boła przi-
wiezono ze hołdy, to boła tako maskarada, w razie cego, wongel jest 
ze hołdy i tak jak sie nakopało cało fura tego wonglo, sprzedowało sie 
go takymu gorolikowi, kery to wongel wozioł na wieś. Tyn gorolik, Ja-
sin sie nazywoł, boł bardzo fajnym chopym, kożdo sobota, jak przije-
choł po ty wongel, to kożdymu coś prziwioz: masło, syr, mąka, jajka, 
miynso, wiadomo, kożdy po wojnie boł głodny i biydny. Tyla sta-
rziki nom wszystkiego nagodali, że ciynżko jest wszystkiego spa-
miyntać. Łod siebie musza powiedzieć, że ludzie, ło kerych pisza, 
byli bardzo szczerymi i bardzo dobrymi ludźmi, choć sami wiela 
niy mieli, zawsze sie czym mogli, dzielyli ze drugim człowiekiem. 
Dziynki takim ludziom, człowiek poznawoł czasy, kere byli bardzo 
dalekie. Jakby to boło obecnie, we dobie kamer filmowych, niyjed-
ne zdarzynie bych nagroł, a warto by boło. Żałuja, że to boło prze-
szło pięćdziesiąt lot tymu, Georgshita, ło kery pisza boła w  koło 
otoczono łąkami, oczkami wodnymi, źródełkami, z tych źródełek 
strumyki. Woda wpadała do rozlewisk, było pełno ptactwa wodne-
go, furgali waszki, szmaterloki, a jak miało sie ku wiecorowi, wkoło 
świyrgotali koniki polne, jedyn koncert te koniki, ptactwo i rechot 
żab. We strumykach woda boła czysto jak kryształ, a zimno boła 
jak lód, pełno w nich boło raków i małych rybek. Skoro ino nastała 
wiosna, przilatowali bociany, jedyn bocian siedzioł na kominie po 
stary cegelni, drugi u gospodorza na dachu, trzeci znod sie miyjsce 
na takym wielkim słupie przi chereszcie, kery boł na ul. Stęślickie-
go, boła to dzielnica bardzo spokojno i malowniczo, jedynie spokój 
zakłócała kolejka wąskotorowo, kero jeździoła po wysokym nasy-
pie. Wszystko to miało swojski urok, kto tego niy widzioł, niy może 
sie forsztelować tych widoków i zapachów kwitnących łąk.
  Wszystko by to mogło być do dnia dzisiejszego, jakby niy wiel-
ki mędrzec, kery łobion stanowisko piyrszego sekretarza komite-
tu wojewódzkiego w Katowicach. Boł to człowiek, kery narobioł 
kupa niynawiści i doprowadzioł by do rozebranio co nojlepsze-
go zostało po naszych przodkach – towarzysz Grudzień, kery za-
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wsze mioł racja. Piyrsze co zrobioł, to doprowadzioł do rozbioru 
starego górniczego osiedla w Giszowcu, druge, kosztym ludzi, od 
niypamiyntnych czasów na Georgshicie chcioł wybudować nowo-
czesno ciągarnia. Żeby ta ciągarnia wybudować, to jego słowami, 
cytuja: musimy wyburzyć te stare ruiny, które są przeżytkiem kapita-
lizmu. Jak tyn leber pedzioł, tak zrobioł. Wybudowoł w Byndzinie 
wielkie osiedle Syberka, na to osiedle przymusym wyprowadzali 
całko ludność z Georgshity, wszystko to robioł, żeby zniszczyć ję-
zyk śląski i Ślązoków. Kto z tych ludzi mioł jakieś znajomości abo 
boł w parti, uchronioł sie łod tego przemiyszczynio rasy, zostoł dali 
w Siemianowicach, ale boła to garstka ludzi.
  Niyroz jak tak sie spotykomy we gronie znajomych, godomy 
do siebie: kaj byli ludzie, kerzy we tamtych czasach mieli coś do po-
wiedzynio i takymu złu sie nie oparli, jedyn człowiek z glacą naro-
bioł tyła zła. Żeby już nigdy na świat niy przichodzili takie idioty, 
dyktatory dupne, co w łebie zamiast rozumu mają nasrane. Moja 
refleksja jest tako: tam kaj kiedyś ludzie żyli spokojnie i radośnie, 
zostali kaj niykaj ruiny. Przykre. 

Rozdział 6

  Teroz inny temat. Kożdy kto sie urodzioł w Siemianowicach, 
słyszoł o utopcach. Niy wiym skąd to sie wziono, ale jedno co moga 
na tyn tymat wom powiedzieć, to to, żech som, jako mody żyniok 
przeżoł.
  Łożynioł żech sie we początku lot sześćdziesiątych, na ul. Sta-
szica. Wtynczos jeszcze boł Richtertaich (staw richterski), jako 
żech robioł na grubie, to co noc – bo robioł żech cołki czas na noc-
ny zmianie – musioł żech przechodzić pod takim małym most-
kym, a potyn takim wąskim chodnikym koło stawu. Przi tym 
chodniku, na brzegu stawu było pełno sztandów do rybiorzy. Cima 
boło na tym chodniku jak dioski, łod czasu do czasu nad chod-
nikym wisiała bołgyn lampa ze taką faską w pośrodku. Mało kto 
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szoł koło tego stawu ło poł dziesiąty na wiecór. Chodzioł żech tak 
do ty roboty prawie som, keregoś razu boło to na podzim, ida sie 
tak i myśla co dzisioj sztajger do mi za robota, boł żech niy wy-
spany i zmynczony, besto żech tak myśloł. Jak żech przeszoł pod 
tym mostkym i wloz żech na chodnik kole stawu, pacza, we świe-
tle ksiynżyca widza na trzecim sztandzie łod mostku, siedzi taki 
malutki chopek, na gowie mioł tako dziwno mycka, a we gymbie 
trzimoł fajka, nim żech do niego doszoł, przeszła mi tako myśl: tak 
zimno, a łon chyto ryby, jak łon widzi na wodzie fyjderkila (spła-
wik), doszoł żech do tego miyjsca, kaj łon siedzioł (u nos na Śląsku 
kedyś boł taki zwyczaj, jak sie kogoś spotkało, to sie go pozdrowia-
ło, starsi ludzie godali do siebie pyrsk, a modzi ludzie cześć abo tak 
jak jo górnik, Szczęść Boże). Pozdrowioł żech go Szczęść Boże, niy 
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słyszoł żech łodpowiedzi, ino łodezwoł sie do mie: kaj sie karlusie 
tak uwijos? Jo mu na to: ida na szychta. Łon do mie: a dyć tak sie niy 
uwijej, poć sie chwilka siednonć ku mie, popatrzymy na ryby. Wtyn-
czos przipomnioł mi sie mój niyżyjący starzik, kery zawsze godoł 
do mie: synek, pamiyntej, nigdy na wiecor nie łaź kole richtertajchu, 
bo tam som utopce i cie do sia zwobiom. Jak mi sie to spomniało, 
co siły we nogach zacon żech lecieć, żeby jak nojpryndzyj uciec 
łod tego stawu. Nigdy wiyncyj żech tego chopka już niy widzioł. 
Niy wiym czy mi sie to ino zdowało abo to żech boł przemyncony. 
Mostek pod kerym sie kedyś przechodzioło służoł kolejce wąsko-
torowy po kerym jeździła, przewozioła wongel z kopalni do huty, 
kolejka ło kery chca powiedzieć, jeździła na takym wysokym nasy-
pie nad stawym. Górą wjyżdżała do huty nad boczną bramą przy 
sklepie Kudełko, z ty boczny bramy furmankami boł rozwożony 
wongel do hutników. Jak teraz anlagami niyroz ida na torg, to cho-
dza po górze tego mostku, kery trocha wyłazi ze ziymie, kerom boł 
zasypany. Przechodzą po niym i tak sie myśla, wiela naszo ziymia 
przikryła takich fajnych rzeczy. 

Taksówkarz Moritz
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Szczigi Hexy, zmory, duchy i inne zjawy
  Zacna ło szczigach, kere byli we kożdym wielkim rozlewisku 
wodnym porośniyntym szilfami (tataraki). Zacna łod naszego noj-
wiynkszego stawu Richterskego, kery boł przegrodzony drogom 
kero szła we kerunku kopalni, tom drogom z opowieści ludzi, ke-
rzy mieszkali kole stawu, furmanki wywoziyli glina ze gruby. Tom 
wonskom drogom łaziyli do roboty ludzie. Tu się zacyno cołko ko-
medyjo: i spieranie sie ludzi, kerzy łazili tom drogom, godali niy 
łaście po cimoku, a i po jasnoku dejcie sie pozor, bo we szilfach sie-
dzom (tak nazwali) szczigi, łone wobiom do wody. Byli to gryfne 
dziołchy ze dugymi wosami, mieli fajny śmiych i byli gołe. Jedyn 
chop, co go chcieli wciognonć do wody, godoł, że łone – te szcigi –  
nigdy niy wyłaziyli ze wody, ino mieli sposoby, żeby wciongnonć  
do wody i utopić. Chop, kery mi to godoł, nazywoł sie Alex So-
uinka. Kupa ludzi utopiyli przi ty drodze. Stow siyngoł 20 m. Żeby 
uniknąć utopiynio pora chopa co szło do roboty, spotykało sie na 
brzegu ty drogi i razym szli na gruba. Byli tys i tacy niedowiarki, 
kerzy godali, że po cimoku sami wpadli do wody. Starzy ludzie ze 
ulicy Kościelny (Waryńskiego) godali, że te szczigi byli gorsze łod 
utopcow. Tyn stow do dzisioj, choć go już zasuli, mioł wiela tajem-
nic. Jak ta droga przekopali i połonczyli te dwa stawy, to te szczigi 
przenieśli się pod żelazne barierki wele Antonicka. Jak żech łaził za 
bajtla na ryby, to rybiorze pseszczegali przed szczigami i utopcami. 
Momy 21 wiek i niy jedyn powiy: to som bery i bojki, kere wyno-
kwiyli ludzie. (Ale utopca żech widzioł...).

Teroz o zmorach
  Jak downi godali, miyszkali we ty samy siyni, we dziyń niy 
boło ich widać. Mieszkoł żech na ulicy Swierczewskiego, we do-
mie łod Pietruszki, we pywnicy niy boło światła, ani łokynka; boł 
dugi wonski gonek. Keregoś popołudnia moja godo do mie: wiys co 
stary, idź naromb drewa, bo niy mom cym rozpolić we piecu. Wzion 
żech sztrachecle, kluce. Jak żech wloz do gonka, zrobioł żech się 
ze gazety fakla, łotwar moja pywnica, zapolom karbidka i rombia 
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drzewo… Po jakimś casie pocuł żech na plecach dziwny chłod, 
wzion żech karbidka ze blicym i skerowoł na drzwi. We drzwiach 
stoła wysoko, chudo kobiyta, sino jak śmiertka (to boła sąsiadka 
na kero godali zmora). Stoła i paczała, choć żech boł mody, do-
stoł żech takego strachu… Łodezwoł żech się do ni: pani Koron-
cyno, co chcecie? Łona do mie po chwili: Prziszła żech poukładać 
gaety na kupka. Niy miała ani świycki, ani strachecli, ino Take du-
gie, chude rynce. Pozbiyroł żech narombane drzewo, wzion kar-
bidka i do dom. Ta zmora, niy wiym jak, po cimoku wylazłaa ze 
pywnicy. W doma moja do mie: Coś tak gipko? Godom, co się przi-
dażoło, a moja do mie: To jednak prowda, co ludzie godajom… 

Trocha ło mojym łojcu,
jak boł kawalerem i miyskoł na Hugo

  We sobota spotykali się we szynku u Zymbola, jak to kawale-
ry siedzieli aż zamykali szynk. Prziszoł do dom, a że mieli 2 miysz-
kania, wloz do izby, poseblykoł się i do prykola. Niy zdonżoł jesce 
usnońć, a tu wele zomka cosik żegoce. Siednoł się na łozko i su-
cho… Przestało… Legnoł się i usnoł. Naroski zacło go cosik dusić 
za gardło, zacon się bronić i te coś gipko do drzwi, do dziurki łod 
kluca we zomku. Wyglądało ja dugo słomka. Wzion nożyk i użnoł 
trocha ty słomki i naroz, tak jak mi godoł, huk na siyni i take larmo, 

Autor przy Pałacu
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jakby ktoś bycka ze schodow skuloł. Za pora dni spotkoł ta zmora 
na siyni, cało gymba miała strzaskano. Godo do ni: Co to sie Wom 
to stało, Dynsko? Łona na to nic niy pedziała, ino wlazła do miysz-
kanio. Piyrwy ludzie, jak szli spać, zamykali łokna a do dziurki we 
zomku wciskali drewniany klin. Mój ojciec łod tego casu zowdy 
zatykoł dziurka i zamykał łokynka.

Teroz trocha o heksach
  Wedle ludzi starych heksa to boła mało, rubo kobiyta ze lekym 
puklym, pyzowatom gembom, całom we brodawkach. Miała szpi-
caty, dugi nos i przenikliwe patrzonce łocy. Jak żech wcześni pisoł, 
miyszkoł żech kole przistanku tramwajowego ze Katowic. Wysio-
dali różne ludzie ze tego tramwaju. Jednego razu, było to we lato, 
robili my bozny. Podkładalimy stare monety na glajzy, tramwaj jak 
przejechał po ty monecie, boła jesce roz tako wielko. Potym kożdy 
synek, kery polożoł ta swoja moneta, przikładoł do monety kolegi, 
kerego boła wiynkszo – tyn wygrywoł. Ale łodbieg żech łod tyma-
tu. Boło po Komunii, pozbierali my te swoje przejechane monety 
i paczymy za nami idzie ta Heksa, nic niy godo, ino się prziglondo, 
podłazi do mie i wyciongo rynka. Miała dugie i chude palce. Paczi 
mi we łocy, moneta wyleciała ze rynki a jo pod na ziemia. Do-
piyro we doma żech się łocknoł, nady mnom stoła staro sąsiadka 
Strzech. Słyszoł żech głos, ale niy umiał żech się ruszyć. Strzeszka 
godo do moji mamy: wyciongnicie mu ze galot koszula i środkowom 
czynściom ty koszuli 3 razy pretrzijcie mu cało gowa. Jak to zrobili, 
to żech pomalutku psiszoł do normalności. Strzeska godo do mie:  
synek, stoń, obroć gowa za siebie i wypluj sie 2 razy! – przeszło, jak 
błyskawica. – Teroz, synek, posłuchej; jak na drodze łobejrzis jakos 
baba, niy pacz ji we łocy, obroć gowa i idź dali. Te heksy ciepali na 
człowieka urok. Pamiyntom, jak dzisiaj słowa ty starki: Frau Mar-
ta, nigdy niy przepuszczajcie przez próg kogoś, kogo niy znocie, niy 
dowejcie rano glutu z pieca, jak wyleziecie ze miyszkanio a cosik za-
pomnicie, niy właście pszodkym, ino cofejcie się zadkiem po to, coście 
zapomnieli. Take byli przestrogi, kere chronili ludzi.
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O świniobiciu
  Kożdy kiedyś mioł swój chlewik, jedyn mioł króliki, inny kury, 
a fto boł bogatszy, mioł we chlewie wieprzka – jak go utuczyli, to 
na podzim wołali masorza, kery bioł wiepszki i robioł wyroby. Ma-
sorz pszisoł, łobejrzoł wieprzka i godo: Sztymplewski, byda u wos 
we piontek wcas rano. Narychtujcie koryto, zaporzcie dwa kastrole 
wody, namelejcie pieprzu, goździkow i ziela angelskego, kupcie szce-
wów, 2-litrowy dzbonek krwi na Wandzie we szlachthauzie i pszidź-
cie na wieczór do mie po flajszmaszyna i flaszyncug. Jajszczok – tak 
sie tyn masorz nazywoł – jak godoł, tak przysoł we piontek ze coł-
kiym werkcojgym. Godo Sztymplewski: Nalyjcie mi dwa kobu-
chy, kere wyzar jedyn po drugim. Potym wzion konopiano lina, 
taki wielki łobuch i łostry masarski noż, wloz do grodzy, zawinął 
wieprzkowi lina za zadnio noga. Łobuch stoł wele chlewa. Wylos 
i godo: Teroz go wyciongnymy, ciongnicie go, za lina! Wieprz mioł 
ponad 120 kg, jak go wyciongali, przepraszom, to tak wrzescoł! Jak 
już wieprzek boł na placu, dostoł bez łeb obuchem, a potym takym 
szpicokym… Wieprzek pod na ziemia. Sztymplewski pod łeb pod-
łożoł wielko miska i poderżnął gardło. Krew, kero leciała do miski, 
musiała być gipko fyrlano, żeby sie niy zakrzepioła. Niy pisa tego 
ze przijymnościom, ale chca, żebyście wiedzieli, jak wyglądało take 
świniobicie. Po wszystkim tego wieprzka wrazili do drzewnianego 
koryta, masorz kozoł loć pomału wrzonco woda. Polone wodom 
miejsce dropoł takym narzyndziem podobnym do trichtra. Na 
końcu tego trichtra boł hok, kerym zrywoł pazury. Jak wieprzek 
boł cołki łoszkrobany ze szczeciny, czterech chopa niosło go pod 
klopsztanga. Masorz specjalnym biglym i linkom prziwionzoł go 
zadnimi ratkami do wciągarki. Wciongli na klopsztanga łebym na 
doł i tak powieszonymu masorz utnoł mu łeb. Potym łod tylnych 
łap prerżnoł cołki brzuch, wypuścioł cołke wnyntrzności do mi-
sek. Łoddzieloł flaki łod wątroby, serca, nyrek. Na końcu sortowoł 
flaki rube na lyjberwuszt, bacharzina na preswuszt, reszta na krup-
nioki i żymloki. Treść ze tych szczewów musioł dobrze wymyć. 
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Szczewa ze środka przewrocioł i wymywoł to, co we nich boło. To, 
co powyciongoł – łeb, puca, serce, podroby, wymoł i zarozski doł 
do wielkiygo kastrola, kery stoł na piecu. Potym masorz toporym 
we wzdłuż przecion wieprzka na dwie połowy, wyżnoł miynso łod 
polyndwicy i kotleta, kajs dobre dwa kilo. Te miynso szło do we-
terynarza Ostrowskigo na badania. Weterynarz miynso po bada-
niu łostawioł, a tymu, co prziszoł, wydowoł zgoda na papiyrze, że 
można robić wyroby. Masorz przenios te dwie połowy wieprzka 
do kuchni i ćwiartowoł. Skóra do krupnioków, szpyrka do użytku 
właściciela, kotlet i polyndwica do właściciela, boczek, łopatki na 
kiełbasy. Ugotowane miynso i sadło ze skórom melali maszynkom 
i dowali do krupów pogańskich, pieprz i inne prziprawy wymiysoł 
i wpuszczał do krupniokow i żymlokow ze krwiom. Gotowe krup-
nioki do kastrola, a jak się uwarzyli, to rozkłodoł na świyży słomie. 
Potym lyjberwuszt, prezwuszt, wusztzupa i welflajsz ćwiartował – 
kożdymu doł do jedzynio wusztzupy. Żodyn się niy forszteluje, 
jake dobre boły te wyroby. Ale dość, bo wos zanudza, ale tak to wy-
glądało.

Teroz o weselu i ślubie
  Lata po wojnie boła biyda, do kościoła we bryczce jechało mło-
de państwo i świadkowie; goście szli piechty ze kwiotkami za bryc-
kom. Ale zacna jak to boło przed weselym we domie młody pani.
  Naprzód na wiecor najstarszo somsiadka ciepła na prog por-
celanowy talerz. To boł znak na polteraben. Po kolacji wszystkie 
somsiady ciepali szolki, zbonki, talerzyki. Niy ciepało się na drzwi 
ino na próg, ciepali ino porcelana, żodnych flaszek, szklonek. Jak za 
drzwiami się uciszyło, wyłazioła prziszło młodo pani ze młodym 
panym, pozamiatali do kibla i zostawiyli kibel ze tymi skorupami 
za drzwiami. Ledwo zawarli drzwi, to modzioki łaps tyn kibel i na 
próg. I zacynało się łod nowa, ale niy dłuży, jak do łósmy na wiecor. 
Ci, co trzaskali przichodzili pod drzwi, młody pon kożdymu naly-
woł swojski roboty nalywka, a młodzikom po gorści bombonów. 
Rano krzontanina, bo wesele boło we doma u młody Pani, niy boło 
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pieca gazowego ino na wongiel, kucharka kero rychtowała cołke 
jodło łod piontku rana, nakładała ciasto na blachy i szło sie do pie-
korza Śwituły. Cołke blachy trza boło w rynkach nosić i potym na-
zod przynieść do dom. Kucharka piykła rolady, miynsa, rychtowała 
swojskie nudle itp. Żodyn niy może się foforsztelować, co to boła 
za harówa, żeby jak młodzi przijadom ze kościoła wszystko boło 
na stole. W tym czasie Młodo Pani i druhny ze frizjerkom u sąsiad-
ki się sztiglowali. Kiedy zeszli się goście, to na stole już stoli zbonki 
ze bonkawom i kołoce. Na końcu bryczkom ze łojcami przijeżdżoł 
Młody Pon, po chwili duhny prziprowadzali Młodo Pani. Razym 
musieli przed wyjazdym do kościoła klynknoć we progu izby na 
białym rynczniku. Zacynała się ceremonio. Nojpiyrw ołmy, ołpy, 
potym łojcowie błogosławili Młodych. Wszyscy płakali, jak starziki 
godali: „Kochane dzieci, niych wos Ponbocek prowadzi przez cołkie 
wasze życie”. Po błogosławieństwie zabierali głos starosty: na wos 
jus cas do kościoła. Śleźli po słodach, a na dole szpera  – dwóch 
somsiadów ze biołom szlajfom, na kery przywiązano boła mert, za-
trzymujom i godajom: pryndzy wos niy puszczymy, jak gorzołki niy 
dostanymy. Starosty ze taśki wyciongajom flaszka i dajom chopom, 
teroz ich puszczajom. Tak jak żech na początku napisoł, tych szpe-
rów po drodze boło wiyncy. Siedli do brycki, za bryckom wszystke 
goście. Brycka wrócioła po starzików, jak Młodo Pora boła we ko-
ściele. Jak jus wszyscy ze starzikami byli we kościele, cołki kościoł 
łoświytlyli, a łorganista na chórze doł popis na organach. Potym 
wyloz proboszcz i ministranty, kiedy młodzi podeszli do ołtarza 
proboszcz Lubina kozoł młody parze klynknonć na klynczniku. 
Nigdy niy zapomna tego ślubu, z wielkim nabożyństym udzielo-
nego młody parze. To boł ślub moji kuzynki Rosse Mari Paris. Po 
uroczystości, jak młodo pora wyłazióła ze kościoła, kożdy na nich 
ciepoł drobne monety na pomyślność i dobrobyt. Musieli wszyst-
kie pozbierać. Nazod, najprzód bryckom jechali starzyki, a młodo 
pora na końcu. We progu miyszkanio ceko najstarszy ołpa, kery we 
rynkach na fajnie haftowanyj serwecie trzimoł chlyb i sól i godo: 
Pocałujcie Tyn chlyb, żebyście go zowdy mieli, spróbujcie soli, żeby-
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ście wiedzieli, że życie niy zawsze jest słodkie. Po ołpie kolej na matka 
młodyj pani: Rosse Mari wylazłaś ze doma jako dziołcha, a przije-
chałaś jako mężatka. Na koniec ojciec młodego pana: Synu, dbej ło 
twoja żona i tak żebych docekoł wnuków.

Nasze ślonskie kobiyty
  Bardzo robotne dziołchy, cyste, akuratne i łoszczyndne. 
Umieli dobrze warzić (gotować), sztrikować. Heklować i szyć, wy-
szywać makatki, heklować gardiny i sztrikować cwitry, szale, ryn-
kawice, mycki i fuzekle. Pamiyntom moja Mama, kero do nocy 
sztrikowała cwitry ze poprutego starego. Heklowała ryncznie gar-
diny, kere żech przed Wielkanocom nosioł do szpanowania. Pranie 
prali na waszbrecie we cingowy wannie, kero stoła na szynku, po 
praniu płukanie, wykryncanie i na góra we waszkrobie, żeby wy-
schło. Jak wyschło zaś do koszyka i do mangli u Hornika. Nakło-
danie na wałki i kryncynie naprzod i nazod. To boła harowa do 
takego 12-letniygo synka. Wymaglowane ukłodali do koszyka i na-
zod do dom. We doma mama ukłodala do szranku. Niy boło takich 
wonnych proszkow do pranio, płynów do pukanio. Boł ino zwykły 
proszek popularny. 
  Take boło życie, ale mimo tego boło bardzi radosne. Sąsie-
dzi razym pomogali jedyn drugymu. Jak żech wcześni pisoł, boło 
nos 6 dzieci i łojcowie. Na podzim kożdy sonsiod dostoł ze wer-
ku kartofle kere furmon wysypoł na placu. Mój łojciec zamowioł 
20 cetnorów (1 tona). Te kartofle żeby dać do grodzy musieli być 
przebrane. Nic się niy wyciepowało; te gorsze szły na placki abo 
bratkartofle, reszta w kiblach po schodach do pywnicy do grodze. 
Gwar na cołkim placu, bajtle razym z łojcami do wiecora mieli ro-
bota. We październiku na plac przyjyżdżoł kapuściorz ze Dąbrów-
ki Wielki. Mielimy tako becka, do kery włazili 4 cetnory kapusty. 
Zaś robota! Do Hornika po maszyna do kapusty. Hornik mioł wy-
pożyczalnia maszyn na kurbla. Przebiyranie kapusty ze łobry-
waniym zwiędłych liści, potym pod maszyna wielko miska; brat 
podowoł łojcowi kapusta a jo kryncioł kurblom, poszatkowano ka-
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pusta z odpowiedniom ilościom soli i nasion kopru wkłodało się 
do becki we kery na dnie byli wrażone całe małe modre kapusty. 
Przed deptaniym ojciec we ciepły wodzie mocoł nogi. Po wymo-
cyniu białym uczynnym ryncznikiem wytar dobrze nogi i deptoł 
kapusta, kero moja mama wciepowała do becki. Trza bolo moc-
no deptać, żeby boło dużo soku po tym deptaniu. Na kapusta kła-
dło się biolo płachta, na płachta dekel ze drzewa i wielki granitowy 
kamiyń, żeby się ta kapusta niy podnosiła. Po poru dniach na płót-
nie i deklu pokozali sie szuminy i trzeba je boło kelniom zbiyrać 
i wciepnońć do kibla. Za przeszło pora dni łojciec symnoł płótno 
i dekel, nabroł miska kapusty i gornek kwaśnicy, doloł wod yze so-
lom i zakroł. I tak przynajmi roz we tydniu. Żodyn się niy forsztelu-
je, jako dobro kwaśnica i ta kapusta. Tak to boło.

Teraz ło duchach i strachach
  Kedyś jesiennymi i zimowymi dniami spotykali sie we soboty, 
łogiyń we żeleźnioku się poloł, lecieli fonki ze tego żeleźnioka, boło 
cieplutko. Siedzieli my w kuchni, my bajtle na dylinach pod wiel-
kim stołym, a krewni przi stole piyli piwo – kobiyty ciemne, chopy 
jasne pełne. My sie bawili, ale jednym uchym podsłuchiwali. Łoj-
ciec i ujek Hubert godali, jak to boło na wojnie i ło gadzinie, kero 
kedyś kożdy mioł. Drzwi byli zaryglowane skisz Cygonów. Jak tak 
godali to moja mama godo do ciotki: Elza, wiys fto wcoraj lajchnoł 
(umarł)? – Niy wiym. –Umar stary Kowolik...
  Do Godki przyłonczyli się chopy, naroz ktosik klamknoł 
i drzwi się otwarli. Byli zawarte na rygiel – łojciec pado. – Hubert 
podź na siyń, to jest niymożliwe, dźwiyrze same się otwarli! Wziyn-
li zapałki i zapolyli świycka. Pywnica boła zawarto, drzwi na plac 
tyż. Poszli aż na góra (strych). Klapa zawarto otwarli, łaziyli po coł-
ki górze… niy ma żodnego. Pamiyntom słowa ciotki Elzy: Somże-
ście bladzi jak hauskyjza.
  Skoro żech jest przi umarłych, powiym jak niyboszczyk le-
żoł we doma na marach ze kościoła, kole niego na kożdym rogu 
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teke donice ze mieczowatymi liśćmi (żeby niy boło cuć tego nie-
boszczyka), żadła zakryte szmatom, łokna pozaciągane a na środ-
ku izby niyboszczyk. Jak umar, somsiady zawiązali dolno szczynka 
chustom do gowy. Jak mioł otwarte łocy kładli żelazne monety na 
powieki. Tyn, co go loblykoł do trumny musioł godać do niebosz-
czyka po imieniu, wtedy stoł się luźny, żeby go łoblyc. Wszyscy 
somsiady przi gromnicy dziynnie aż do pogrzebu rzykali na klyn-
conco paciyrz. We dziyń pogrzebu 4 chopa łod firmy pogrzebowy 
Garncarczyk zabiyli trumna gwoździami, chyciyli za rogi trumny 
nogami do drzwi, i 3 razy tom trumnom klupli na pożegnanie. Na 
dole przed siyniom stoł lajchynwagyn ze 2 koniami. Wrazili trum-
na i pomału do kościoła. To jest prowda – kedyś niy boło kostnicy, 
bez to ksiądz proboszcz Lubina na miejscu grobli wybudowoł ko-
stnica, żeby umarły niy leżoł we doma.
  Skoro my som przi umarłych, powiym wom ło jednym chopie 
z Wandy, kery miyszkoł we małym domku na partyrze. Baba przi-
latuje do sąsiadki: poćcie do mie, mój Rudolf umar. Prziszoł doctor 
i stwierdoł zgon, przijechali corni i zebrali chopa do kostnicy we 
szpitalu. Boło to na podzim, we nocy ktoś klupie do łokna i woło:  
Truda łotworz, łotworz, bo tu zmorzna! Jak się łokozało kiedyś – 
tak godali – chop dostoł „szajntołtyn” (zapaści), ocknął się i jak boł 
przikryty płachtom, tak przileciol do dom. Baba tego Rudolfa ło 
mało niy dostała hercszlagu, niy chciała go wpuścić do dom, po-
leciała po sonsiadow, żeby pomogli, bo ji chop nieboszczyk stoi za 
łoknym i rycy! Łodważny Somsior wylos ze siyni i godo: Duchu, po 
co żeś tu prziszoł? A łon do niego: Alojz, jo żyja, po co moja zawio-
zła mie do tych tołtynhali? Zlecieli się łobudzone somsiady i goda-
jom: Pani S…a, puście go do dom, łon żyje. Chop, ło kerym to pisa, 
robioł na seperze na Richterze. Boł mały, ale bardzo zwinny. Jak 
to na grubie, jedyn drugiego prześmiywoł: Te, Rudi, jak Ci boło ze 
tymi nieboszczykami? Kedyś stracioł nerwy i jednymu huśtnoł we 
łeb i przestoli się śmioć. To jest fakt autentyczny. Wszyscy na gru-
bie ło tym godali. 
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  Inny cufal. Chop ze Bytkowa, kery robioł na Richterze, ła-
zioł cołki czas do roboty na nocny zmianie. Łazioł na skróty przez 
cmyntorz św. Antoniego. Tys to boło na podzim (osobiście mi go-
doł). Pado do mie: Stefan, jak zowdy ida przez tyn cmyntorz, ksiyn-
życ łostro śwycioł, uszoł żech poł drogi, naroz coś za mnom idzie, 
ale żodnego niy widza. Ida dali. To zaś za mnom. Stanoł żech, to 
tys stanoło. Dostoł żech gynsi skóry, godom som do siebie: do bra-
my mos niedaleko… zacon żech lecieć – to za mnom. Jak żech gib-
ko lecioł, tak żech gibko wpod na brama. Wachtyrz do mie: Coście 
som taki zdyszany? Pedziołech wachtyrzowi ło wszystkim i ida do 
łaźni. Wachtyrz na to: Panie S….ik stońcie ino, we lewym szczewiku 
pod podkowkom mocie gałązka. Kedyś, żeby uszanować szczewiki, 
to na abzace przybijali podkowki. Chop niy wiedział, że mo luźno 
podkowka.
  Skoro ło umartych to jesce jedyn cufal, kery mioł miejsce na 
cmyntorzu Św. Antoniego. Chowali my mojego ujka. Kedyś niy 
bolo aut. Cołki kondukt łod koscioła aż na cmyntorz szoł za ka-
rawanym. Doszli my na cmyntorz. Żałobniki wyciągają trumna 
z karawanu a tu naroz łod krzyża baba – na corno łoblecono; szta-
jer na gambie i corny kapelusz, podłazi do trumny i rycy: Niy, niy 
Hajnel… Niy łopuszczej ciotki. Idzie za trumnom i durch lamen-
tuje:  Hajnel, niy rob mi tego. Cyrk niy do przeżycio, jedyn do dru-
giego godo; jaki Hajnel, to jest Pawoł? Jednak syn łod mojego ujka 
zatrzimoł jom i godo: To jest mój ojciec, Paweł. – Jo wiym, jo wiym, 
ino jo łod dziecka nazywom go Hajnel. Po ceremonii spuszczajom 
trumna, a łona: Jo ida za tobom, niy łodchodź łod stary ciotki. Janek, 
syn ujka, doł ji piondze, żeby poszła – Co ty godos, jo ida ze wami 
na stypa. Wleźli do sali kole cmyntorza, a łona za niymi. Jak wła-
ziola, zacła lamentować: Niy ma mojego Hajnela. Niy proszono sia-
dła do stołu i godo Jankowi: Nalyj po kobuchu. Wszyscy siedzieli, 
jak by jich zamurowało. Naloł kobucha, dźwigła sztajer i go wyżar-
ła. Potym łobiod i zaś po kobuchu. Jak się napioła i najadła, stanoła 
łod stoła i godo: Ida, bo Hajnela jus niy ma. Do każdego podłazioła 
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i godała: Pomożcie stary ciotce, dejcie kożdy pora złociokow. Kożdy 
jak we hipnozie dowoł piyniondze. Jak wyłazioła, to pedziała, że źle 
łodcytała klepsydra. Po jakimś czasie właściciel podeszoł do Janka 
i mu pedzioł: To jest płatno płacka, po coście jom prosiyli do gospo-
dy? Kiedy godoł żech ło tym chopom we robocie, to mi pedzieli: 
Ty niy mos pojyncio jako łona łod tego jest bogato; dzieciom swojym 
auta i telewizory kupuje...

Zachowanie ludzi przed nadejściem burzy
  U nos w domie miyszkoł starzik, kery przepowiadał, że do pół 
godziny bydzie burza. Mie osobiści godoł: Synek, obserwuj, jak się 
zachowują ptoki (jaskółki) i muchy, do tego prziżi się małym bajtlom 
i starym babom. Łazioł żech do 5 klasy szkoły podstawowy, starzik 
latym siedzioł na ławce przi chlewikach, Ida przez plac ze szko-
ły, a łon mie woło: podź tu ino. Kozoł mi się siednońć kole niego 
na ławce. Piyrsze pytanie do mie: Co słyszysz, co cujes? – Jo nic niy 
słyszoł – Przisłuchej się dobrze. Za naszymi chlewikami boł wiel-
ki ogród ze gałynziami. Nic niy godej, ino słuchej. Słysza; ptoki gło-
śno śpiywajom, ze krótkymi przerwami. Wejrzi na niebo: jaskółki 
nisko lotajom i larmujom, muchy jak wściekłe atakujom i bajtle pła-
com bez przicyny, baby sie wadzom. Wejrzi się na domy za banom; 
idom ciymne chmury. Podź, wstowomy, idymy do dom. Jak przy-
dzies do dom, pozamykej figle, bo wos muchy zezrom. No ja, naokoło 
chlewy ze gadzinom, bez to boło tyla much. Skuli tego we kożdym 
miyszkaniu musieli wisieć lepy na muchy. Miyszkoł żech na dole. 
Klamkuja, drzwi zawarte. Podnios żech trit i wyciongnoł kucze ze 
miyszkanio. Łotwar drzwi, a tu wiater trzasko figlami. Pozamykoł 
żech te figle, muchy lotajom jak pofyrtane. Po chwili włazi mama, 
cołko mokro – boła we sklepie u Kowola: Miała żech szczynście, 
przed domym łapnoł mie dyszcz. Jak mi to godała, tak blyskło i za-
grzmiało… Mama gibko postawioła na stole gromnicka i zacła ży-
kać. Roz po roz mocno grzmiało. Twało to może pół godziny. Łod 
strony huty zacło się przejaśniać, wylazło słonko, tretuar i droga 
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zacli parować, na niebo wylazła tyncza. Wszystkie bajtle wyleźli na 
dwor i po bosoku lotali we ciapulycie. Rynce mazali ciapulytom 
i godali fto mo lepsze glazyje na rynce.

Rozdział 7

  Teroz przechodza na inny tymat. Tymat kultury, patriotyzmu 
i rozrywki dzieci i młodzioków.
  Pamiyntom jak żech chodzioł do szkoły podstawowy, byli to 
lata powojyn- ne, naszo szkoła miała wielko bibliotyka i wielko 
świetlica. Kożdy uczyń kery chodzioł do naszy szkoły i mioł zami-
łowanie, mógł po lekcji iśc do świetlicy na kółko plastyczne: mode-
lartwo, malarstwo, dziołchy haftowali i uczyli sie szyć i sztrikować, 
niy boł to żodyn przimus, ale zajyncia byli bardzo intersujące, boł to 
początek przigotowanio dzieci do zawodu. Byli tacy, teroz na nich 
godajom kujony, co ino siedzieli we książkach. We naszy szkol-
ny bibliotece boło dużo ciekawych książek, niykere jeszcze byli 
sprzed wojny, ktoś je ze nauczycieli przechowoł, żeby jak skończo-
ła sie wojna, z powrotym doł je do bibliotyki. Oprócz tego przijeż-
dżali do naszego miasta różne teatrzyki kukiełkowe, chodziylimy 
do kina, przeważnie na ruskie filmy, czynsto byli to bajki, niykiedy 
film wojynny, wszystko to boło za darmo. Filmy kere my łoglądali 
we kinie niy byli brutalne, żodnego niy uczyli chacharstwa. Oprócz 
tego jedyn niykiedy dwa razy w miesiącu, przyjeżdżało do szko-
ły kino objazdowe, wyświytlali nom na świetlicy filmy przirodni-
cze i krajoznawcze. W czasie ferii letnich wyjeżdżalimy na kolonie, 
na tych koloniach starsze dzieci dostali strożaki (sienniki), na placu 
przed tym budynkiem, kaj mielmy miyszkać, boło pełno łociypek 
słomy, pod nadzorym wychowawców kolonii, nabijalimy te stroża-
ki słomom, jak już byli nabite, wynosiylimy je do izbów, kaj stoli że-
lazne łóżka. Drugi dziyń na koloniach i nastympne dni zaczynały 
sie pobudką, po kery boło mycie, śniodanie, po śniodaniu zbiórka 
na placu, kaj przi poprzednio zrobionych przez kolonistów pięk-
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nym polskim orle i herbym Siemianowic była wciągano na maszt 
flaga Polski. Jak ta flaga szła na maszt, to wszyscy koloniści stoli 
na bacznosć, potym kierownik koloni odczytywoł plan zajyńć na 
cały dziyń. Na wiecór, po kolacji zbiórka na placu i ściąganie fla-
gi z masztu. Kierownik nagradzoł słowami uznanio wszystkich, co 
sprawiali sie dobrze, a tych, co rojbrowali, zgonioł (udzieloł naga-
na). Na takich koloniach uczylimy sie, jak sie zachować przi sto-
le w czasie obiadu, piyrszy roz w życiu niyjeden z nos uczoł sie jak 
należy trzimać widelec i nóż w rynce, jak jeść zupa łyżką, żeby niy 
siorbać, boło to do nos, takich wyrostków, nowość. Niy wiym jak 
kto, ale wiynkszość z nos, piyrszy roz we swojym życiu trzimała 
nóż we jedny, a widołka we drugi rynce. Niyjedyn z nos we doma 
jadł łobiod ino z jednego głymbokiygo talyrza samą łyżką. Boł to 
czas powojynny, kupa dzieci, mało talyrzy, stąd te zacofanie. Na 
tych koloniach człowiek nauczoł sie sprzątać po siebie, ścielić łoż-
ka, dbac o czystość osobistą i zachowanio przi stole. Nauczyli nos 
śpiywu i szycia, a w razie zgubiynio sie w lesie i terynie miyjskim, 
jak se radzić, co zrobić, żeby wylyź z kłopotów. Uczyli nos pływa-
nia i gry w szczypiorniaka, po takich koloniach, jak my przijechali 
do dom, łojcowie niy mogli sie nadziwić jako zmiana zaszła w nos 
po tym wyjeździe, niy trza boło nos gonić do mycia, sami my po 
sobie sprzątali, a łobiod jedlimy widołką i nożym. Śmioć sie by-
dzie chciało tymu co to czyto, ale jest to prowda i bardzo dziynku-
ja wszystkim tym ludziom, co nos uczyli, że z takich prymitywów 
zrobiyli ludzi, ludzi kerzy do dzisioj pamiyntajom tamte nauki. Niy 
jest żech staroświycki, ale jak tak teraz pacza na te nasze dzisiej-
sze życie i rozpieszczanie naszych bajli, to sie myśla, co z nich wy-
rośnie. Wszystko za nich robią łojcowie, a za to jeszcze co robią 
do swojich dzieci, niy som szanowani, nazywając swych rodzi-
ców starzy, a ludzi starych i swych dziadków nazywają wapniaki. 
Niy wszystkie bajtle mają take zachowanie, ale we wiynkszości je-
dyn uczy drugiego takego zachowanio. Zabawy z internetym do-
prowadzają do demoralizacji, braku szacunku do swojich bliźnich 
i zniyczulicy na wszystko co w koło ich otaczo. Tak wychowany 
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młody człowiek zapomni kaj sie urodzioł, skąd pochodzi, a miłość 
do swego kraju jest mu całkim obojętno.
  Znieczulica, chęć zysku, dążenie za materializmem, powo-
duje, że młodzi, nieraz bardzo zdolni ludzie wyjeżdżają z kraju na 
poniewierkę ze swej ojcowizny. Stając się tam nikomu niepotrzeb-
nym i poniewieranym.
  Jeszcze komputer, jest to na miara dzisiejszych czasów, rzecz 
bardzo pożyteczno, ale jak jest używany do tego co potrzeba 
i z miarą. Inaczej ludzie będą cierpieć na rozstrój nerwowy, ślepo-
tę, bóle kręgosłupa, sami z siebie zrobią młodych inwalidów.
  Wydaje mi sie, że lata kere żech przeżoł za bajtla, były czasym 
pożytecznym do ludzi, do kraju i przede wszystkim nauczyły nos 
życia i porządku. Widza, że u nos w Siemianowicach zaczyno sie 
ponowny powrót do kultury, że odnowio sie stare zabytki, wszyst-
ko to dzięki Związkowi Górnośląskiemu. Nade wszystko dzięki 
Radnym i Prezydentowi oraz Muzeum Miejskiemu idzie wszyst-
ko ku lepszymu.
  Jeden żal, że doszło do likwidacji najstorszy lini tramwajowy 
nr 12 do Chorzowa. Lekko jest coś zlikwidować, ale ciężko bydzie 
to kiedyś od nowa doprowadzić do ponownego funkcjonowanio. 
Zastanówmy sie wszyscy póki czas, żeby to co stare i piękne dali 
funkcjonowało. 

Rozdział 8

Jak powstał Staw Richterski
  Na wieść o tym, że płytko pod ziemią zalegają duże pokła-
dy węgla, przybył do Siemianowic radca górniczy Richter. Stwier-
dziwszy fakty, w 1879 r. rozpoczął budowę szybu, który został 
nazwany jego imieniem. Podczas budowy tego szybu natknął się 
na poziomie 40 m na duże rozlewisko wodne i musiał przerwać 
dalszą budowę. Po naradzie z „wielmożami” do Siemianowic po-
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stanowiono sprowadzić wybitnych specjalistów od wody, maszyn 
i urządzeń stalowych. Z zagłębia Sary sprowadzono inż. hydrologa 
von Szwarcenberga, a ze Szkocji hrabiego Baildona, specjalistę od 
maszyn i stali, z Anglii wielkie pompy parowe.
  Starzyk, który mi to wszystko przekazał, mówił, że nastała 
dalsza przerwa i kolejna narada, gdzie tą masę wody przepompo-
wać. W tym czasie von Szwarcenberg postanowił wykopać głę-
boki i szeroki dół. Sprowadzono więc z Niemiec wielkie parowe 
bagry (koparki) i rozpoczęto prace. Wykopano wielki i głęboki 
dół, według starzyka miejscami dochodzący do głębokości 15 me-
trów. Dół kopano fazami z przerwą na kolejny. Kopiąc natrafiono 
na duże złoża gliny, które na platformach wywożono do pobliskiej 
cegielni. Wszystko urabiano przy pomocy koni. Według starzy-
ka, który miał wtenczas 15 lat, długość pierwszego dołu wynosiła 
ponad 300 metrów, a szerokość 80 metrów. Dół, do którego prze-
pompowano wodę, starczał na jakiś czas, dlatego zaczęto kopać 

kolejny w odstępie 10 metrów od pierwszego. Tak więc pomiędzy 
jednym i drugim powstała droga, która służyła do wywozu gliny. 
Droga ta również była szlakiem do pracy dla ludzi zatrudnionych 
na Richterze. Zalano kolejny dół i tak powstał staw. Konieczna była 
kolejna narada specjalistów, gdzie przepuścić nadmiar przyrasta-
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jącej wody. Zrodził się więc koncept by na sąsiadującą, byłą łąkę 
(obecne planty przy byłej dyrekcji Huty Jedność) przenieść prace 
kopania kolejnego dołu, do którego później przepuszczano nad-
miar wody. Woda przechodziła grubymi rurami pod torami, obok 
obecnej pływalni. W ten oto sposób skończył się problem z wodą. 
Ze stawu na plantach woda spływała prosto do rzeki Rawy, która 
przepływała obok fabryki cukierków „Hanka”.
  Tyle z historii powstania stawów, którą usłyszałem mając 12 lat 
od dostojnego Starzyka, mającego wówczas 80 lat. Ów Starzyk 
z którym zaprzyjaźniłem się na stanowisku wędkarskim opowia-
dał mi również, że mając 15 lat mieszkał we Folwarku Donensmar-
ków, gdzie jego ojciec pracował jako stajenny. Kiedy rozpoczęto 
budowę Kopalni Richter, przyjął się tam do pracy. Wracającego 
ojca z pracy witała wraz z matką cała gromadka dzieci, by zasiąść 
wspólnie do stołu i zjeść obiad. Jedząc wypytywali ojca:
– Tatulku jak wom sie tam robi na ty grubie? Jest tam słońce? Som 
tam łokna?
– Co wy godocie guptoki jedne, tam jest wielki ćmok, ino lampki ło-
liwne łoświetlajom nom miejsce w kerym robiemy.
– Tatulku, skoro tam jest taki ćmok to poćcie nazot robić do koni.
– Kiebych wrócioł, jak by my użyli za te marne fyniki kere żech piy-
rwy zarobioł.
  Starzyk ze stanowiska wędkarskiego dużo więcej mi jeszcze 
ciekawych rzeczy przekazał. Mówił o drodze, która dzieliła oba 
stawy (którą później rozkopano). Mówił, jak górnicy wracali tą 
drogą z kopalni, to z sitowia wyłazili utopce, małe ludki mówiąc: 
synek poć sie chwila dychnońć.
  Nie wiem, czy to prowda, ale dużo ludzi się tam utopiło 
a i dużo ludzi głosiło taką legendę. Starzyk wspominał również, że 
kiedy miał 20 lat ojciec załatwił mu robotę na kopalni na pozio-
mie 110 m za „ciskaca” (dowoził ręcznie węgiel na główny chodnik 
transportowy). Z tego chodnika ojciec zapinał po pięć drewnia-
nych wozów i na wąziutkich szynach ciągnął węgiel pod szyb. Koń, 
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który ciągnął węgiel nazywał się Karlik i był bardzo sprytny. Gdy 
wyczuł zbyt wielki ciężar to stanął i nie chciał dalej iść.
  Po latach na poziomie 110 zabrakło węgla i rozpoczęto pra-
ce na poziomie 160 m. Na tej głębokości, mówił starzyk, zbudowa-
no stajnie na trzy konie. Stajnie i żłoby były wykute w piaskowcu. 
Przy każdym żłobie była napisana tabliczka z imieniem konia. Staj-
nia, w której w czasie przerwy przebywały konie była czyściutka. 
Od czasu do czasu, mówił starzyk, było słychać pisk myszy. Obok 
niej znajdowała się komora stajennych. W komorze tej, pod ścia-
ną był przymocowany pod nachyleniem stół i długa ławka. Ściany 
tej komory były opisane starannym gotyckim pismem. Spisywano 
wydarzenia z każdego dnia. Przed wejściem do tej komory, która 
była bez drzwi w kształcie łuku widniał napis „Gluck Auf ” co ozna-
czało Szczęść Boże. Naprzeciwko tej komory na białej wymalowa-
nej ścianie znajdował się piękny obraz ręcznie wymalowany przez 
któregoś stajennego. Nad obrazem widniał napis „Heilige Barbara” 
(Święta Barbara).
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Staw Richter
  Odszedłem od tematu stawu, ale wszystko jest połączo-
ne w jedną całość. Przypadek sprawił, albo tak mi to było pisane. 
W 1959 roku stawka wojskowa i kategoria „A” – zdolny do służby 
wojskowej lub odroczenie i odpracowanie na dole kopalni. Wte-
dy na myśl nasunął mi się Starzyk, który mi wszystko o kopalni 
opowiadał. Bez namysłu powiedziałem – kopalnia. Mając 19 lat 
zacząłem ciężko i niebezpiecznie pracować przy likwidacji sta-
rych wyrobisk górniczych. Po odrobieniu wojska mając 21 lat zo-
stałem przyjęty do działu szybowego na rejonie Richter (kopalnia 
Siemianowice I). Tu się wszystko zaczęło. Pracowałem jako cieśla 
szybowy na białym szybie Richter. Ktoś kto to czyta pewnie po-
wie, że to bajka lecz niestety jest to szczera prawda, którą chce się 
z Wami podzielić. Zapewne dusza tego poczciwego staruszka pro-
wadzi mnie i moją rękę po papierze, aby spisać co później zoba-
czyłem. Wszystko to, o czym mi mówił stało się rzeczywistością. 
Pracowałem na zmianach nocnych z mądrym i pracowitym Paw-
łem F. Wprowadzał mnie w tajniki starych wyrobisk. W pierwszej 
kolejności pokazał poziom 40 metrów. Na tym poziomie płynęła 
podziemna rzeczka w wąskim kamiennym chodniku. Płynęła od 
południowego wschodu do dużego żelaznego zbiornika. Z tego 
zbiornika rurami 300 mm płynęła do zbiornika wodnego. Nad tym 
zbiornikiem na poziomie 206 metrów znajdowała się pompow-
nia wody, która tę wodę z innych poziomów pompowała gruby-
mi rurami w „szybie I” do stawu Richter. Jest to pierwsza prawda, 
o której już wcześniej wiedziałem z przekazu. W niedzielę w czasie 
kiedy szyb nie „fedrował” przychodziła służba wentylacyjna, aby 
sprawdzić zagrożenie wodne i gazowe. Aby dojechać do tych nie-
czynnych wyrobisk, trzeba było przewozić ludzi na baldach (gło-
wica klatki szybowej), tylko z baldachu można było sprawdzić 
stare wyrobiska. Pracownicy zabierali ze sobą cylindryczne szkla-
ne naczynia z dwoma zaworami. Naczynia wkładali do otworów 
w tamach odkręcając zawory. Do naczyń wchodziło powietrze 
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zza tam i następnie je zakręcano. W ten sposób sprawdzano po-
ziom 40 m, poziom 70 m i 110 m. Wchodząc na ten poziom z lam-
pami wskaźnikowymi na własne oczy widziałem starą drewnianą 
ażurową tamę. Za tamą, świecąc lampami górniczymi można było 
dostrzec pozostawione drewniane wozy na wąskich szynach, stare 
łopaty, kilofy i wiszące na stomplach strzępy „kitlów roboczych”.

  To jest druga prawda, o której chciałem opowiedzieć.
  Jadąc szybem na poziom 160 metrów tuż po zejściu z balda-
chu, znajdował się krótki chodnik, który był przegrodzony dwoma 
olbrzymimi żelaznymi tamami (drzwiami). Przechodząc przez te 
tamy natknęliśmy się na piękną stajnię. Przechodząc obok niej, na 
ścianie po prawej wymalowany był piękny obraz Św. Barbary. Gór-
nicy z wentylacji przystanęli, zdjęli hełmy i wspólnie przeżegnali-
śmy się w ciszy i zadumie. Staliśmy, wpatrując się w obraz. Wejście 
do komory stajennej było czyściutkie i wysprzątane.
  W kącie stała stara rozlazła miotła. Nikt do nikogo nic nie mó-
wił. Od lat zjeżdżali na ten poziom, poziom 160 m. Pracując na 
tym szybie często zjeżdżałem na 160 m, cisza i niebiański spokój 
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emanował z tego magicznego miejsca. Siedziałem na ławce i roz-
myślałem w tej komorze o wszystkim, o czym mówił mi zacny sta-
rzyk. Sam do siebie mówiłem, czy to jest możliwe, że jestem w tych 
wszystkich miejscach?

  Praca, którą wykonywałem była niebezpieczna i ryzykowna. 
Czasem wyczuwałem wewnątrz siebie nadchodzące niebezpie-
czeństwo, którego mimo wszystko uniknąłem.
  Ale wróćmy do tematu stawu Richter. Był to bardzo duży i głę-
boki staw, w którym znajdowało się wiele gatunków ryb: węgorz, 
lin, szczupak, karp, płoć, okoń, karaś oraz sum. Do najmniejszej 
rybki należała wajska, była to mała śledziowata biała rybka, pływa-
jąca tuz pod powierzchnią wody, blisko brzegu, zawsze w słońcu. 
W stawie było dużo raków (symboli czystości akwenu). Pięknie ro-
snące trzciny wodne, kwitnące lilie, na których wysiadywały wie-
czorami żaby, by prezentować swój koncert. Nad stawem fruwały 
różnokolorowe ważki. Było mnóstwo ptactwa wodnego. Szczudła-
cze, perkozy, kaczki, rybitwy i inne. Mieszkający w pobliżu ludzie 
ze swoich podwórek pędzili nad staw swoje gęsi. Pewnego razu na 
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oczach jednego z właścicieli wielki sum złapał gęś i z nią zanurko-
wał. Od tego czasu nikt więcej nie gonił już tam swoich gęsi. Staw 
od wczesnej wiosny tętnił życiem. Schodzili się wędkarze z całych 
okolic aby łowić ryby. Idąc drogą od strony „Kudełki” przechodzi-
ło się obok pomnika fontanny, z której zawsze wypływała czysta 
źródlana woda. Na samym rogu stawu znajdował się duży blasza-
ny hangar, w którym mieścił się Zarząd Ligi Morskiej. Na stelażach 
tego hangaru były poukładane kajaki, jedno i dwuosobowe oraz 
łodzie sześcioosobowe. W hangarze stał poniemiecki samochód, 
był sprawny i pływał po stawie. Na samym stawie były zacumowa-
ne dwie duże tratwy. Każdego roku na Św. Jana i Dni Morza staw 
był dekorowany kolorowymi lampionami. Na środek wywożono 
specjalnie skonstruowaną tratwę, na której z drzewa ułożono wiel-
ki stos. Wieczorem stos podpalano a ogień rozświetlał cały staw. 
Ludzie na małych deseczkach układali wianki, do środka wkłada-
li świeczkę i puszczali po wodzie wypowiadając życzenia. Udeko-
rowane łodzie pływały z chętnymi po stawie. Nigdy nie zabierano 
dzieci.
  Nastał rok 1954, na kopalnię przyjęto wielkiego mędrca i re-
formatora. Zwołano zebranie załogi w byłym „Klubie Górnika” 
w  którym ów mędrzec ogłosił (wiadomość do majstra z szybu): 
Towarzysze, czas skończyć z zabobonami, utopcami i szcziga-
mi. Nastała odpowiednia pora aby z tym skończyć. Trzeba oszczę-
dzać! (Przy kopalni ciepłownia opalana była miałem, z tego miału 
tworzyła się masa szlaki, którą wywożono samochodami na po-
trzeby budownictwa i dróg). Na sali w klubie wrzało z dyskusji. 
Społeczność, mieszkająca z dziada pradziada, nie chciała takie-
go rozwiązania. Planowali zasypanie żyjącego stawu gazobójczą 
szlaką. Ludzie zwerbowani z innych regionów opowiadali się za 
tym aby oszczędzać. Wiadomo jakie były czasy. Postulat mędrca 
przeszedł. Zaczęto zasypywanie od strony elektrociepłowni. Ryby 
uciekły pod stanowiska wędkarskie przy hangarze. Tak nastał ko-
niec tego co stworzyła ręka przyrody. Zasypywano chlubę Siemia-
nowic. Wyginęły ryby, uschły rośliny wodne, odleciało ptactwo. 
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Ze stawu wydostawał się smród i odór. Zlikwidowano hangar z ka-
jakami i łodziami. Rozwiązała się prężna Liga Morska, która po-
wstała w czasie międzywojennym. Ludzie hodujący drób, króliki 
i prosiaki wrzucali po złości jak im coś padło i zdechło do wody. Ta-
kie to mieliśmy mądre władze.
  Teraz sytuacja jest odwrotna. Jeżeli się coś odnawia i budu-
je, zamiast się cieszyć z tego że miasto pięknieje i nabiera blasku, 
wolimy krytykować i dewastować. Gdzie podział się ten szacunek 
do przyrody i odnawianej kultury. Dlaczego zamiast proponować 
zmiany, podsuwać pomysły wolimy czekać, aż się władzy powinie 
noga. Naprawdę stać nas na to, by tę historię przerabiać kolejny raz?

Rozdział 9
Zapomniana Georgshitta

  Na chwila wroca na Georgshitta i ludzi, keży tam miyszka-
li. Pytom som siebie, kaj jest nasza Georgshitta, kaj ci ludzie, kaj te 
domy, łąki ukwiecone, stawy nad kerymi lotali ptoki. Śmiych, zaba-
wa radość dzieci, Godki ludzi, stukot kół wąskotorówki. Kaj syry-
na z Ficynusu codziynnie rano wołała: wstoncie chopy bo czas iść do 
roboty.
  Co dziyń coś się dzioło, gwar boł nałokoło, chopcy, dziołchy 
szukać grali. Chopy na łonce w karty grali, baby sztyjc łocym kla-
chali. Starziki przi chlywikach łosprawiali ło królikach, bajtlom boj-
ki łosprawiali, z fajki pocągali. A jak prziszła sobota kożdy wzion 
sie za robota. Mietły z chlywa wyciongali i plac zamiatali. Po po-
łedniu sobcyk piyli, a i piwkym niy gardzyli. Bajtle piyli lemoniada, 
baby ciymne piwo łod Zająca. Kożdy tydziyń ktoś bioł wieprzka, 
na wiecor bajtle poccie gipko bo dzisioj Gasz dzieli krupnioka. Faj-
no boła tamta Georgshitta, niy to miasto, niy to wieś, wkoło łąki, 
pola i Ficynus gruba. Wistel tam stolarnia swoja mioł. Boła szko-
ła, piekarniki. Szmacioż Furich, z małom furkom wołoł: szmaty, 
szmaty zbiyrom, za stare szmaty gorce nowe dowom, dzieci co za 
niym lecieli piscołki dostali. Dziynnie coś się dzioło, na szczelnicy 
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strzylanie. Przi holzhałzie (drewniany dom przy Teresce) Ritał na 
harmoszce gryfnie groł. A i strachu boło wiela, jak Maj jechoł z laj-
chynwagom (karawan pogrzebowy). Kęsik prosto z pola na koniu 
do gospody pod som szynkwas wjechoł Szpałek. 
  Niykedy ida piechty na ta tyntnionco życiym kedyś kraina, 
a  tu żodnego juś nyma. Ftedy łowdy kaj byli domy, szkoła i stare 
przidrożne topole, wyłażą z ziymi resztki fundamyntów. Tam kaj 
kędyś boła gana, rosnom krzoki i badyloki.
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  Mogbych pisać jesce wiela, ale chca jak jo przeżywom to na 
jawie, żeby-ście w swych myślach chodzyli i przeżywali to, co że-
ście przeżyli, jak tam żeście miyszkali. Pora słów ło ludziach, 
keży tam miyszkali. Przipomna niekerych z nich po nazwisku: 
Holzhaus: Hyniek Nikisz, Konopnicka: Krajuszek, Wistel, Wargac-
ki, Antek Bratek. Sklep Zając. Domki przi szkole: Hanys i Magda 
Gasz. Gwoźdź. Stenslickiego: Erwin Tomala, Starzik Ritau. Rydla 
M.R. Gizela Kandzia. Cila Stogniyw. Srokowiec: Kosmala, Prade-
lok, Szwajnoch, Antek Bratek. Srokowiec: Grabowski, Kawa, Za-
jąc, Wistel, Krajuszek, Krawieczek.

Werbunek górników do Jastrzębia
  Pora słow ło naszych Siemianowicach, kere dostało drugiego 
cugu, bo nikaj na Bożym świecie drugiego takego piyknego kocha-
nego miasta niy znojdziecie. Tu żech się urodzioł, tu moja Matka 
na ty piykny ziymi naucała mie piyrszych kroków, tu w ty zimi kie-
dyś chca sponcońć. Boł rok 1961, robioł żech na grubie (kopalni) 
w oddziele likwidacji. Jednego rozu boło to wczesnom wiosnom, 
wyjyżdzom nawiyrch, a na nadszybiu szybu stoji zwionskowiec 
Klik i pado do nos: stońcie chłopcy na chwila, bo wom chca cosik 
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powiedzieć. Stanyli my, a łon do nos: we Jastrzębiu została otwar-
to nowo gruba, potrza kupa ludzi do roboty, dowajom wielke zarob-
ki i jak się ino chycicie na tyj grubie do roboty, to zaroski dostaniecie 
nowe miyszkanie, Jak ktosik z wos chciałby, to zaroski dostanie prze-
niesynie. Jutro ło czeci po połedniu w cechowni bydzie przedstawiciel 
z Jastzymbia przekoże, jak to bydzie wyglądać, zaproszom wszyst-
kich, co majom chyńć dostać miyszkanie i lepsze zarobki. Nazajucz 
do cechowni prziszło wincy chyntnych, niż kopalnia mogła łod-
dać. Głos zza stołu prezydialnego zebroł przedstawiciel, za sto-
łym siedzieli nojwyszsi władzom na grubie: dyrektor, zawiadowca, 
główny mechanik, związkowcy i tyn nojważniyjszy na grubie – 
piyrwszy sekretarz komitetu zakładowego. Krasomówca złotousty 
z Jastrzymbia godoł: jest to nowoczesno gruba, dobre warunki so-
cjalne, itp. itd. Po czym głos zebroł dyrektor. Jego słowa: suchejcie 
chopy, co wom chca pedzieć to, co godoł mój przedmówca jest praw-
dom, ale powiym wom łod siebie, to jes bardzo głymboko i nado-
miar metanowo gruba, na kery nie można kurzyć cygarytow, jak 
sie zastanowicie, to zgłoście się do kerownikow waszych oddziałow, 
ale tu wom powiym, że z całkigo dołu wszystkich oddziałów moga 
ino przekazać 80 chopa. Prziszoł żech do dom i godom moji żonie: 
chces sie przekludzic do Jastrzymbio? Dostanymy nowe miyszkanie 
i lepszy zarobek. Żona na to: rob jak chces. Mieli my małe miyszka-
nie, kuchnia bez wody i gazu, izba bez kachloka ino żeleźniok we 
koncie, a chaziel wspolny na siyni, Boł żech gotowy się przeklu-
dzic, ale spomniyli mi się słowa moji mamy, jak bardzo ciyrpiała 
z powodu rozłąki z rodziną. Urodziła i wychowała się we Zgoniu, 
czynsto po kryjomu płakała (to niy co teroz, momy auta i zajady-
my kaj chcymy). Poszli my ze mojom żonom do łojcow i godo-
my, co chcymy zrobic. Moja mama na to: dzieci pomyście, jak to 
bydzie, my wszyscy tu, a wy tam. Co jo bez wos zrobia? Pamiyn-
tej synek, tu żeś się urodzioł. Tu som twoji łojce, braty, siostra, krew-
ni i groby krewnych, jak twoich, tak i łod twoji żony. Pedzioł żech: 
szlus! Nikaj niy jada, tu łostana, bo kaj mi lepi bydzi, jak przi rodzi-
nie. Spotykom sie bardzo czynsto z ludzmi, keży łod nos wyjechali 
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do innych krajów, jak majom wrocać nazad to płaczą, chcieliby tu-
kej nazot przijechać. Teraski, kej żech jest starym chopym, som do 
siebie godom: dobrze żeś posuchoł swoji Matki. Co nom we Pol-
sce brakuje? Momy wszystko, co trzeba, jednego co nom trzeba, to 
spokoju i poszanowanio. Nasze miasto Siemianowice, kożdy co tu-
kej przijedzie godo, mocie dużo piyknych domów, obiektów kul-
tury, dużo zielyni, miyjsc do rekrajacji i wypoczynku. Kochomy te 
miasto. Dużo zawdziynczomy Ratuszowi, radnym i społecznikom, 
funduszowi którym obywatele sami decydują, co jest w miescie 
napoczebniyjsze. Kochałem Siemianowice z lat dziecinnych. A te-
raz bydonc starym człowiekym, jest żech dumny z tego, że moga 
żyć i miyszkać w tym miescie. Na koniec szanujmy to wszystko, co 
momy i szanujmy się nawzajym.

To i owo o śląskich wyrazach
  Pamiętam czasy biedy, kiedy byłem szkolożym, pamiętam sło-
wa, które były napiętnowane przez ludzi starszego pokolenia. Dzi-
siaj każdy młodzian wyśmieje się ze słów, które chcę przekazać. 
Daję przykłady tych słów, których nie wolno było używać w każ-
dej śląskiej porządnej rodzinie. Nikt nie używał słowa „pieronie”, 
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jak jusz to „siaronie”. Nie używano słowa na „c..l”, używano słowa: 
„ty paciuloku”. Nie mówiąc jusz o słowie „k.. ..a”, a używano słowa 
„urwia nać”. Jak ktoś się bardzo zdenerwował to na bajtla wołoł: 
„ty gizdzie”, „ty rojbże”, „ty chachorze, najduchu, pocwiaro, chon-
cwocie”. Na dziołchy wołali: „ty hekso”, „ty szczigo”, „ty małupico”, 
„klachulo, dioblico”. Na starszych „ty lebże”, „ty finlu”, „paciuloku”, 
„fafloku”. Słowa na C.H.K. używali karciarze i elwry, co nikaj niy ro-
bili. Mamy wspaniały śląski kabaret, lecz jak słyszę często używane 
słowa: „ty C...u”, włos się na głowie jeży. Gdzie śląska kultura. Starzy 
ludzie, mimo swej prostoty, posiadali więcej inteligencji i szacunku 
do osoby drugiej, niż obecnie niejeden wykształciuch. Wydaje mi 
się, że powodem okaleczenia naszych polskich i śląskich słów byli 
ludzie bardzo prymitywni w swoim zachowaniu. Podam przykład: 
rok 1953, miałem wtenczas 13 lat, razem z kolegami jeździliśmy do 
pałacu młodzieży. Pewnego dnia, jakie wielkie zdziwienie: wsiada-
jąc do tramwaju linii 13 poprosiliśmy konduktorkę o dwa szkol-
ne bilety do Katowic. Konduktorka była małą opasłą okularnicą 
niewiadomego akcentu, złapała nas za uszy, mówiąc wypierdalaj-
cie, jak się nauczycie słowa do miasta Stalinogród, to was wpusz-
czę. Następnego dnia, kiedy jechaliśmy do Pałacu, umówiliśmy się 
z kolegą, że kupimy szkolne do końca, słowo Stalinogród każdemu 
stanęło w gardle. Nasi rodzice mówili, że jak nastała godzina 12, ra-
diowy spiker ogłosił: tu radio Stalinogród boło dziwienie i pogarda. 
W urzędach, wypisując ankiety, musieli wpisać: województwo sta-
linogrodzkie. Dla nas Ślązaków było to wielkim upokorzeniem.

Historia odwadniania kopalni
  Jeszcze trochę cofną się do kopalni Siemianowice i stawu 
Richter. Woda, kero boła wypompowana z dołu kopalni, boła prze-
pompowano do stawu Richter, a nadmiar ty wody przepuszczano 
w razie zagrożynio do stawu przi były dyrekcji Huty. Był to bar-
dzo skomplikowany systym przipływu, odpływu i przepustu, któ-
ro pod drogom przepływała do... tu się poddaja, bo jedni godają, że 
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do Rawy, inni – do Brynicy, kero – do dzisiaj przykryto – płynie 
miyndzy byłym dworcym kolejowym i Hanką. Cofna się do tego 
systymu wodnego, kerego obsługował coły zespół odwodniynio 
pod nadzorym wysokiego specjalisty od odwodniynio, Pana Perze-
la. Był to człowiek kery znoł kożdy kanał z zaworami, a specjalno 
brygada pod jego nadzorym co 4 godziny dziynnie kontrolowała 
waser sztant, kery znajdowoł się nad nasypym kolejki wąskotoro-
wy, wożący wongel z gruby do Huty, przejyżdżając nad drogą przy 
ul.  Sienkiewicza. Nad tym waserstandym (wodowskaz wodny) 
znajdowała się tablica z podpisami i godziną kontroli. Dopóki ro-
bioł specjalista Perzel niy boło żodnego zagrożynio. W roku 1955 
specjalista przeszoł na emerytura i tukej zacyno się cyrk. Woda ze 
stawu Richter zalewo kościół św. Antoniego, przelatuje ze stowu 
na główno droga, a kierownik, kery objon funkcja, lotoł jak pofyr-
tany: co jo mom teraz robić? Po naradzie ze służbom wodną wy-
słali auto awaryjne po tego starego, ponad siedymdziesiontletniego 
specjalistę. Jak przijechoł na gruba, jego piyrsze słowa do kerowni-
ka: coś ty lebrze najlepszego zrobioł, jak żech łodchodzioł na pynzyjo 
wszystko żech dokładnie ci przekozoł! Wźynli dziadka i gipko lotali 
po wszystkich przepustkach i po poru godzinach przepuscyli coł-
ki nadmiar wody. Take zjawiska czynsto się zdarzali, dopóki sta-
wu niy zasypali. Całoś tego zdarzynio przekozoł mi maszynowiec 
Paweł Frania.

UNRRA – dar narodu amerykańskiego 
dla Polski

  Dla wszystkich którzy są ciekawi, jak wyglądała UNRRA.
  Paczka UNRRA – dar narodu amerykańskiego dla narodu 
polskiego. Paczka wielkości 70 cm na 50 cm na 40 cm, ciężar po-
nad 16 kg. Opakowanie: gruby karton około 1 cm, między war-
stwami zalewana czarną kalafonią, wodo- i wstrząsoodporna. 
Nadruk – dwie uściśnione dłonie na tle amerykańskiej flagi i napis: 
UNRRA.
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  Trzeba było nie lada umiejętności, żeby otworzyć zawar-
tość paczki. Dwa kilo mięsa mielonki, otwieranej specjalnym klu-
czykiem, który był umieszczony na pokrywie metalowej puszki. 
Dwa kilo smalcu, przyprawionego liściem laurowym i zielem an-
gielskim, tak samo otwierana (prześmiewcy nazywali ten Fen Fet 
– smalec z małp). Dwa litry oliwy z oliwek, opakowanie puszka 
metalowa z nakrętką, mała puszka około ½ kg żółtek z jaj (suszo-
na mączka). Pięć tabliczek twardej, gorzkiej czekolady – waga oko-
ło 25 dkg każda sztuka, 5 sztuk kółek prasowanego kakao. 5 puszek 
sardynek z otwieraczami, cukier w kostkach, około 20 aluminio-
wych saszetek z sokiem pomarańczowym i  cytrynowym, kawa 
z cykoriom prasowane kostki, mleko słodkie gęste w półlitrowych 
puszkach, ryż, zapałki, guma do żucia, herbata, szklana butelka 
słodziku (sacharyna), sól i różne przyprawy. Może czegoś jeszcze 
nie wymieniłem. Taką paczkę dostowała rodzina raz w miesiącu. 
Poza tą paczką rodzina też raz w miesiącu otrzymywała osiem pu-
szek mleka zgęszczonego, 1 litr mleka w jednej puszce – był to kar-
ton bez napisu UNRRA, były za to inne napisy, których treści nie 
pamiętam.
 P.S. Napisałem o tej paczce, bo mało kto dzisiaj wie, co to było.

Nocna Msza
  Autentyczne wydarzenie sprzed pół wieku. Będąc dwu-
dziestoletnim kawalerem, zapoznałem się z piękną dziewczyną. 
Mieszkała przy ul. Staszica, zaczęliśmy z sobą chodzić, spotykali-
śmy się trzy razy w tygodniu. Było nam z sobą bardzo miło, czas 
na naszych randkach szybko upływał, w szczególności sobotnie 
wieczory, więc nie spostrzegliśmy się, kiedy nastała noc. Pewnej 
sobotniej nocy wracałem do domu, a zawsze chodziłem główną 
ul. Świerczewskiego obok restauracji Adria, w tej to restauracji co 
sobotę odbywały się dansingi, musiałem z daleka omijać to miej-
sce, żeby się nie narazić balowiczom. Aby dostać się do domu mu-
siałem przejść przez plac przy kościele św. Krzyża. Była ciemna, 
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bezgwiezdna jesienna noc. Kiedy zbliżałem się do kościoła, wieża 
zegarowa wybiła godz. 12.00. Przechodząc słyszałem głośne granie 
organów, kościół cały był oświetlony, nie było słychać śpiewu. Kie-
rując się ul. Śmiłowskiego dostałem się na ul. Komuny Paryskiej, do 
miejsca mego zamieszkania. Drogą zaświtała mi myśl, skąd to gra-
nie i tyle światła, przecież to nie pasterka. Z gęsią skórką na plecach, 
szybkim krokiem doszedłem do domu. Rano przy niedzielnym ro-
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dzinnym śniadaniu, zapytałem swoją Matkę, jaka to uroczystość 
kościelna była dzisiejszej nocy. Odpowiedziała: synek wyspołżeś się 
dobrze, bo jakoś gupio fulos. Na co mój ojciec: łocym ty synek godos? 
Opowiedziałem ojcu całe zdarzenie, matka ciągle przerywała, niy 
godej takich berów. Między ojcem i matką zaczła się sprzeczka, oj-
ciec powiedzioł mamie: wiys co, Matka, przipomino mi się, jak żech 
boł bajtlym, to mój starzik godoł łocymś podobnym, moja mama 
żeby zakończyć dyskusję powiedziała: wiys co, Józek, jak przidzie 
Farorz po kolendzie, to się go ino spytom, co łon łotym myśli. Od tego 
zdarzenia upłynęło ponad 20 lat. W każdą sobotę w kiosku Ruch 
kupowałem magazyn Trybuny Robotniczej. Żeby ją kupić, trzeba 
było wczas rano stanąć w kolejce. Magazyn Trybuny, oprócz pro-
gramu TVP na cały tydzień, miał stronę „Zjawiska dziwne i cieka-
we”. Był to okres przed stanem wojennym. Żeby odwrócić uwagę 
ludzi od spraw „Solidarności” i gospodarczych, wypisywali róż-
ne różności. Na stronie „Rzeczy dziwne i zjawiska” przeczytałem 
opowieść gościa z małej wioski na Podkarpaciu, który przeżył po-
dobną rzecz. Odkąd posiadam w moim telewizorze program TV 
HISTORY, oglądam z wielkim zaciekawieniem. Pewnego wieczo-
ru, oglądając program, usłyszałem wywiad z ludźmi mieszkający-
mi w Szkocji, mówiącymi o podobnym zjawisku. Mówili oni, że to 
są nocne msze żałobne za dusze cierpiące w czyścu. Msze odpra-
wiane przez dusze zmarłe. Ten program w TV HISTORY ogląda-
łem na początku bieżącego roku.

Kawały, które robiono niezdarnym 
górnikom

  Terozki trocha na wesoło. W domu, w kerym żech miyszkoł, 
miyszkali dwie smiyszne baby, kożdo z nich mioła synka. Synek łod 
Przibyliny to Antek, a łod Macioszkowy – Hanzlik. Chłopcy, ło ke-
rych pisa, byli bardzo wielkymi kolegami, razem łazili do jedny kla-
sy, do nauki ich niy boło, ale za to byli wielkimi rojbrami. Sztyjc 
cosik wynokwiali, a jak się znerwowali, to się mocno prali (bili). 
Antek łod Przybylocki durch łod Hanzlika dostowoł banie. Przi-
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bylocka, kero z łokna paczoła na Antka, wołała: Antek ty slimoku 
paciuloku, co niyzrez, bojis się tego chuderloka. Wyleciała na plac, 
czasła Hanzla w dziób. Macioszkowa wyskocoła z siyni, za kudły 
szarpała Przibylocka: jo ci dom ty pierońsko afo, bydzies mi synka 
bioła. Zacło się wielkie widowisko, jedna drugi po pysku chlastali, 
jak przestali, to rzić goło wypinali. Przibylok mioł dość tego cyrku, 
wzin luftka (wiatrówka) i prosto w ta goło rzić szczeloł swoj ba-
bie. Zbiegowisko, śmiychu kupa, dzieci się na to prziglondali i za 
chasioka wołali: Przibylino żić wypino, a Przybylok do ni szczylo. 
Take cyrki i gupie baby skuli dzieci wyprawiali. A na wiecór Antek 
i Hanzlik zaś dwa kolegi. 
  Na wesoło ło dwóch kolegach, keży byli przed pynzyjom. Ro-
biyli na grubie zawsze na nocny zmianie, dziynnie za dwadziscia 
dziewionto spotykali się przi siwych domach na Nowym Świecie. 
Wanot miyszkoł we barakach, a Filypcyk w siwym domie, przez 
lata się spotykali i pod Richterski most do roboty zasuwali. Jedne-
go dnia Wanot stoi przed domym, a Filypcyka nie ma. Dochodzi 
za dziesięć dziewionto, co tu robić? Zacon gwizdać pod łoknami, 
we łoknach cima, Filcypcyka niyma. Koło domu przechodzioł łod 
nich kolega Walter. Pado do Wanota: wołej, abo ciep do łokna ka-
mykym. Ciepie kamykami, żodyn się niy łodzywo, to zacon wołać: 
Filypcyk! Filypcyk! dali nic. Zacon wołać: Filypcycko, Filypcycko!, po 
chwili do łokna wylazła rosćorchrano baba i rycy na Wanota: gów-
no cie to łobchodzi, cy Filip lize cy cycko. Walter kery to słyszał, res-
pedzioł to na grubie. Chop mioł przesrane we łaźni, po kryjomu na 
niego wołali: lizes cy cyckos. Jak żech się dowiedział, to Filypcyk niy 
powiedział Wanotowi, że niy idzie do roboty, bo mo wolne.
  Mieli my i na grubie rybkorza (wędkarz), kery to się chwo-
loł, jake wielge ryby chyto. Jednego razu zamiast wyciągnąć ryba, 
wycingnoł wielgo ropucha. Pedzioł to we oddziele, że jak jom syj-
mowoł ze hoka, to łona robioła pu-pu... Górniki to chycili i jak to 
górniki – chyntne do roboty, a i chyntne do gupoty. Po wyjeździe 
dziynnie pod brauzom (natrysk) w łaźni wołali na niego: pu pu pu, 
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pu pu pu. Chop tak się przejon, że jak się wszyscy łokompali, to do-
piero łon włozioł pod brałza, żeby się umyć.
  Jesce o jednym górniku, kery mioł inno orientacja seksualna. 
Kożdego dnia po wyjeździe na wiyrch, trza boło iść do łaźni się ło-
kompać, pod brauzom chop przi chopie, początkowo żodyn niy 
wiedzioł, że to jest taki ciepły braciszek, kożdymu kogo się wybroł 
chcioł mu umyć plecy. Jednego rozu jak moł plecy Lyjonowi tak 
się blisko zblizoł, że Lyjon się kapnoł, ło co mu tymu chyntnymu 
do mycio chodzi. Jak się wszyscy łokompali i łoblykli, Lyjon rozpe-
dzioł to chopom, dejcie się pozor na tego miglanca. Ugodali się i na 
drugi dziyń, przinyśli stary babski mantel i babski kapelusz. Inny 
przinios łod swoji baby stare szaty. Umówiyli się, że jak tyn ciepły 
wylejzie z łazni pod szyb, to łoni spuszczom jego hok z łachami 
i weznom jego jupa galoty i koszula, zostawiyli ino szczawiki i fu-
zekle. A na hok powiesili tyn babski mantel, kapelusz i stare duge 
szaty. Z jupy wyciongli przepustka i wrazyli jom do kapsy w man-
tlu. Z tymi łachami wciągli hok, a jego łachy z klucami do miyszka-
nio skryli u łaziynnego. Po szychcie, jak spuscioł ten hok z łachami 
żeby wziąć mydło i trepy pod tusia, zdziwiony łodskocoł. To niy 
jest moje, kaj som moje łachy? Chopy jak nigdy nic kontym łoka 
paczeli, co tyn dziyndzioł wyrobioł, lotoł rycoł: kaj som moje rzecy, 
jak jo teraz puda do dom?!, nic mu niy przistało, ino łoblyc te szaty, 
chopskie szczewiski i tyn mantel z kapeluszym i bokym koło won-
skotorowki przyjść do dom na Jagelońsko. Tak łoblecony psziszoł 
do dom, na siyni spotkła go sonsiadka. Niy poznała go ino sama 
do siebie pedziała – za pora dni wilijo i zaś łażom po fechcie. Wloz 
na piyrsze piyntro i klupie do miyszkanio, bo niy mioł klucy.Jego 
matka łotwarła drzwi i rycała: zaś po fechcie łazom! i zaczasła mu 
drzwi przed gymbom. Sąsiadka kero go spotkała na siyni wlazła na 
piyrsze piyntro i patrzi. W końcu się odezwała: Pyjter to ty cymuś 
się przeblyk za baba. Łon godo do ni, że na grubie ukradli jego ła-
chy ino łostawiyli szczewiki, fuzekle i przepustka. Zacli klupać po 
dzwiach i wołać: mamo łotwoż to jo Pyjter, a za drzwiami jego mat-
ka wrzescy: jo ci dom ty flompo, Pyjter, uciekej, bo ci pysk łopaże 
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wrzącom wodom. Sąsiadka kero boła na siyni zacła klupać i wołać: 
Rogocko Rogocko, łotwożcie, to naprowda jest Pyjter. łotwarła, patrzi 
na swojego syna i godo do niego: coś ty łogupioł, jesce nima świąt, 
a tyś się łoblyk za pastuszka i chlast mu w dziub. Według ty sąsiadki 
łod kery chop robioł na grubie, długo trwalo to larmo i ło wszyst-
kim pedzioł chopom. Pyjter, jak ino wloz do łaznie, to wszyscy, co 
tam byli, wołali na niego: „Mydełko Fa plecy ci umyja”. 

Rozdział 10

  Rok 1976, wczesno wiosna, ludzie stowali się coroz wiyncy 
niyspokojni i nerwowi, jedyn drugymu coś przeciepowoł, jedny-
mu, że niy mo szkoły, a mo nojwiynkszo stawka zarobkowo, inny-
mu wos partyjokow bydymy wiyszać na tych cerwonych bindrach, 
jesce innym, że som pociotkami, bezto mają fajne zarobki i sztyjc 
dostowajom jakoś prymia. Dozor szybowego (nie wszyscy) że by-
dzis wpisany do corny ksiyngi. W lufcie boło coś cuć niedobrego. 
Tak jak żech pisoł w moji książce, robioł żech na szybikach. Zmia-
na na miyjscu roboty, jak przijechali zmiynniki wtyncos mogli my 
siednonć do perzony (pociąg osobowy) i jechać 8 km pod szyb I 
Richter, żeby 15.45 wyjechać szolom na wiyrch. Pamiyntom jak my 
wyjechali na wiyrch, śwycioło piyknie słonko, wyłażymy ze szo-
li (klatka szybowa), boło nos 9 chopa, sygnalista kery nom łotwar 
kraty, pado do nos: ty ty i ty mocie się niy przeblykać ino gibko isć 
do biura. Zdziwienie, ale po co? Niy wiym – pedzioł sygnalista – 
sztajger jus dwa razy dzwonioł skuli wos. Z tych trzech co wymiy-
nioł miyndzy innymi byłech i jo. Idymy do biura, włażymy rajn i tak 
jak górnik górnikom pedzieli my Szczęść Boże. Niy boło łodpo-
wiedzi, ino nasz sztajger zrobioł sie cerwony jak ćwikła. Jegomość 
mały pulchny, z cerwonom paplom z małymi ślypkami i spoconą 
glacom godo do nos: Proszę siadajcie towarzysze, muszę wam prze-
kazać ważną wiadomość. Pewnie słyszeliście, że banda chuliganów 
i  warchołów podniosła rękę na władzę ludową. W imieniu towa-
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rzysza pierwszego sekretarza komitetu centralnego PZPR Edwar-
da Gierka w sobotę rano autobus kopalniany zawiezie was na wiec 
przeciwko warchołom. Proszę podpisać listę i  w sobotę godz. 5.30 
wyjazd do Radomia. Jurek P., moj rówiesnik, wejżoł na mie, jo na 
niego. Łodezwali my sie: my ty listy niy podpisymy, niy pojadymy. 
Marjan W. podpisoł lista i z ekipom takich lebrów jak łon pojecha-
li na wiec. Żodyn sie niy może forsztelować na jako my sie wzyni 
łodwaga. Skutek boł natychmiast. Piyrwszy sekretarz oddziału: co 
wyscie nojlepszego zrobiyli, ze roboty na szybikach wos niy wyciep-
na, ale za to zero prymi (kero wynosioła do 30% ogólnego zarob-
ku), niy godom jus ło innych prziwylyjach. Jak pedzioł tak zrobioł, 
wypłaty ciynke, na Barbórka mieli my dostać krziże chlebowe tzn. 
Sztandar Pracy. Trwało to doś dugo, ale jego zymsta na nos łodbio-
ła sie nad nim. Niy wiym co przeszkroboł, wychtli go ze stanowiska 
kierownika i piyrwszygo sekretarza PZPR. Za niego na stanowisko 
prziszoł inszy, tys kawoł gizda. Prymio do zarobkow co prowda my 
dostowali, ale byli insze prymie. Prymia za wydobycie, prymia za 
kynse... Jak miała być płacono jakoś z tych prymi, to na tabeli ogło-
szyń we warsztacie byli imiynne listy kto i wiela dostanie. Przecy-
tali my te listy i ze spuszczonom gową szli my do łaźni się łokąpać. 
W doma kożdo żona górnika wiedziała, że bydom płacić, ale niy 
mie i Jurkowi P. W siyrpniu 2000 roku niydziela planowo, ida do 
roboty pod most Richterski. Boło pu szósty rano, jakoś żech sie sła-
bo czuł, myśloł żech, że to zwidy, a tu pacza – pamiyntom jak dzi-
sioj tyn napis: Górnicy tylko was strajk uratuje. Prziszoł żech do 
łazni, a tam godka: cytaliscie, co napisali na moście? Nic żech niy 
godoł, ino sie łoblykoł, we gowie mi sie kryncioło, a serce waloło 
jak mot. Moj kolega z oddziału, August, godo do mie: Stefan, wciąg 
hok z łachami i poć do zjazdu. Niy wiym, co sie stało, ino cuł żech 
klepanie po gymbie i słowa: panie Stefanie, panie Stefanie, ale przed 
tym wołaniym słyszoł żech gipke kroki i mocno bijonce światło, 
z kerego szło kupa ludzi, śmioli sie do mie kiwiąc rynkami, i jeszcze 
jedne: panie Stefanie. Łotwar żech łocy, pacza, a nadymnom wi-
dza gymba fajnego anioła z dugimi blond włosami, kery sie do mie 
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śmioł i godoł: nareszcie... Zamknoł żech łocy i myśloł kaj żech jest, 
skond tyn anioł. Dotyk delikatny za ramie, łotwar żech łocy i go-
dom: aniele kaj jo jest, co jo tu robia? Na te zapytanie odpowiedź: 
jest pan w szpitalu, a ja jestem lekarzem. Od trzech godzin staram 
się, żeby odzyskał pan przytomność. Niech się pan nie martwi, jest 
pan u nas w dobrych rękach, leży pan na oddziale intensywnej tera-
pi, u pana ordynatora Morcinka, proszę spokojnie leżeć i nie wycho-
dzić z łóżka. Został pan przywieziony do szpitala bez przytomności, 
ze stanem zawałowym. W sali było nas czterech pacjentów. Jeden 
z nich miał telewizor. Wczesnym popołudniem transmisja z Gdań-
ska: Wałęsa z takim długim długopisem i Jagielski ze swoją świtą. 
Byłem na pół przytomny, ale jeszcze dzisiaj, po tak długich latach, 
słyszę słowa podpisywania ugody pomiędzy stroną rządową i Soli-
darnością. 
  Trzy pełne tygodnie leżałem w tym szpitalu, z nudów zaczą-
łem pisać do centrali Związku Zawodowego Górników list prote-
stacyjny, dotyczący ustaw, i tu wróca do 1976.
  Wczesnom wiosnom nowo wybrany minister górnictwa, je-
gomość M., uchwoloł nowe zarządzynia tyczonce górnictwa! Tyn, 
przepraszom, dupny uzdrowiciel i reformator, chcioł wprowadzić 
w życie nowe ustawy. Piyrwszo ustawa to robota na dole na cztyry 
zmiany. Wyglondać to miało tak: kożdy górnik bydzie robioł piynć 
dni, a po tych piynciu dniach dostanie dwa dni wolnego, przikłado-
wo miało wyglondać to tak: łod czwortku do poniydziałku robota, 
we wtorek i środa wolne. To by sie wionzało, że niyma Wielkano-
cy, Barbórki, Bożego Narodzynio ani inszych świąt. Drugo ustawa: 
w razie choroby, kero bydzie niy duższo niż jedyn miesiąc, górnik 
niy łoczimie prymi z karty górnika i 13 pynsji. Możecie sie kocha-
ne ludkowie wyobrazić, wilijo, świynta robota, a po świyntach wol-
ne, kaj tu rodzinne prziwionzanie do tradycji i jedności w rodzinie. 
W czorne dni jak dzieci chodzom do szkoły, a żona do pracy, ty za 
to jest żeś som w doma, bo mos wolne. Tyn piykny minister pe-
dzioł, że ściana na kery fedrują musi być na łokrongło wybiyrano, 
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bo inacy tworzy się górotwór, kery zacisko obudowa. Niy wiym, ze 
kery wsi go wysłali na studia do Moskwy! Nie mom nic do ludzi 
uczciwie pracujących na wsi, ale to musioł być pieronski przemon-
drzołek, kej go na te studia wysłali. Chop, co kedyś gonioł bara-
ny, stoł sie takim wielkim myndrcym. Przeca za stary polski gruby 
tys fedrowali, ale niydziele byli wolne. I tu sie zaś cofna do tych 
wczesnych niypokojów. Jakby niy take dupne znawce, wcale by niy 
musiało do napiynć dochodzić. Besto w 80 roku napis na moście 
wprowadzioł ludzi do wielkich nerwów.
  W tym szpitalu zdoboł żech sie na odwaga, leżoł żech trzi 
tydnie i żodyn ze mojego związku niy prziszoł do mie sie spytać, 
jak sie cujes, a niy godom ło paczce z maszketami, jake przinosyli 
inni związkowcy chorym. Drugiego października zdolny do robo-
ty, po szychcie poszoł żech do Solidarności, godom tymu prze-
wodniczoncymu: zapście mie do waszego związku, bo związek do 
kerego noleża mo mie w d...e. Zapisoł mie do tego związku, kozoł 
prziniysć zdjęcie i za tydzin po odbiór legitymacji. Pamiyntom jak 
dziś legitymacja ze twardego brystolu koloru żółtego, numer człon-
ka 718, zdążoł żech zapłacić dwie składki, a tu przepraszam dżist, 
13 grudnia, stan wojenny. Zwariowany czas i strachu pełne galoty, 
godom som do siebie: chopie, kaś ty mioł łeb, coś w taki goroncy wo-
dzie kompany. Ale do końca mioł żech spokój, żodyn mie niy prze-
śladowoł. Jedna rzec jako mnie nerwioła to to, że jak żech robioł po 
połedniu. Do dom żech wrocoł przed dwanostom w nocy, musioł 
żech mieć przi siebie przepustka. Wiela razy jak my szli ze szychty 
podjyżdżało ZOMO  – gdzie o tej godzinie, skąd wracacie? Prze-
pustki z roboty i specjalno przepustka na godzina milicyjno od 
godz 22-6 rano. Z biegem miesiency zaczynalimy się przyzwycza-
jać do tych godzin milicyjnych. Jednego dnia wracomy z roboty do 
dom, rozeszli my się kożdy w inno strona, sygnalista Stefan R. i jego 
kolega Herbert P. przechodzili obok sklepu Kudełko przy ul. Sien-
kiewicza, łoba miyszkali na Powstańców. Kudełko sklep wielo-
branżowy – Stefan do Herberta: stoń na chwilka łobejżymy ta nowo 
wystawa we sklepie, stanyli i gapcom sie na rzecy z ty wystawy skle-
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powy, ale że boło cima Herbert godo Stefanowi: ty mos fojercojg 
(zapalniczka) wyciąg ja i zapol, łobejżymy co tam jest ciekawego, 
stojom tak i swiycom, naroz za plecami ZOMO: co to panowie dy-
wersja, chcecie podpolić tyn sklep? Tumaczyli się, że idom do dom 
z roboty i ino chcieli wejżeć, co jest nowego na wystawie. Na co te 
ZOMO: przepustka, jedyn mioł, drugi zapomnioł jak szoł do robo-
ty. Do wozu, nie tłumaczyć się (to są fakty, nie podaję nazwisk bo te 
dwa boroki choć po 80 jeszcze żyją) wciepli ich do ziła i do Kato-
wic na komynda. Na drugi dzień chopów niyma w robocie, baby 
(bo mało kto mioł wtynczos telefon stacjonarny, a ło komórce niy 
boło wtyncos mowy) do biura – kaj som nasze chopy? Fajny chop – 
sztajger zmianowy Edek Świyrc pedzioł, że może popiyli i łożar-
tych wziyni na izba wyczyźwień. Gibko cza boło poszukać za-
stympców, bo stanowiska musieli być obsadzone. Ło piąnty po 
połedniu na gruba prziwiyzli te dwie siroty. Ś.P. Edek: co wyście ło-
gupieli chopy, przed pynzyjom i tyla narobiyliście komedyje. Take to 
byli czasy, ale ludzie byli bardzo ze sobą zżyci. Minoł stan wojenny, 
powstawali od nowa zawieszone związki, życie stowało sie spokoj-
niyjsze. Można było wszyndzi jeździć bez przepustek, wycieczki, 
wczasy i tu jedna zadra, piyrwsze wczasy po stanie wojynnym na 
Mazury. Miejscowość Szeligi. D.W. Zakładów Przetwórstwa Ryb-
nego, wieczór zapoznawczo-przywitalny, załoga kopalni Siemia-
nowice i zakładów rybnych. Dopóki niy wypiyli, serdeczność, 
kawały i różne gupoty, po jakimś czasie towarzystwo na luzie za-
czło wylywać żale, ale na spokojnie i bez awantur i przekrzikywań, 
słowa takie: bo wy na Śląsku za Gierka to żyliście jak w raju, mieli-
ście w sklepach towar, a górnicy dostawali talony na samochody, me-
ble, lodówki, telewizory kolorowe itp. itd. Na spokojnie wysłuchałem 
użalającego się rozmówcy, zapytałem czy ja mogę coś powiedzieć 
na temat tych wszystkich dobrodziejstw, jakie Gierek nam, górni-
kom ofiarował. Pierwsze pytanie ode mnie: ile godzin dziennie pan 
pracuje, ile dni w tygodniu, i czy pracuje w święta. Na to on: wiado-
mo 8 godzin pracuje do piątku, święta wolne. Odpowiedziałem: ja 
kolego pracuję od zmiany do zmiany, to jest 9 i pół godz. wszystkie so-
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boty i niedziele, oraz święta. Z przepracowanych sobót i niedziel pie-
niądze są przelewane na książeczkę G. Jeżeli z tych sobót i niedziel 
na książeczce G nazbiera się kwota wartości mebli lub czegokolwiek, 
wtenczas dostaję talon na rzecz, którą chcę kupić, wtenczas z talo-
nem i książeczką idę do sklepu i zapisuję się na towar, na który nie-
raz czekam trzy miesiące. Wielkie zdziwienie, a nam mówią, że wy 
dostajecie talony darmowo. Taka była propaganda. Inne zdarzenie. 
Zakładowe wczasy w prywatnych domach tzw. wczasy pod gru-
szą. Biskupiec Reszelski, jezioro Dadaj. Serdeczne prziwitanie go-
spodarza: ze Śląska? Wy tam żyjecie. Przemilczałem to i nic nie 
odpowiedziałem, ale w czasie siedzynio przy gościnnym stole ów 
biedny gospodarz otwar się mówiąc: wie pan, za Gierka to nam się 
żyło, każdy gospodarz dostał siedem prosiąt i przidział paszy do ho-
dowli. Jak te prosiaki utuczyłem przyjeżdżał z Ełku urzędnik, zabie-
rał 6 świń, jedna została dla mnie, a za resztę mi zapłacił. I tak to 
trwało przez 4 lata. Z domem, w którym mieszkam, też nie mam 
problemu – dwa razy do roku przyjeżdżają właściciele i płacą na re-
mont i utrzymanie tego domu. Dom w którym mieszkam z całym 
dobytkiem otrzymałem z przesiedlenia. Oj, biydny gospodorz, a kto 
nom coś doł za darmo i jesce płacioł. Jak mu żech pedzioł na słowo 
prziwitanio „Ślązoki to żyją”, jak to wszystko wyglądo, to sie chycioł 
za łeb i pedzioł to niy do wiary, tako boła prowda, to co we stanie 
wojynnym ludzi przibliżało, zacło sie wszystko psuć, zowiść jedyn 
do drugego, niyufność, wymówki jesce z tego, kto popiyroł partia, 
inni, kto Solidarność, jedyn drugymu wygadowoł, ło co ta Solidar-
ność walczoła, skoro wszystke prawie te miglance, co podburzali 
ludzi żyją jak lordy, a nom robolom zamykają gruby, huty, stocznia, 
fabryki i za ciynżke piondze zbudowany port północny. Kożdy co 
sie dostoł do koryta paczoł swoji interesów, stowali sie przeciem-
biorcami, ino skąd na to mieli pieniądze. Żodyn co tego niy prze-
szoł niy może sie forsztelować. Rano zjyżdżoł na dół do roboty, 
a jak wyjechał dostoł wiadomość, że kopalnia na kery zostoł otwar-
ty nowy front robót, kery mioł zapewnić wydobycie wysoki jakości 
wonglo na prawie dwadziścia lot, zostanie zamkniynto. Nie mar-
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twcie sie, bydą emerytury pomostowe, odprawy i przejścia na inno 
gruba. Tak samo boło z hutom, niydowno sprowadzone maszyny 
do ciągarni w celu modernizacji i nawet niy zostali wypakowane. 
Rozpacz wszystkich, miasto które tyntniyło przemysłym, spadło na 
psy. Komu to boło na rynka, że tyla ludzi stracioło robota, a pienią-
dze z odpraw, kere dostali, mieli przeznaczyć na małe biznesy, po-
szli na czynsze i dugi. Niy byda dali ciongnoł tego tematu, kożdy co 
miyszkoł tam, kaj boł przemysł, pocuł to na swoich kościach, ło co 
pisa, niy som ino mojymi żalami, ale żalem kożdego, z kim godom. 
Jednego niy rozumia, to gupoty i  bezmyślności. Niyma rodziny, 
kero spotko sie przy stole, żeby cosik siebie niy przeciepowała, 
żeby niy ty, żeby nie łon, boło by inacy. Nojwiynkszo gupota, te 
przeciepki rodzinne, kery zwykły człowiek boga ducha jest nie-
winny. Wiym jedno, jak by ludzie dobrze obserwowali życie i tych 
wszystkich słodkoustych kaznodzieji, niy trzeba by boło tego, co 
boło, my wszyscy sam sie sami winni, przez nasz fanatyzm i zapa-
czynie na łobiecki. Teraz, jak mądrze i rozsądnie wybrali my ludzi, 
zaś narzekomy, ludzie czego my richtich chcymy, klupnimy sie 
wszyscy w te nasze ajter kały. Niy chca tu żodnego rządu gonić, 
a chwalić, ino jedne, co wiym, jak ida z mojym psym na szpacyr, to 
widza coroz wiyncy modych kobiyt z małymi dziecmi i w ciąży. 
W aptyce, bo tam chodza co miesiąc po moje pile, niywidza kogoś 
żeby łodeszoł łod lady, bo niymo tyla pindzy na medykamynty. 
Modernizują domy, miasto, parki, to godomy: lepi, żeby te piondze 
dali nam do zarobku, abo rynty. Miasta pięknieją, a my sztyjc bia-
domy zamiast tego mogło by być cosik inkszego, tako jest naszo 
wszystkich mentalność. Te 500 zł, co dostowają już zowiść przepi-
jom, przestanom robić, obniżka wieku zatrudniynio ja, ale bydzie 
mało pynzyjo. Po co budować stocznia, lepi kupić gotowe, na co 
nom take gipke pyndolino, kedy nos niy bydzie stać na bilety. I tak 
bych mog przitoczyć jeszcze wiela przikładów. Ludzie apeluja, za-
miast się droczyć, podejmy sie rynce do zgody, bo tam kaj niyma 
zgody, nigdy żodyn nicego niy zbuduje, weźcie przikład z historii, 
bo historia sie powtórzo. 
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Rozdział 11

  Rok 1945, maj, koniec wojny. Wojny kero skłócioła ludzi 
i  somsiadów. Nojsomprzod napisa ło rodzinie moji matki. Sta-
rzik łojciec moji matki, Ślonzok ze Zgonia, przikludzioł sie do Sie-
mianowic po piyrszy wojnie światowy. Dostoł pomiyszkanie przi 
obecny ulicy Waryńskigo. Jako że boł inwalida ze wojny dostoł ro-
bota we werku Huta Laura. Do jego łobowionzku należało kontro-
lowanie przepustu wody ze Richter Grube Tajch do Huty Laura. 
Miyndzy Bartkiym (kompielisko) a stawym Richterskym boł won-
ski kanał wodny. Po tym kanale codziynnie na łodce kontrolowoł 
waser sztand i zawory.
  Trocha żech łodbiyg łod 1945 roku, ale tyn wstymp tworzi 
cołko historio. 

  Wojna 1945 – do starzika prziszoł szupo (policjant) i godo, 
co starzik majom sie zgłosić na policjo we sprawie przinależności 
narodowy. Zgłosiłoł sie do biora, a tam siedziało dwóch policjan-
tów i jego somsiod ze kerym miyszkoł. Tyn somsiod – godali na 
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nich „bycy ślyp” bo tako mioł łodznaka partyjno – zadoł starziko-
wi pytanie: po jakymu wasza dziołcha godo po polsku? Dostoł łod-
powiydź: dziołcha moja niy godo po polsku yny po ślonsku. „Bycy 
ślyp” godo, że to jest egal, das ist polnisze szpreche. I tak sie spiyra-
li, dopiyro ouberlojtnant policaj pedzioł do łobu: so for rue! I zacon 
zodować pytanie starzikowi pytanie cy wiy, że tukej som Niymcy 
i łobowionzuje dojcze szprache. Starzik łodpowiedzioł, że niy po-
radzi po niymiecku i bez to swoi cerze godo po ślonsku. Na to tyn 
ryknoł: rue! I zacon mu egzortować, że boł dojcze zoldaten we piy-
rszy wojnie i musi znać dojcze szprache. Starzik do niygo, że łon 
rozumiy co sie do niego godo, ale niy poradzi łodpedzieć. Po tym 
trzigodzinnym przesłuchaniu ciepnął mu na biurko dokumynt 
kery mioł podpisać. Mus szrajben, name, forname ich folksliste no-
mer cwaj. Niy podpisa – pedzioł – jo jes ślonzok. Wyprowadzić tygo 
yjzla nach keler (do pewnicy) – godo policaj. Przesiedzioł starzik 
trzi dni ło wodzie i suchym chlybie. Raus nach hałze... Jak sie sta-
wioł do roboty, dostoł najgorszo jako mogła być – za śmiyrkorza. 
Oliwioł i szmarowoł łożiska i panele. Ale to nic – dostowoł noj-
mniyjsze geltaki. Jedno co boło to to, że boł gdowiec kery mioł na 
wychowaniu sześć lot dziołcha i jakoś za pomocom starszych dzie-
ci przetrzimoł tyn kryzys. Ale somsiod, tyn ze „bycym slypiym” 
kery należoł do NSDAP, nie dowoł mu spokoju, sztyjc go napasz-
towoł, że jak przijdzie cas to go przepuszczom przez komin. Jesce 
wiyncy krziwdzioł cerka Broncia. Roz jom wciepnął do chlywika 
ze wieprzkami. Wrzescoł – Du polnisze szwajn, to jes twoje miej-
sce! I pomyśleć, to boł ślonzok, kery suchoł kożdymu pode drzwia-
mi i donosioł na policjo.
  Skońcyła sie wojna, prziszoł tyn wieprz do starzika, podoł 
mu rynka i godo: Panie Franku, niy gorszcie sie, boła wojna. Jo żeby 
używić moja 8-osobowo rodzina zapisoł żech sie partii. Starzik nie 
przyjon przeprosin yno mu pedzioł, cobyś ty i twoja rodzina tela 
przetrzimali co jo ze mojom dziołchom. We 1947 roku tyn som 
„bycy ślyp” zapisoł sie do PPR i tukej zaś awans, dobro robota i płaca. 
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Tyn dwulicowiec zostoł pobity i kopnoł we kalyndorz we 1951 
roku. Z przekazu moji ś.p. ciotki Bronisławy spisołech część tyj 
opowieści.
  Teroz wlejza na moj plac dziecinnych zabaw. Mioł żech sześć 
lot, wiosna, jak to bajtle bawiyli my sie na placu. Paczymy idzie 
somsiod, tys kapucha, biere gnotek ze chlywika i zacyno rombać 
drzewo. My z ciekawości podeszli kole chlywika i paczymy, a łon 
rycy na nos Raus wy najduchy, bo wom wychlastom po łebach. Po-
szli my sie dali bawić. Po jakimś czasie Przoż – tak sie nazywoł – 
poszoł do dom, łostawioł gnotek i siykiyra. Romek, moj rowieśnik 
godo: Chopcy poćcie rombiymy drzewo. Zacon piyrszy rombać, po 
chwili godom do niygo: Romek, jo tys sprobuja. Może żech porom-
boł ze trzi patyki, a tu łoroz dostoł żech we pysk łod tygo Pszoża 
i we krwi pod żech na ziymia bez przitomności. Niy pamiyntom, 
co sie dali dzioło, pamiyntom jak moja mama zy mnom stoli we 
miyszkaniu tego bezdusznego kapusia. Siedzioł na stołku przi 
łoknie, koło niygo jego dorosłe dzieci i jego baba. Moja mama godo 
do niygo: Paczcie co żeście zrobiyli mojymu synkowi, niy szło zasta-
wić krwi. Jo ida – godo moja mama do niygo – na milicjo. Pszoż 
naroz skocoł ze stołka i ze szuflody we ołfynbance wyciongnoł gra-
nat, jak by niy jego syn to by my wsziscy wylecieli do luftu. Potym 
prziszoł doktor Cienciała i wojskowom karytkom zawiyźli mie do 
szpitala na Francusko we Katowicach. 
  Ze inny becki. Na stary Katowicki miyszkoł we wili z łogro-
dym jakiś wysoki rangom byamter. Rano ludzie na placu – bo 
nosz plac graniczoł ze jego łogrodym – godajom ze sobom: Lamp-
ner uciyk, wojna sie końcy, idom ruskie wojska. Strach wielki – we 
mojym domie miyszkali karluse łod 15 do 17 lot, boło ich cztyrech. 
Jorg, nojstarszy z nich godoł jak we wili niyma żodnego, idymy na 
pich. Naprzinosiyli patefon, radio i różne rzecy. Trwało to niydugo, 
ftoś donios na rusko komynda, że łoni ukradli ze wili kupa klamo-
rów. Prziszoł ruski lejtnant, chcioł zabrać ich na komynda, ale że 
okazali skrucha i wszistko łoddali, za kara musieli kopać ziemlanki 
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naprzeciwko ulicy Floriana 24-25 (Hutnicza) we łogrodkach koło 
małych domków. To żech napisoł ze własny pamiynci i łopowieści 
somsiadów.

  Po wojnie bardzo dużo ludzi, wojoków kerzy byli we werma-
hcie niy wrocioło do dom. We werku na grubie, w nitce, feromie 
i glasce brakowało ludzi do roboty a na wioskach boła biyda. Po-
ściągali ludzi z Kielc, Poznanio, Biołegostoku i skond sie dało i po-
budowali do nich hotele robotnicze. Ludzie godali – wulc hauzy. 
Na początku boło fajnie, ale jak sie ci przijezdni trocha zadomo-
wiyli, zacli wojować ze naszymi chopami. Łaziyli po 3 i 4 ze scy-
zorykami i napadali na nszych chopów kerzy szli do roboty abo ze 
roboty do dom. Wyrywali sztachety przi potach i okładali kaj sie 
do godając: Wy szwaby! Niy pisa tego coby robić niynawiść miyn-
dzy ludźmi, ale tako boła prowda. Jak łoni godali na nos szwaby, to 
nasi godali gorole, wulce, latające scyzoryki. Ludzie ło ktorych pisa 
nigdy niy łaziyli we pojedynka, zawsze w kupie. Zanim sie u nos 
niy zjawiyli żodyn niy zamykoł swoigo miyszkania. Nienawiyść 
jako mieli do nos za to, że tu dostali robota, szkoła, miyszkania boła 
co roz wiynkszo, łokradali ludzi i miyszkania. Pamiyntom przipa-
dek kedy kobiytałod piekorza ze ulicy Floriana na wiecor we zima 
przijechała bankom łod siostry ze Wełnowca i ukradli ji pelcman-
tel, taśka i piyrścionek. Niy wkłodom wszistkich wulców do jedne-
go miecha, byli miyndzy niymi ludzie bogobojni i życzliwi. Niykere 
nasze dziołchy sie ze niymi żyniyli. Nojgorsi byli wulce ze interna-
tu (dzisiejszy komisariat policji), tam miyszkali za darmo, za darmo 
jedli łobiady, a ci co chodzyli do górniczyj szkoły mieli wcześniyjsze 
wyjazdy ze dołu. Koło tego wulca byli łodpusty, nasze miyjscowe 
chopcy tańcowali za szis budami, łoni sie na to prziglondali, pod-
chodziyli do naszych dziołchów, na chama ciągli je do tańcowanio. 
Jak niy chciała tańcować to zwołali poł wulca na bijatyka ze naszy-
mi. Strach boło iść na łostatni seans do kina, bo cołko halastra ce-
kała coby kogoś wyłomotać. 
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  Cofna sie nazod. Na ulicy Szkolny miyszkoł milicjant kery niy 
boł na wojnie, wiedzioł wszistko ło ludziach ze roboty i somsiec-
twa. Po wojnie piyrszy zgłosioł sie na milicjo coby służyć władzy lu-
dowy. Boł śledczym, jak sie ktoś do niygo musioł zgłosić to cały do 
dom niy prziszoł. Ludzie godali, że bioł i kopoł, a niykerych wysłoł 
do obozu we Świyntochłowicach. Jak tymu wieprzowi uciynli ło-
bie nogi (gangryna), ludzie godali co to kara bosko. Jest jesce tako 
familia kerym zabroł łojca do lagru i do dzisioj wnuki niy mogom 
go znojść.
  Jesce trocha ło latach cztyrdziestych. Kożde dziecko co sie 
urodziyło za Niymca musiało mieć niymieckie imie. Po wojnie 
urząd stanu ciwilnego wzywoł rodzicow dziecka, aby przepisać na 
imiona polskie. Mie z Wernera Wilyma na Stefan Piotr.
  Trocha ło przemianowaniu Katowic na Stalinogród. Wiela 
to boło komedyje, żodyn niy chcioł we aktach pisać Stalinogród, 
a jak radio ło dwanosty nadawało: „Tu Polskie Radio Stalinogród”, 
wszyscy wyłączyli radia. Jo we tym czasie ze mojim kolegom 
jeżdzioł do pałacu młodzieży. Do tramwaju 13 wsiadali my na 
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mijance, w wagonach byli jesce konduktory. Wleźli my do banki, 
podchodzi do nos mało, łopasło konduktorka i pyto: dokąd! My 
na to: dwa bilety szkolne do Katowic. Gdzie do Katowic – łona na 
to – wyp....lajcie, jak się nauczycie poprawnie mówić to pojedziecie. 
Zajęcia mieliśmy co 2 dzień, umówiłem sie ze kolegom jak przi-
dzie konduktor to bierymy 2 szkolne do końca i tak boło do łostat-
nigo dnia Stalinogrodu.
  Rok 1956. Koncert we Hali Parkowy we Katowicach, słyny ze-
spół Ewerman Opera. Boło nos trzech chopcow, jak my szli ze tego 
koncertu to piyrszy roz we życiu dostoł żech jo i moje kolegi „ra-
barbarym” (pały milicyjne) po plecach. To boło na drugi dziyń jak 
milicjo dostała pały. Prali nos tymi pałami i wrzesceli: rozejść sie! 
W doma jak to łobejzeli łojcowie te pryngi na plecach, to jesce na 
mie: po co łazis, ino wolno iść we dwojka. 
  Jesce roz cofna sie do lot po wojnie. Na Ślonsk do roboty 
oprócz ludzi z werbunku, zostali sprowadzyni tyz tak zwane S.P. 
Robiyli przi budowie domow, kolei i innych. Espijoki byli łoblecone 
we ciymnożołte mundury, na gowie mieli tzw. pitowa (furażerki), 
miyszkali we barakach przed starym Chorzowym. To byli dopiyro 
zażarte na ślonzokow, ni to wojsko niy cywile. Jak po wypłacie tako 
bandka wpadła do gospody, niy boło na nich rady – wyrombali co 
sie dało a milicjo boła sie interwycji. Byli te S.P. pod ochronom par-
tii. Wrzesceli: myśmy tukej prziszli wos hanysy nuczyć kultury! Po-
tym sie pokozało jako łoni nom prziniyśli kultura. Wszystko co nasi 
starzikowie pobudowali, łoni zniszczyli: miejsca rozrywki, Dom 
Górnika, Dom Kultury Huty Jedność, Belweder, Ucher. Wszystko 
razym ze przemysłym łostało przez ta ich kultura zniszczone. Z Pa-
łacu zrobiyli szkoła górniczo, pomału letkymi krokami ze naszygo 
miasta zrobiyli ciemnogród.
  Lata 60-te inno nacjo: O.H.P. Zamiast iść do szkoły sie ucyć, 
to tu sie wykludziyli, tyn som cyrkus jak downi. Niy wiym fto tak 
napuscoł ca cała halastra na Ślonsk. Lata kawalerskie: ida ze sean-
su we Planetarium, ze mojom dziołchom a tu naroz trzech ohp 
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na nos ze pasami, zacli nos łokładać. Łoni tys mieli mundury ino 
ciymny granat. Jakby  niy moja dziołcha i jeji refleks - symła ze no-
giszpilka i łupła jednego we łeb. Zacon wrzesceć jak elefant ze bólu, 
jo innymu wyrwoł pas ze rynki i tak tych lebrow my rozgoniyli. To 
som prawdziwe zdarzynia. Tyn pas żech potym nosiół do robo-
ty na grubie. Oprócz tego u nos boła szkoła pielengniarek na uli-
cy 1-Maja. Do ty szkoły byli werbowane dziołchy ze róznych stron, 
po skończyniu szkoły dostali sie do szpitali. Byli tak rafinowane, że 
niykere doktory mieli przed niymi strach cosik pedzieć, bo zaroz 
donosiyli do dyrektora. I tukej tys chca pedzieć, że niy wszistkie 
dziołchy takie boły. Zacon robić sie miszong, trocha sie uspoko-
joło, nasze niykere chopcy żyniyli sie ze flegerami a espyjoki bra-
li nasze dziołchy. Najgorzi znosiyli to łojcowie: mało to jest naszych 
chopcow i dziołchów, że bieres sie wulca?
  Końcoł sie czas gierkowski. Cuć boło we lufcie jak sie wyjyż-
dżało na wczsy. Miyjscowi godali: wy na Śląsku macie wszystko, 
a my stoimy w kolejce za wszystkim. Niy roz żech takiymu eklero-
woł, że my tys stojymy we raji nawet za chlebym. Jak sie włazioło 
do kawiarni abo na piwo, zaroz godali: patrzcie, Hanysy przyszły. 
Tak sie niykedy godom som do siebie – komu i na co to wszistko 
boło potrzebne. Żyli my we jednym kraju kraju a tela niynawiści 
i przisrowanio kto jest kto.
  Czas Solidarności zaś to samo. Nojgorsze fanatyki i śmier-
dzirobotki godali do tych co byli we partii: my wos powieszymy na 
tych cerwonych bindrach. Partyjoki ze strachu targali legitki par-
tyjne i wstympowali do zwionzku. Wsziscy pod napiynciym sta-
nu wojynnego kery nastoł, godali do siebie: po co jo sie zapisoł do 
zwionzku, partyjoki: na co jo potargoł ta legitka partyjno? Po stanie 
wojynnym wszistko sie zmiynioło. Przeciwniki ze jeny i drugi stro-
ny zaś zacli godać ze sobom, łaziyli razym na piwo. 
  Prziszoł rok 1996, zamkniyncie gruby. Tym co sie udało i mie-
li ino trocha do emerytury poszli na pomostówki, kto mioł dobro 
baba i poukładne pod gipsdekom jakoś to przetrwoł. Gorzi boło 
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tym, co zamiast mózgu mioł we gowie hauskyjza i gupio baba – 
po niy cołkym roku wuchtli go ze miyszkanio, zniszczoła sie coł-
ko rodzina, na koniec wozyk i po hasiokach zbiyrali złom. Żol mi 
tych co tak upadli, fajne chopy, dobre komple ale słabo natura. Po 
likwidacji huty, gruby, Szklarni, Fadomu i innych miasto stało sie 
biydne. Złodzieje łozkradali na kożdym kroku, pijoki: dołoż mie do 
jabola abo piwa. Dziynki Bogu, że my sie z tego wszistkigo łotrzyń-
sli. Miasto łożoło, władza miyjsko czyni wszistko żeby ludzie mieli 
robota, godne życie i rozrywka. We tym miyjscu chyla gowa przed 
radnymi i włodarzem naszygo coroz piykniyjszego miasta. Fto do 
mie przijedzie, kery tu dugo niy boł jest zachwycony czystościom, 
porządkiym i gościnnościom ludzi. Ta część moji książki dedykuja 
wszistkim mojym czytelnikom keży lubiom czytać po ślonsku, coł-
ki rodzinie i tym wszistkim kerych żech niy wymiynioł.

***
Niyma tamtych Siemianowic
Laurahity, Hugo, Georghity.
Niyma gwaru, śmiychu dzieci.
Niyma gonić i grac we chowanygo.
Niyma: mamo ściepni mi kromka chleba ze tustym.
Niyma matki kero woło ze łokna: dzieci poćcie do dom.
Niyma lotanio po dyszczu po bosoku we ciapulycie.
Niyma somsiadki kero rano prziszła po łopatka glutu ze pieca.
Niyma wyszkubków, polterabendu przed weselym.
Niyma przistrojanio domu we Zielone Świątki, tatarakiym.
Niyma śpiywoków keży pod łoknami śpiywali.
Niy ma starzikow keży przi chlywikach kurzyli fajki
  i futrowali króliki.
Niyma gołymbiorzy co na niebo spoziyrali jak gołymbie
  na flug dali.
Niyma wonności mota ze browaru.
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Niyma szmaciorza kery wołoł: szmaty kupuja, za stare szmaty
  dowom nowe garce.
Niyma skórkorza kery wołoł: skórki, skórki skupuja.
Niyma szlajfiyrza: noże, nożycki łoszcza, gorki
  i paryzole naprawiom.
Niyma kartoflorza: kartofle, po te kartolfe.
Niyma furmanow keży koniami wongiel wiziyli.
Niyma gulikorza, kery guliki przesztopowoł.
Niyma starki i starzika keży przi żeleźnioku na podzimiu
   zima bojki wnukom przi fonkach ze pieca berali.
Niyma syryny ze gruby i huty kero co dziyń wołała: stońcie chopy,
  czas do roboty.
Niyma ksiyndza ze dzwoneckiym, dzwonioł bo szoł do chorego.
Niyma kokotkow i ausgusow we kerych na Wielkanoc
  woda sie brało, coby dziołchy poloć.
Niyma pola złocistego. łonków kwiecistych, szmaterloków,
  ważków, rechotu żab, stawów rybnych, ptactwa wodnygo.
Niyma ptoków, jaskółek kere we siyni gniazda robiyli.
  To wszistko kedyś boło iksze niż tera, starszym do ipomniy-
nio, a bajtlom coby tak jak my kedyś żyli i łoni to przeżyli.

***
„Dla Wspaniałego kompana Prawdziwego człowieka Śląska, Przy-
jaciela młodych i tych poważniejszych wiekiem. Człowieka Dobre-
go serca i Wielkiego rozumu – Starego Korzynia”

Śląski Korzeń
Tyś od ojców jest związany, z tym regionem ukochanym
Wciąż pogodzić się nie możesz, że Ty
„Twardy Śląski Korzeń”
Patrzysz na tą degradację i zachodzisz ciągle w głowę:
Co się dzieje? Kto ma rację? Kto pogrążył dobra całe
I zostawił – „ubikację”?
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Łza się czasem w oku kręci, kiedy sięgasz do Pamięci:
Tu kopalnia a tam huta, tyle ludzi pracowało –
Teraz pusto, co się stało?

Może komuś przeszkadzało, że dokoła wszystko grało?
Węgiel, czołgi, stal, cukierki, był tu przecież przemysł wielki
I co z niego pozostało?

Bezrobocie, bieda, nędza i kto wszystko to napędza?
Serce wielkie masz jak dzwon
Bo Ty przecież jesteś stąd!

Pragniesz by tu wszystko grało, ale siły masz już mało
Bo już przecież nie ten wiek, nie te siły ma już człek
Czas by młode „pnioki, krzoki”, dole swoją poprawiły
Zamiast jechać za granicę, coś dobrego tu robiły!

Bartnik S.G. 10.03.2013 

***
Przyjaźń rzecze dzisiaj szeptem, czujne czasy dla niej stały.
Woli cicho i stabilnie, przyjrzeć „światu się z oddali”.

Z „czasem” lekcji i doświadczeń, pomnożyła, zapisała.
By w istocie „łowcy”, patrzeć. By „ciężaru” już nie miała.

Sedno takie zrozumiała: lekkie myśli - przyjaźń wielka,
Gdy zamienisz w przeźroczyste, wnet z przyjaźni „miłość” zerka.

Gdyby zetrzeć wzorzec czasu, stworzyć wieczność tego bytu?
Pudrem pyłu twarz obsypać, utkać profil dobrobytu?
Stanąć w miejscu, wchłonąć „Świat”, by się przeźroczystym stać?
Odpowiedzi w wyobraźni? Ja uważam w „wyższej jaźni”...
Stanąć..., wchłonąć..., poczuć..., „być”...
Każdy prawo ma, jak chce, by żyć...

Kiedy miłość iskrą zerka, już nie zamkniesz tej szczeliny.
Wtedy „Przy Jaźń”– zgodne „serca” tkają wspólnie gobeliny...
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  Z wyrazami podziękowania, za mam nadzieję nie kończącą 
się wspólną, wspaniałą przygodę, przyjacielowi, Staremu Korzy-
niowi – Paweł.

Trocha o siebie
  Po napisaniu książki, zostałem zaproszony przez pana Pre-
zydenta do UM na uroczystą sesję miasta. Zostałem uhonoro-
wany Dyplomem. Zostałem zaproszony do biblioteki centralnej 
na promocję mej książki. Udzieliłem wywiadu TVP3 – wywiad 
pt. „Ponad pokoleniami”. Dziennik Zachodni przeprowadził ze 
mną wywiad o książce. Redaktor Polskiego Radia Katowice, p. Be-
ata Tomanek przeprowadziła ze mną wywiad o Siemianowicach. 
Miałem spotkanie w Muzeum w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Szkoły zapraszali na spotkanie z uczniami. I wiele, wiele in-
nych...
  Dziękuja kożdymu, co mioł ciyrpliwość przecytać to co zosta-
ło naszkryflane we moji książce.

Szczęść Boże
Stefan Maruszczyk
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Aneks
Familio

Dziadek Jan. I Wojna Światowa

Moji Rodzice i jo. Rok 1942
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Dziadek Franek, ojciec Broni
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Moja Mama i ja. Uchroniła mie łod Pszoża
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Rozpoczęcie działalności kółka fotograficznego
w Klubie Górnika. Rok 1968
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Wesele cioci Marysi na starym Alfredzie

Moja żona w Parku Miejskim
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  Na początku moich wspomnień skupię się na swoim życiu 
dziecinnym i dorosłym. Nie będę rozpisywał się na temat jak po-
wstała Kolonia Jerzego i Srokowca (Geogshütte). Lepiej sięgnąć na 
przykład po Rocznik Muzealny 2008, 2009, 2012, gdzie jest szcze-
gółowo opisana historia powstania tych miejsc. 

Moje wspomnienia
  Urodziłem się 11 maja 1938 roku na Srokowieckiej 4a w wa-
runkach domowych, jako ostatnie, 6 dziecko w rodzinie. Było nas 
4 siostry i 1 brat, który zginął w II wojnie światowej, przymusowo 
wcielony do wojska. 

Antoni Bratek
Wspomnienia o Hucie Jerzego

i Srokowcu.

b

Antoni Bratek
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  We wrześniu 1944 roku jako sześciolatek zacząłem chodzić 
do I klasy Volksschule na Georgshucie. Po wyzwoleniu, we wrze-
śniu 1945 znów zacząłem od I klasy – tym razem już w Szkole 
Powszechnej na Hucie Jerzego. Szkołę podstawową skończyłem 
w 1952 i w tym samym roku zacząłem dalszą edukację: w Zasad-
niczej Szkole Zawodowej przy Hucie Jedność jako stolarz – 3 dni 
w szkole i 3 dni nauki zawodu na warsztatach. Po ukończeniu Za-
sadaniczej Szkoły Zawodowej w 1954 roku dostałem nakaz pra-
cy (roczny) w Spółdzielni Pracy Budowlanych. Później, po odbyciu 
rocznego „nakazu pracy” przyjąłem się na Kopalnię Siemianowice, 
Rejon Ficynus do Działu Przeróbki Mechanicznej. W tym dziale 
pracowałem aż do emerytury.

  Dzieciństwo wspominam jako bardzo ciężkie czasy. Brako-
wało żywności, w okresie jesienno-zimowym dostawaliśmy do 
picia tran na łyżeczce oraz ciepłą zupę sojową. W 1948 roku zaczą-
łem uczęszczać na katechizm do kościoła św. Antoniego. Chodzi-
ły tam wtedy wszystkie dzieci z mojego rocznika a nawet starsze, 
ponieważ podobnie jak mnie, dzieciom urodzonym w 1937 roku 
nie została zaliczona nauka w niemieckiej szkole i musiały zaczy-
nać od początku.  Najgorszy był okres zimowy, śnieg na 0,5-1 me-

Wspomnienia o Hucie Jerzego...
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tra a  do kościoła mieliśmy 4,5 kilometra. W roku 1949, 26 maja 
przystąpiłem do I Komunii Świętej. Pamiętam ten dzień - upalny 
maj, 25 stopni. Szliśmy piechotą, był taki upał, że w drodze powrot-
nej z kościoła już z Katowickiej wracaliśmy na bosaka. Po pierwsze 
mieliśmy nowe buty które nas parzyły w stopy, po drugie buty trze-
ba było uszanować na cały sezon letni, nosiliśmy je tylko w niedzie-
le do kościoła.

  Rodzice mieli pola uprawne i ogródek przydomowy na upra-
wę warzyw. Pola były uprawiane na potrzeby utrzymania trzody 
hodowlanej. Hodowaliśmy świnie, gęsi, kury i króliki. Nasza rodzi-
na była bardzo duża, więc i hodowla była spora. W ciągu roku ho-
dowaliśmy 3 świnie, 12-15 gęsi, 10 kur i około 50 królików. Z tej 
sporej ilości królików około 20 sztuk to były króliki rasowe – srebr-
ne francuskie, biało-czarne i inne. Nasze króliki brały udział w wy-
stawach zwierząt futerkowych miejskich i wojewódzkich. Rodzice 
byli zrzeszeni w Polskim Związku Zwierząt Futerkowych, króliki 
zdobywały dyplomy i nagrody za najlepszy wygląd i utrzymanie 
pod względem zdrowotnym. 

Antoni Bratek
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  Jak wyżej opisałem, trzeba było włożyć dużo pracy i wysiłku 
żeby to wszystko oporządzić i utrzymać taką ilość królików. Zwią-
zek dzierżawił łąki na obrzeżach miasta, Stary Czekaj a później Fa-
zaniec i tam koszono trawę którą suszyliśmy potem na siano żeby 
było czym karmić w okresie jesienno-zimowym. I tak było przez 
wiele długich lat, aż do roku 1974, do czasu wyburzenia osiedli na 
Srokowcu i Hucie Jerzego.

Wspomnienia o Hucie Jerzego...
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  Jak wspominałem, mieliśmy pola uprawne z którymi zawsze 
było dużo pracy. W pracach brała udział cała rodzina – było sa-
dzenie kartofli, sianie żyta, latem młócenie. Była u nas stodoła, 
mieliśmy też maszynę do młócenia zboża i tam się to wszystko od-
bywało. Stodoła stała na Srokowieckiej 1a, gdzie też mieszkał mój 
dziadek. Posiadał tzw. „zwakier” którym się oczyszczało ziarno od 
wszystkich plew do czystości. Tak się to odbywało. 
  Wspomnę jeszcze o świniobiciu. Brała w tym udział cała ro-
dzina ponieważ było przy tym wiele czynności do wykonania. Ubój 
świniaka odbywał się na podwórzu, w domu trzeba było zagrzać 
wodę w tzw. kastrolach, dużych garncach na 50 litrów. Później tą 
gorącą wodę znieść na podwórze,  a na Srokowieckiej 4a miesz-
kaliśmy na I piętrze. Po ubiciu świni przez masorza czyli rzeźnika 
dalsze czynności związane z rozbiórką świni na sorty wykony-
waliśmy już w domu, w kuchni – osobno słonina, kotlet, podro-
by. Na piecu gotowała się kasza na krupnioki, w drugim kastrolu 
woda żeby było w czym przegotować wyroby: krupnioki, żymlo-
ki, salcesony. Jak wspomniałem w pracach brała udział cała rodzi-
na, wszystko w tym samym czasie. A odbywało się to w jednym 
pomieszczeniu – w kuchni która miała 16 m2. Trzeba było zrobić 
farsz do krupnioków i żymloków, przyprawić do smaku i nadziać 
wszystko do wcześniej oczyszczonych jelit. Po tych przygotowa-
niach krupnioki, żymloki i salcesony wrzucano do kastrola na pie-
cu gdzie gotowały się około godziny. W pokoju pod oknem była 
rozłożona słoma na której kładło się gotowe wyroby żeby ostygły. 
Zapach unosił się na całe podwórze. Ach, co to był za zapach... Pal-
ce lizać! To było smaczne świniobicie u rodziny Bratków na Sroko-
wieckiej 4a, w podwórzu.
  Dalsze wspomnienia będą o zabawach na śniegu i ślizgaw-
kach na pobliskich stawach. Pomiędzy Szeflera a Srokowcem mie-
liśmy wspaniałe górki i pagórki. Były to nieużytki po biedaszybach. 
Na stawach jeździliśmy na tzw. holcokach. Były to buty na drew-
nianej podeszwie, które dostawali w pracy hutnicy. Na podeszwę 
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nabijało się drut grubości 5 mm i już mieliśmy łyżwy swojskiej ro-
boty. Na nasz „ośrodek zimowy” przychodziły dzieci i młodzież 
z pobliskich dzielnic naszego miasta. Takie same warunki mieli 
mieszkańcy Szelerki, ul. Chemicznej czy Georgshütty. Tam, mię-
dzy Szelerką a Bogucicami też były puste tereny po biedaszybach 
i hałdzie hutniczej i były takie same warunki do zabaw na śniegu. 
Miejsce to nazywano „Alpy”, można tam było dojechać kolejką wą-
skotorową tzw. Rozbanką, która miała stację na „Paulinie”. Na stacji 
„Paulina” były rozdzielane pociągi do pobliskich kopalń: Katowi-
ce, Janów, Wieczorek, zakładu Walcownia Silesia oraz Szelerka. 
W tych czasach stacja dawała pracę wielu robotnikom. Rodzi-
ce opowiadali, że w okresie międzywojennym Rozbanka służy-
ła też do przewożenia ludności na Małą Dąbrówkę, Bogucie czy 
Janów. Chciałem zaznaczyć jeszcze, że na Szelerce były 2 budyn-
ki mieszkalne, w których zamieszkiwali pracownicy stacji kolejo-
wych „Paulina” i  „Szelerka”. Budynki te były usytułowane pomiędzy 
Szelerką a Srokowcem, około 500 metrów od Srokowca. W jed-
nym z nich mieszkał mój dziadek, Adam Bratek z rodziną. Miał 
czwórkę dzieci – trzech synów i córkę: Wilhelm, Emilia, Roman, 
Sylwester. Dziadek Adam pracował jako dyżurny stacji kolejowej 
„Paulina”. Kierował pociągi towarowe na inne bocznice tj. Mała Dą-
brówka, Bogucice, Janów oraz kolejkę Rozbankę. Dziadek Adam 
Bratek wraz z Babcią Marią na Szelerce zamieszkali jeszcze pod 
koniec XIX wieku, w roku 1897. Tam wychowali całą rodzinę, tam 
też pracował w latach 1900 – 1921.
  Dziadek ze strony mamy, Jan Szwarc też ma ciekawą historię. 
Mieszkał z rodziną na Srokowieckiej 1a, na przełomie XIX i XX 
wieku pracował jako górnik na kopalni „Knoff ”. Na początku XX 
wieku prowadził zasadzenie drzew kasztanowych od strony ko-
palni „Knoff ” aż na Georgshütte do szybu „Fannygrube”. Była to 
droga łącząca „Knoff ” z Georgshüttą. Po obu stronach drogi były 
żyzne pola i łąki, wzdłuż po kilku latach wyrosły piękne kasztany. 
Nazwano tą drogę „Aleją Kasztanową”.

Wspomnienia o Hucie Jerzego...
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  Na koniec chciałem wspomnieć moje dorosłe życie. Napi-
sałem, że uprawialiśmy pola i łąki, ogródki domowe. Było u nas 
dużo pól pod uprawę zboża, kartofli. Z tych pół korzystali gospo-
darze z miasta np. Bednosz z Kopernika który posiadał 2 pary koni, 
Szczypa z Mysłowickiej. Jako młodzi chłopcy z praktyką rolniczą 
w okresie żniw dorabialiśmy sobie przy koszeniu pól czy młóce-
niu zboża. Jak już pisałem stodoła i maszyna stała przy Skroko-
wieckiej 1a i tam się odbywały wszystkie prace związane związane 
z  młóceniem. Obok był fakiel mojego dziadka Świerca na którym 
oczyszczało się zboże. Taki fakiel dziś można zobaczyć w Muzeum 
Siemianowickim. W ten sposób zarabialiśmy parę groszy na swo-
je rozrywki: pójście do kina lub do kawiarni na mieście. W nie-
dziele szło się do kościoła, popołudnie spędzało się z kolegami. Ci, 
którzy byli uzdolnieni muzycznie brali gitary, mandoliny, organki 
i tak spacerkiem po naszej kochanej Georgshütte i Srokowcu, na-
szą wspaniałą „Aleją Kasztanową”...

  W okresie wiosenno-letnim nasi dziadkowie i ojcowie w każ-
dą sobotę mieli swoje małe turnieje: skat, brydż, w durnia (czyli 
psa). My jako uczniowie musieliśmy pozamiatać plac, później sia-
daliśmy na ławkach przy małym stoliku i rozpoczynały się roz-
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grywki. Uczyliśmy się i poznawali tajniki zagrywek, przeważnie 
skata, naszej śląskiej gry. 

  Chcę jeszcze wspomnieć o pieczeniu chleba przez nasze bab-
cie i matki. Na Georgshütte i Srokowcu znajdowały się tzw. piekar-
nioki w których pieczono chleb i smaczne kołocze. Dwa znajdowały 
się przy szkole na ulicy Emilii Plater przy ogródkach, jeden był na 
Srokowcu pomiędzy nr 7 i 8, też przy ogródkach przydomowych. 
Przeważnie kilka rodzin umawiało się na dany dzień na pieczenie 
chleba, rozpalali ognisko w piekarnioku i zaczynało się pieczenie. 
Najpierw wyrabiano ciasto w drewnianych dzieżkach, później to 
ciasto rozkładano do podłużnych i okrągłych słomianek a na koń-
cu wkładano do pieca. Zapach tego chleba unosił się w całej okolicy. 
Pamietam do dziś smak tego okrągłego chleba, jak się go posma-
rowało roztopioną szpyrką od swojskiej świni odpowiednio do-
prawioną troszeczką czosnku, cebulką i skwarkami po roztopionej 
słoninie. Ach co to był za smak, palce lizać. Smacznego!
  Warto wspomnieć jeszcze o naszej ręczno-mechanicznej ma-
glownicy, która znajdowała się na Srokowcu pomiędzy budynkami 
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6 i 7. Taki magiel stoi w Muzeum na ulicy Chopina. Wystarczy go 
obejrzeć, żeby pojąć że to nie była lekka praca. Na środku pomiesz-
czenia stały 2 stoły zbite z bali drewnianych, 4 wałki drewniane na 
których nawijano pościele i inną bieliznę. Przy tym maglowaniu 
pracowały przynajmniej 3 osoby z rodziny.
  Tak samo jak przy pieczeniu chleba spotykały się 3 rodziny, 
pracowały i plotkowały o tym co nowego w dzielnicy i okolicznej 
Georgshütte. Tak przebiegało nasze życie na Srokowcu.

  Później życie kawalerskie, narzyczyństwo, żyniacka. Część ko-
legów ożeniło się na Srokowcu, Georgshütte, albo Knoffie, 5 z nas 
szukało żon w innych dzielnicach miasta. Ja byłem wśród tej piątki, 
ale nasze żony poszły za nami na Srokowiec, mieszkaliśmy na pod-
daszach na 15-20 m2 w ciężkich warunkach sanitarnych – woda 
na korytarzu, ubikacje na podwórzu 20 metrów od sieni. W takich 
warunkach mieszkaliśmy i wychowywali dzieci. Jeszcze wspomnę, 

Antoni Bratek



155

że w 1970 roku na naszym Srokowcu Kazimierz Kutz kręcił film 
„Perła w koronie”. W kręceniu tego filmu brali udział większość 
mieszkańców Srokowca i Georgshütte. Drewniany domek został 
specjalnie postawiony do kręcenia tego filmu, wszystkie meble zo-
stały wypożyczone od mieszkańców. Dzieci miały wielką frajdę, że 
brali udział w filmie, a rodzice jeszcze większą. 
  W 1972 jesienią wraz ze swoją rodziną – żoną, córką i synem 
wyprowadziłem się na ulicę Katowicką, ale co drugi dzień przeby-
wałem na Srokowcu żeby wspomóc rodziców przy hodowli króli-
ków oraz gęsi. 
  W roku 1974, latem zaczęli wyburzać Srokowiec całą naszą 
Georgshüttę. To trwało do 1976 roku. Kończę te moje wspomnie-
nia bo każdy mieszkaniec tej dzielnicy ma swoje wspomnienia i re-
fleksje w jakich warunkach mieszkaliśmy. Ale mimo to byliśmy 
szczęśliwi, radośni i uśmiechnięci. Zawsze mieliśmy wzajemny 
szacunek dla siebie, bo tak nas wychowano.
  Po kilku latach, jak już zostało pustkowie po Srokowcu i Geo-
rgshücie ci, którzy dziś mieszkają na Wróbla, Kopernika czy Jagiel-
lońskiej wsiadaliśmy w autobus linii 22. Wybieraliśmy się w kilku 
kolegów na małe wycieczki po Srokowcu i Georgshücie – wypić 
piwko, zagrać małą partyjkę w skata i powspominać...
  Tyle skromnych moich wspomnień i przeżyć na Srokowcu.

Z górniczym pozdrowieniem 
Szcześć Boże 

Antoni Bratek 
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  Jest taki zakątek Michałkowic, niewidoczny od ulicy Oświę-
cimskiej – głównej arterii pomiędzy Michałkowicami a Bytkowem 
– zwany MAROKO. Dzisiaj do tego zakątka prowadzi ulica Emilii 
Plater.
  Nazwa tego miejsca, jak głosi legenda, pochodzi od pierwsze-
go osadnika, który za pieniądze zarobione jako żołnierz Legii Cu-
dzoziemskiej kupił w latach 30-tych XX wieku pierwszy dom na 
osiedlu robotniczym, osiedlu domów prywatnych.
  Bardzo szybko rozeszła się wiadomość, że osiedlił się tam „no, 
ten z Maroko” i tak oto przyjęła się nazwa tego niezwykłego miej-
sca. Jest to zapisane w księgach parafialnych.

Krzysztof Ceglarek
Moje Maroko

b
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  To tam właśnie, pomiędzy ulicami Limanowskiego a Kocha-
nowskiego spędziłem cudowne lata dzieciństwa.

Wiosna!
  Jak tylko słonko mocniej przygrzało, na Maroko zaczęły się 
roztopy. Ulice i chodniki w tych latach o których mowa (1950-1970) 
miały krawężniki, ale nie miały brukowanych płytek tylko ubitą zie-
mię. Po wiosennych deszczach chodziliśmy w butach gumowych.
  Zbliżały się Święta Wielkanocne. Każda rodzina starała się 
zdobyć coś dobrego do jedzenia. Nasze mamy piekły ciasta, które 
nosiło się do piekarni pana Świeżego. My, dzieci staliśmy w piekar 
ni pod ścianą i obserwowaliśmy co dzieje się z naszą blachą ciasta: 
czy już jest w piecu, czy dopiero za chwilę? Zapach wdychane-
go ciasta był nieziemski. Tuż przed świętami zrywaliśmy gałązki 
wierzby do dekoracji, robiliśmy pisanki. Drugi dzień świąt to oczy-
wiście śmigus-dyngus – ile było uciechy i zabawy!
  1 Maja, pochody, „Hanka” rzucała cukierkami, maszerowa-
ły zespoły, kukły „imperialistów”, było na co popatrzeć. W koście-
le było „majowe”. Był wtedy taki ksiądz, nazywali go „Francuz”. Miał 
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takie podejście do dzieci, że w każdy czwartek chodziliśmy na 
adorację bez przymusu. Mieliśmy śpiewniki, był pełny kościół.
  Jak maj to i Wyścig Pokoju. Staliśmy na trasie podekscyto-
wani. Każdy chciał być Królakiem. Nie mieliśmy rowerów – kto 
zdobył starą obręcz od roweru i odpowiednio wygięty drut do po-
pychania tej obręczy biegał tak po ulicy.
  Zbliżał się koniec roku szkolnego i wakacje. To był ten czas 
kiedy moja mama zawsze za dobre oceny na świadectwie kupowa-
ła mi torebkę czereśni.

Lato

  Okres letni to dla nas, dzieci był najaktywniejszym czasem 
przebywania na tak zwanym świeżym powietrzu.
  W naszym zasięgu był park, stadion z basenem gdzie prze-
bywaliśmy całymi dniami w wodzie. Tam uczyliśmy się pływać, 
pluskaliśmy się, podziwialiśmy śmiałków skaczących z wieży. Sami 
też skakaliśmy do basenu, ale nie z wieży. W porze obiadowej za-
kładaliśmy majtki, żeby w drodze do domu podeschły i pędziliśmy 
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na obiad. Jako małe dzieci dużo czasu spędzaliśmy przed domem 
pod opieką starszych. Dużo czasu spędzaliśmy też na boisku „szta-
dionu” (Park Ludowy). Graliśmy tam w piłkę, palanta i inne gry.
  Często bywaliśmy też nad wodą, uwielbialiśmy miejsce za to-
rami wąskotorówki a Bytkowem zwane „Zandferzac”. Był to teren 
po byłej piaskowni – po zakończeniu wydobycia niecka porosła 
trawą a później jakoś powstało rozlewisko z czystą wodą gdzie 
kumkały żabki i pływały rybki.

  Dla nas był to raj na ziemi – woda była z brzegu płytka, moż-
na było się pluskać, ze znalezionych starych drzwi budować tratwy 
i grać piratów.
  Jako już starsze dzieci chodziliśmy też do Parku Górnik, gdzie 
były różne imprezy. Gdy na Maroko zjawił się lodziarz z powozem 
ciągniętym przez konika, oznajmiając dzwonkiem swój przyjazd 
i głośnym wołaniem „Lody...”, to się działo – wszystkie dzieci pędzi-
ły pod swój dom wołając pod oknem „Mamo, zrzuć pieniążek na 
loda!”. Czasem była wata cukrowa.
  W Bytkowie była rozlewnia wody sodowej, lemoniady najlep-
szej na świecie. Smak tego napoju niezapomniany do dzisiejszego 
dnia, jak się napiło to aż kręciło w nosie.

Moje Maroko
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Jesień
  Jesień dla nas, dzieci również miała swoje uroki. Na polach 
PGR-u po zbiorach kartofli pozostawały łęty, resztki słomy lub od-
pady po kukurydzy. Było to doskonałe paliwo na ognisko. Piekli-
śmy kartofle i spędzali wesoło czas przy ogniu.
  Inną zabawą były „kadzidła”. Zrobione były z puszek i kawałka 
drutu, po rozpaleniu jakimiś resztkami badyli biegaliśmy po ulicy.
  Na „sztadionie” czyli w Parku Ludowym było boisko trawiaste 
gdzie graliśmy w różne gry – piłkę, w klipa, palanta czy dwa ognie. 
W parku każda grupa robiła w tylko im znanym miejscu szałas. Dla 
odrobiny prywatności, czy wzorem jakichś filmów albo po prostu 
dla zabawy. Zaś istniejące do dziś tzw. kamieniołomy z piaskowca 
dostarczały nam świetnego miejsca do zabawy w Indian.
  Gdy mój dziadek, hutnik, zrobił mi hulajnogę to byłem wte-
dy „panem”. Miałem też pieska – suczka 3 dni po porodzie zdechła 
i trzeba było pozabierać szczenięta i odchować. Wszystkie dożyły 
starości.
  Jesienią odbywały się też święta parafialne – odpusty. Naj-
pierw był w Siemianowicach, a za tydzień w naszej para-
fii, to znaczy w Michałkowicach. To było jedno z największych 
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świąt. Rodziny zjeżdżały się z daleka. Budy (kiermasze) ciągnę-
ły się od kościoła przez całą ulicę aż do placu gdzie był „Romel”: 
gondole, kręciołki, huśtawki dla maluchów i karuzele z koni-
kami. Były też strzelnice, stoiska dla siłaczy, pan Szandara w krę-
gu otoczonym liną rozstawiał butelki wina na które rzucano 
metalowe pierścienie. Kto trafił na butelkę to ją dostawał. Wokół 
pachniało pieczoną rybą, grała muzyka. 

Zima
  Za oknami zima, która przywołuje piękne wspomnienia 
z dawnych lat...
  Gdy byliśmy dziećmi mało kto miał łyżwy, zwane przez 
nas szledzuchy, dlatego tak wiele radości sprawiały nam ślizgaw-
ki które zimą powstawały na chodniku przy ulicy Oświęcimskiej, 
naprzeciw parku. Odcinek aż do Bytkowa pokonywało się w eks-
presowym tempie.
  Jednak dla mieszkańców Maroka największą zimową atrak-
cją był Park Ludowy, a dla nas po prostu „sztadion”. Po lewej stronie 
boiska, w kierunku Maciejkowic były pagórki na których mogły 
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jeździć osoby posiadające narty, dla pozostałych był tor sanecz-
kowy. Było tam też coś przypominającego skocznię narciarską, co 
rozciągało się aż do wnęki po kamieniołomach. Był to dla nas istny 
raj na ziemi.

  Muszę też wspomnieć o ogromnym lodowisku, powstałym 
na zamarzniętych wodach w dole po piaskowni za torami wąsko-
torówki, aż do Bytkowa. Wielkość tego lodowiska można było po-
równać do dwóch katowickich lodowisk „Torkat”.
  W okresie świąteczno-noworocznym tradycją było kolę-
dowanie. Przebieraliśmy się wtedy za Pastuszków od Betlejem 
i chodziliśmy z szopką czyli betlyjką od domu do domu śpiewa-
jąc kolędy, dzięki czemu byliśmy później bogaci w słodycze. Kie-
dyś starsi ministranci przebrali się w stroje wypożyczone od księży 
(za zgodą proboszcza) jako Trzej Królowie. Gospodarze prosili ich 
do domu, taką zrobili furorę. Po paru latach, dla pieniędzy, przebie-
rańcy w koszulach wsiadali do autobusów i tramwajów, ale nie bu-
dząc zachwytu pogrzebali tradycję.  Tak nam mijała zima...

Nasza szkoła nr 15
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Beata Cwalina
Moja dawna, zielona „Laurahita”

b

  Urodziłam się w połowie XX wieku w Siemianowicach Ślą-
skich i przez prawie 30 lat mieszkałam w dzielnicy nazywanej 
„Laurahita” (Huta Laura). Tu chodziłam do ładnej, stylowej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, w której była duża sala 
gimnastyczna ze sceną. Wykorzystywano ją na akademie i koncer-
ty, ale także uczniowie grywali na niej w różnych przedstawieniach 
przygotowywanych pod kierunkiem nauczycieli. Do dziś pamię-
tam spory fragment roli zielarki, którą grałam w spektaklu „O Kra-
ku, Skubie i smoku wawelskim”. Scenografie były zwykle tworzone 
z udziałem rodziców, a mamy, babcie i siostry wykonywały kostiu-
my i rekwizyty – często z pomocą naszą i naszych ojców. 
  Jako mieszkańcy „Laurahity” – mieliśmy niedaleko do ko-
ścioła parafialnego pod wezwaniem Świętego Antoniego Padew-
skiego. Powstał on z hali targowej, która nigdy nie była używana 
w tym celu i została przebudowana odpowiednio na potrzeby ko-
ścioła. W kościele tym zawsze zachwycały mnie i zachwycają do 
dziś piękne witraże stworzone w pracowni siemianowickiego mi-
strza witraży – Fryderyka Romańczyka. Duże wrażenie robią też 
inne elementy wystroju świątyni, w tym wyjątkowy, stylowy, drew-
niany ołtarz z licznymi płaskorzeźbami, realistyczne obrazy na ga-
lerii przedstawiające poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, które 
namalował katowicki artysta Otto Kowalewski, a także okazały, 
drewniany strop kasetonowy.
  Podstawowe produkty do codziennego użytku kupowaliśmy 
zwykle w okolicznych sklepach lub na pobliskim targu, a na ro-
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dzinne spacery chodziliśmy na ogródki działkowe położone blisko 
domu, „za baną” – czyli za nasypem kopalnianej kolejki wąskoto-
rowej. Podczas spacerów spotykaliśmy się i rozmawiali z działko-
wiczami, od których kupowaliśmy też świeże warzywa, owoce 
i kwiaty.
  Jako dzieci – czasami biegaliśmy oglądać (przez dziury 
w drewnianym płocie, powstałe po wypadnięciu starych sęków) 
piękne klomby oraz fontanny z zamkami i różnymi rzeźbami, ja-
kie tworzyli więźniowie osadzeni w zakładzie karnym położonym 
na terenie obecnego osiedla Korfantego-Wróbla. Byli oni skazani 
za lżejsze przewinienia, dlatego mogli pracować poza zakładem 
karnym, ale pod nadzorem. „Nasi” więźniowie opiekowali się zie-
lenią w parkach miejskich i w Wojewódzkim Parku Kultury i Wy-
poczynku, czyli WPKiW w Chorzowie (obecnie Parku Śląskim), 
w którego budowie uczestniczyli w ramach tzw. czynów społecz-
nych mieszkańcy całego województwa (Katowickiego), zwłaszcza 
okolicznych miast. Do dzisiaj mam w oczach cudownie kolorowe, 
wymyślne i różnorodne wzory tworzone przez nasadzenia klom-
bów na plantach i w parkach z tamtych czasów, bo były one istny-
mi dziełami sztuki ogrodniczej.
  W niedziele popularne były również spacery na plantach koło 
naszego kościoła i w pobliskim parku „Hutnik”. Niedaleko kościoła 
był duży staw kopalniany, po którym można było pływać łódką lub 
kajakiem. W upalne dni odpoczywało się i korzystało z brodzików 
oraz basenów pływackich na kąpielisku „Bartek”, które mieściło się 
także nieopodal kościoła. Na dalsze spacery wybieraliśmy się do 
parku „Miejskiego” lub „Pszczelnika”, lasu bańgowskiego „Fazaniec” 
(obecnie „Bażantarnia”), lasku bytkowskiego lub do Parku Kultury, 
jak skrótowo nazywano WPKiW.
  Na „Laurahicie” mieściły się dwa główne zakłady przemysło-
we Siemianowic: kopalnia „Siemianowice” i huta „Jedność” (kie-
dyś: huta „Laura”, od której nazwę wzięła dzielnica „Huta Laura” 
– dla mieszkańców: „Laurahita”), a także siemianowicki browar. 

Beata Cwalina
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Działalność tych zakładów powodowała, że w powietrzu było 
zwykle dużo pyłu i sadzy, co zmuszało mieszkańców do częstego 
mycia okien. Mimo to – zapamiętałam moją dzielnicę z tamtych 
lat jako zieloną i bogatą w drzewa. Na placach, podwórkach i przed 
„familokami” cieszyły oczy zielone zakątki tworzone przez miesz-
kańców, można było podziwiać okazałe kasztany, a wzdłuż ulic ro-
sły często dwa rzędy głogów, które wiosną pokrywały się bujnym 
kwieciem: białym, różowym lub czerwonym – i urzekały swoim 
pięknem. Tak było także w centrum Siemianowic.
  Jednakże w którymś momencie ten piękny obraz zaczął się 
zmieniać: z ulic miasta  systematycznie „znikały” głogi, sprzed bu-
dynków – przydomowe ogródki, a z placów i podwórek – dostoj-
ne kasztany i inne drzewa. W dodatku – tereny zielone były coraz 
bardziej zaniedbane. Wszystko to robiło na wielu ludziach bardzo 
przygnębiające wrażenie i – w połączeniu z problemami powodo-
wanymi przez likwidację przemysłu skupionego głównie na „Lau-
rahicie” oraz bezrobociem rosnącym w Siemianowicach – rodziło 
poważne obawy oraz wątpliwości dotyczące przyszłości miasta 
i jego mieszkańców.
  Czasami zastanawiam się, jak się to stało, że miasto Siemia-
nowice Śląskie jest aktualnie postrzegane jako zielony ogród na te-
renie Śląska i ludzie chcą w nim mieszkać… To znowu jest moje 
zielone i ukwiecone miasto – mimo że nie ma już w nim tylu gło-
gów (choć głogów na „Laurahicie” i tak mi żal!). Pojawiło się jednak 
wiele innych drzew i bardzo ładne tereny zielone na siemianowic-
kich osiedlach. Tu rzeczywiście chce się żyć!

Moje dawna, zielona „Laurahita”
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Nazywam się Stanisław Greszta
Urodziłem się w małym miasteczku Zwierzyniec
Przez które rzeka Wieprz płynie
Żyją tam dzikie konie
Na natury łonie
I z tego Zwierzyniec słynie.

Dlaczego Siemianowice?
  Moja przygoda z Siemianowicami zaczęła się od spotka-
nia z niesamowitym człowiekiem, lokalnym patriotą, fascynatem 
historii, kultury i obyczajów. A był to Pan Stefan Maruszczyk  – 
„STARY KORZYŃ”. Poznaliśmy się w sytuacji nietypowej. Nie na 
festynie, nie na balu, ale w Szpitalu Miejskim nr 1 w Siemianowi-
cach Śląskich na oddziale urazowo-ortopedycznym, gdzie „na-
prawiano” nam „zepsute” stawy biodrowe. I tak zaczęła się nasza 
znajomość. Był to rok 2013, sporo czasu upłynęło, a my się nadal 
kolegujemy, dzwonimy do siebie.
  W szpitalu prowadziliśmy ciekawe rozmowy na różne inte-
resujące nas tematy. Podczas jednej z takich rozmów padł temat 
podziękowania lekarzom i pielęgniarkom za ich zaangażowanie, 
serdeczność i sympatię do nas, obolałych pacjentów.

Pan magister nam pomaga
Zawsze miły, uśmiechnięty
Wciąż dodaje nam otuchy
Chociaż jesteś bardzo spięty.

Stanisław Greszta
Dlaczego Siemianowice?

b
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No i taka puenta z tego
Koleżanko i kolego
Gdy w ICH ręce się dostaniesz
To nie stanie się nic złego.

Lekarz dumny ze swej pracy
Pacjent też zadowolony
Chociaż czasem z bólu jęczał
Znów na nogi postawiony.

Naprawione już bioderka
Już się skończy nasza męka
Jeszcze rehabilitacja
I w chodzeniu będzie gracja.

  I znów spotykamy się ze Stefanem w zakładzie rehablitacji 
przy Szpitalu Miejskim w Siemianowicach. Dla mnie i dla wielu 
rekonwalescentów był to czas nie tylko poprawy zdrowia. Nasze 
wspólne przebywanie to prawdziwa lekcja historii, nawiązywanie 
nowych znajomości, to również pokarm dla duszy.
  Większość wolnego czasu spędzaliśmy na dyskusjach i opo-
wieściach czym wzbudzaliśmy spore zainteresowanie. Nawet pe-
wien pacjent, pan Paweł, który z łóżka się nie ruszał, dźwignął 
zadek i powoli do nas dołączył, czym wzbudził ogromne zdziwie-
nie presonelu. I tak powolutku tenże pan zaczął chodzić nawet do 
toalety, co sprawiło wielką ulgę zaganianym pielęgniarkom.
  Pod koniec turnusu pan Paweł bez podpierania wchodził na 
schody. Aby uhonorować go za takie duże postępy wręczyliśmy 
Mu DYPLOM:

„HONOROWY HANYS ROKU”
Razem z nami, a nie z boku
Chociaż gorol – HANYS ROKU
Dumny Paulek, stara się dotrzymać kroku

Chociaż gwarą sam nie gada
Jednak z nami się dogada.

Dlaczego Siemianowice?
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Konferencje, nasiadówy i dyskursy różne nasze
Wspiera ciągle swą osobą i rozumie słowa nasze.

Tu cukierek, tam ciasteczko
i do siostry: „Ach, słoneczko”.

Bajeruje i fandzoli, chociaż czasem coś Go boli.
Wciąż humorem dobrym tryska i każdemu dałby pyska
Tu „kalfasik”, tam „tyłeczek”, siostro – może cukiereczek?

  Opowieści Stefana o perełkach Siemianowic i okolic to żywa 
lekcja historii. Zakłady przemysłowe któych już nie ma, oazy zie-
leni, zbiorniki wodne, sadzawki i stawy. To, co po nich pozosta-
ło objęto szczególną troską. Tak było z Brysiowym Stawem, oazą 
ptactwa wodnego, różnych roślin oraz ryb. Pewnego roku gdy na-
deszła fala niespotykanych upałów, groziło mu wyschnięcie. Aby 
go uratować, grupa entuzjastów postanowiła zrobić wszystko co 
możliwe by nie zniknął z krajobrazu, cieszył mieszkańców i dalej 
był ostoją przyrody. Oto opowieść, pół żartem – pół serio.

BRYSIOWY STAW
Staw Brysiowy wnet bez wody.
Co uczynić? Jak postąpić?
Aby ktoś udzielił zgody
By do stawu dolać wody.

Był ktoś taki, co w Sejmiku
Za różne pociągał sznurki.
Dogadał się z „wodociągiem”,
Aby ten podłączył rurki

I dostawu dolał wody.
Aby tam szczupaczek młody
Do rozmiarów dorósł wielkich.
By wędkarzy wokół wszelkich,

Swym widokiem, wzrostem wielkim
w osłupienie doprowadzić.
Jak go złowić? – zaczną radzić
Co by tu na haczyk wsadzić?

Stanisław Greszta
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Bestia wielka mieszka w stawie
Wciąż się kryje w wodnej trawie.
Lecz cierpliwość się opłaca,
Włowiono już „pajaca”.

Mierzy ponad metr długości
I zachwyca zwykłych gości
Gdyby wody nie dolano
W stawie by zbierano siano.

Dobre serca, dobrych ludzi
Wiele wspólnie zdziałać mogą.
No i nikt już się nie nudzi
Razem wspólną idąc drogą.

  Dbajmy o nasze oazy, wiele z takich pięknych miejsc znika 
pod betonem blokowisk, marketów i innych wielkopowierzchnio-
wych budowli. Czasem odrobina dobrej woli, przemyślanej decy-
zji, pozwoli ocalić jakiś piękny zakątek.

Z poważaniem Stanisław Greszta
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Roman Grzybek
Wspomnienia o Ojcu

b

Georgshütte
Okres 1920-1941

  Południowa część miasta Siemianowic Śląskich to taki rejon, 
który właściwie nie posiadał swojej urzędowej nazwy. W potocz-
nym określeniu używano nazwy Georgshütta, co w tłumaczeniu 
brzmi Huta Jerzego. Była to osada robotnicza skłądająca się z nie-
wielkich domków dla pracowników, z jednej strony wspomnianej 
już Huty Jerzego, jak i kopalni „Ficinus” (późniejsza kopalnia „Sie-
mianowice II”). W pewnym okresie czasu ta część Siemianowic 
była samodzielną gminą.
  W tym miejscu chciałbym uzupełnić pewien rys historyczny 
tego rejonu Siemianowic Śląskich. Sama huta Jerzego rozpoczę-
ła swą działalność na początku XIX wieku, a konkretnie w 1818 
roku, dzięki właścicielom firmy Georg von Giesche Erben i odku-
piona w 1848 roku przez hrabiego Hugo Henckel von Donnner-
smarck, zaś likwidacja jej nastąpiła w roku 1886.
  Na terenie tejże huty, w kierunku północnym, a także w jej 
najbliższym otoczeniu znajdowało się wiele stawów, terenów 
zielonych jak łąki i niewielkie pola, przydomowe ogródki które 
mieszkańcy, szczególnie ulicy Stęślickiego (Kaliderstrasse), pieczo-
łowicie uprawiali i bardzo o nie dbali, gdyż wszystko co w nich wy-
rosło zasilało domowe spiżarki, wszystko było wykorzystane i nic 
się nie marnowało. Należy też wspomnieć, że każda rodzina mają-
ca tu mieszkanie posiadała obowiązkowo chlewik i tzw. górkę nad 

Roman Grzybek
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chlewikiem w którym każdy coś chował, czyli miał kury, gęsi, kacz-
ki, króliki i oczywiście kozy a niektórzy nawet świnie. Ten żywy in-
wentarz nie był bez znaczenia, bowiem nikomu się nie przelewało. 
Było biednie, a nawet bardzo biednie, dlatego też zamieszkujący 
tu musieli sobie różnie radzić. Z reguły jedynym pracującym, za 
niewielkie pieniądze był mąż – ojciec i każdy grosik się liczył. Tak 
więc każdy uchowany królik, kura itp. miały swoją wartość. Każ-
dy kawałek łąki był starannie wykoszony, co też dawało zapas siana 
na zimę. Istotną sprawą godną podkreślenia to powszechna ludz-
ka solidarność, ponieważ fakt, że nikomu się nie przelewało każdy 
to dobrze rozumiał, stąd zjawisko pomocy sąsiedzkiej nikomu nie 
było obce.

  Od wewnętrznej strony budynku znajdowało się podwór-
ko, dalej chlewiki z górką i ogródki przydomowe, a za nimi na lek-
kim wzniesieniu ulokowana była strzelnica. Posiadała usypane 
wały ziemne ze względów bezpieczeństwa. Osobiście nie pamię-
tam żadnych zawodów strzeleckich, ojciec też na ten temat też mi 
nie opowiadał. Jednakże ta powierzchnia strzelnicy była wielko-
ści mniejszego boiska piłkarskiego, więc wręcz idealnie nadawa-

Wspomnienia o Ojcu
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ła się do gry w piłkę nożną, podnoszenie ciężarów, skoków w dal 
czy skoków wzwyż. Z tego miejsca zachowały się dwie małe foto-
grafie – pierwsze to moja mama ze mną na rękach, w tyle domu na 
ul. Stęślickiego 2, drugie zdjęcie, na którym to ojciec trzyma mnie 
na rękach, z tyłu wału ziemnego strzelnicy. To było w roku 1950.

  Tak ogólnie wyglądało otoczenie ulicy Stęślickiego 2 i domu, 
w którym urodził się mój ojciec Franciszek. Był to dom z czerwo-
nej cegły, odpowiednik dzisiejszego „bliźniaka”, piętrowy, plus spa-
dzisty dach pokryty czerwoną dachówką, w którym oprócz tzw. 
góry czyli strychu znajdowała się jeszcze jedna „einzla”, tj. mały po-
koik. Mieszkanie, zarówno na parterze, jak i na pierwszym piętrze 
to duża kuchnia i duża izba oraz niewielka komórka (spiżarka). 
Istotną sprawą była jeszcze na pierwszym piętrze ubikacja z wodą, 
także i na parterze. Nie bez znaczenia był na „sieni” czyli klatce 
schodowej „ausgus”, tj. zlew z bieżącą wodą. W tamtych czasach 
takie sanitarne wyposażenie to był znaczący luksus. Ten dom miał 
dwa niezależne wejścia, a obie części budynku były identyczne. 
Mieszkanie na pierwszym piętrze zajmowała rodzina Grzybek. Jak 
na tamte czasy, przeciętna rodzina była wielodzietna. Oprócz mo-
jego Opy (Dziadka) Juliusza ur. 10.02.1876 r. i Omy (Babki) Marii 
ur. 6.12.1876 r. było jeszcze dziesięcioro dzieci:

Roman Grzybek
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Helena ur. 17.03.1903 r.
Józef ur. 19.08.1904 r.
Konrad ur.21.11.1906 r.
Emma ur. 6.04.1908 r.
Gertruda ur. 6.03.1910 r.
Bernard ur. 16.04.1913 r.
Cecylia ur. 16.03.1915 r.
Franciszek ur. 4.09.1920 r.

  Oprócz tej ósemki była jeszcze dwójka dzieci – Emilia i Anto-
ni, którzy (prawdopodobnie) zmarli krótko po urodzeniu. Jak wi-
dać, tak wielka rodzina to duże wyzwanie dla jednego pracującego. 
Małymi dziećmi, prócz Omy musiały się zajmować dzieci starsze 
i od wcześniejszych lat przyzwyczajeni byli do obowiązków, pra-
cy i pomocy młodszym oraz rodzicom. Było to twarde życie, nie 
rozpieszczało nikogo. Nie było łatwo, lecz właśnie takie życie har-
towało te dzieci, później młodzież do stawiania czoła przeciwno-
ściom losu, biedzie a później trudnościom okresu wojny. Tamte 
czasy, w okresie przed I wojną światową do wybuchu II wojny, 
czyli za tzw. „starej Polski”, z opowiadań mego ojca wiem i jak już 
wspomniałem, ludzie żyli bardzo skromnie. Właściwie wszyscy 
byli równi, gdyż trudne warunki życia i bieda ludzi bardzo zbliża, 
w swoisty sposób uzależnia od siebie, od wzajemnej pomocy, więc 
w naturalny sposób rodzi się prawdziwa ludzka solidarność – któ-
rej próżno by szukać wśród bardzo dobrze sytuowanych. Miesz-
kańcy tej siemianowickiej dzielnicy nie posługiwali się na co dzień 
językiem niemieckim (chociaż wielu go znało), czy literackim pol-
skim, lecz wyłącznie śląską godką, taką – można rzec, w czystej po-
staci, bez jakichkolwiek naleciałości z zewnątrz. Nie miały miejsca 
kłótnie czy jakiekolwiek sąsiedzkie antagonizmy. Samo położenie 
tej osobliwej dzielnicy, oddalonej od centrum Siemianowic stano-
wiło specyficzne miejsce, swoistej ciszy, odrębności a jednocześnie 
tętniące swoim rytmem wypełnionym obowiązkami, pracą a tak-
że, co istotne wzajemną pomocą. Jak na te niełatwe warunki ży-
cia, panował porządek i ogólna czystość i każdy musiał o to dbać. 

Wspomnienia o Ojcu
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W soboty zawsze, szczególnie od wczesnej wiosny do późnej jesie-
ni podwórko musiało być zamiatane i w tych obowiązkach każdy 
skrzętnie przestrzegał swojej kolejności. Ten obraz zadbanych po-
dwórek osobiście znam też z mojego dzieciństwa.

Dzieciństwo + okres do wojska
  Gdy mój ojciec Franciszek urodził się, najstarsza siostra Hele-
na ukończyła 17 lat, a Emma miała 12 lat, więc oprócz niezbędnej 
opieki swej Matki z pewnością i starsze siostry też musiały zająć się 
małym Franciszkiem. Z opowiadań późniejszych mego Ojca pa-
miętam, że gdy miał około 4 lata po podwórku latem biegało się 
boso, tylko w lekkiej koszulce, zresztą jak i wiele dzieci w tym cza-
sie, w podobnym wieku. W tym też czasie jego starsi bracia Józef 
i Konrad pracowali już na grubie (kopalni). Jak już wspomniałem, 
w domu nie było łatwo, było biednie, więc po ukończeniu obo-
wiązkowej szkoły podstawowej musieli się rozglądać za pracą, żeby 
nie być ciężarem w wielodzietnej rodzinie. Starsi jego bracia przed 
podjęciem legalnej pracy z pewnością trudnili się wydobywaniem 
węgla na okolicznych terenach, gdzie węgiel zalegał płytko w tzw. 
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biedaszybach. Wydobywanie węgla w ten sposób nie było łatwe 
i bardzo niebezpieczne, a ówczesna policja na kopiących węgiel 
urządzała często obławy. 1 września 1927 roku, najmłodszy z ro-
dzeństwa Franciszek (ojciec piszącego te słowa) rozpoczął obo-
wiązkową naukę w 6-letniej Szkole Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika, którą po wojnie oznaczono numerem 2. Nie zachowa-
ły się świadectwa końcowe poszczególnych klas, z wyjątkiem świa-
dectwa ukończenia szkoły, które mam w posiadaniu. 

Wspomnienia z okresu ii wojny światowej 
1944 – 1946

  Długo nosiłem się z zamiarem opisania wspomnień moje-
go Ojca z okresu 1944 – 1946, tj. końca II wojny światowej oraz 
prawie 2 letniego pobytu w Niemczech po zakończeniu wojny. 
Wydarzenia z okresu II wojny światowej, a szczególnie jej kulisy, 
zawsze mnie interesowały. Również i przeżycia mojego Ojca sta-
nowiące tylko maleńki fragment w tej okrutnej wojnie, a o których 
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mi czasem opowiadał, wzbudziły moje zainteresowanie. Chociaż 
jego bezpośredni udział w wojnie to w zasadzie tylko pół roku, od 
2 sierpnia 1944 r. do 22 marca, kiedy to został ciężko ranny. Nie-
mniej ten krótki okres, także i późniejszy, stanowił wielkie prze-
życie dla dwudziestoparoletniego wówczas chłopca. Będąc na 
wojnie notował sobie ważniejsze wydarzenia w małym notesiku, 
który przywiózł z sobą z wojny. Na podstawie tych zachowanych 
kilkunastu stron z datami i krótkimi adnotacjami postanowiłem na 
przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych napisać przy 
współudziale mojego Ojca coś na wzór kroniki wydarzeń tamtego 
okresu. Odbywało się to w ten sposób, że do daty z adnotacją z za-
chowanego notesika Ojciec dawał  swój komentarz, a moje nie-
jasności i ewentualne uwagi uwzględniał, a także odpowiadał na 
liczne moje pytania. Wszystko to skrupulatnie notowałem i w ten 
sposób powstał wstępny materiał do napisania „Wspomnień”.
  Prowadzenie takich notatek trwało długo, gdyż nie zawsze 
znalazł się czas, żeby siąść razem i robić notatki. Choroba Ojca, 
a  następnie szpital i zgon przekreśliły możliwość dokonania peł-
nego zapisu wspomnień. Stąd też szczegółowy zapis kończy się na 
dacie 20 kwietnia 1945 r. Dalszy okres po tej dacie aż do powrotu 
do domu jest opisany wyłącznie przeze mnie na podstawie notatek 
Ojca. Uzupełniłem je tylko tym, co udało mi się zapamiętać.
  Spisując Jego wspomnienia miałem na uwadze fakt, że te same 
zdarzenia opisywane przez różnych ludzi są często się różnią. Każ-
dy opowiada historię tak, jak ją przeżywa. Dlatego też pozwalałem 
Ojcu na całkowitą swobodę w opowiadaniu, a ja robiłem w tym 
czasie notatki starając się też w maksymalnym stopniu wczuć w te 
opowiadania, sytuacje i wydarzenia. Mając na uwadze powyższe 
trzeba pamiętać, że „Wspomnienia” nie są więc obrazem całkowi-
cie obiektywnym, są subiektywnym przedstawieniem przeżyć, od-
czuć i wydarzeń.
  Chodziło mi głównie o spisanie przeżyć Ojca w okresie jego 
uczestnictwa w II wojnie światowej, przeżyć momentami bardzo 
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tragicznych. Znając Ojca, jego zapatrywania, poglądy, jego po-
stawę i charakter, wrażliwość na zło i wszelką niesprawiedliwość, 
pewne fragmenty opowiadanych zdarzeń uzupełniłem własnymi 
komentarzami wyodrębnionymi w tekście. W ten sposób powstał 
– mam nadzieję – pełniejszy obraz przeżywanych wydarzeń.
  Chęć spisania tych wspomnień powstała także i z innego jesz-
cze powodu. Otóż przeżycia wojenne Ojca nie są znane moim 
braciom lub znane w bardzo małym stopniu, nie mówiąc o wnu-
kach. Oczywistym jest, że wspomnienia nie przekazane i nie za-
pisane czy też nie utrwalone w inny sposób giną wraz ze śmiercią 
tej osoby. Dlatego też postanowiłem je utrwalić poprzez ich zapis, 
jednakże szybka śmierć Ojca przeszkodziła w realizacji moich pla-
nów. Szkoda, chociaż z drugiej strony i tak sukcesem jest zapisa-
nie choć jej części, tej najważniejszej – wojennej. Zamiarem moim 
nie było kreowanie Ojca na wielkiego bohatera, na człowieka nie-
przeciętnego czy też niewiarygodnie wytrzymałego i chociaż 
w pewych fragmentach może się tak wydawać, nie jest to zabieg 
celowy – wynikało to samoistnie z opisu takiej czy innej sytuacji.

Jedyne zdjęcie Ojca z okresu przebywania w niewoli amerykańskiej – 
25.VIII.1946 r. Walchüm

Wspomnienia o Ojcu
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  Sprawa, która we mnie budziła szczególną ciekawość, to psy-
chiczna strona udziału Ojca w wojnie. Bowiem nie był Niemcem, 
a musiał walczyć po stronie niemieckiej o sprawę, która dla niego 
z pewnością była niejasną i niezrozumiałą. Nie wiem, czy w tym 
zapisie przeżyć wojennych mojego Ojca udało mi się ten problem 
dostatecznie jasno ująć.
  Chęć spisania tych przeżyć, a tym samym utrwalenia ich, zro-
dziła się także i z tego powodu, że chcąc o kimś pamiętać należy go 
bardziej poznać – bo pamięć o kimś, kto już odszedł jest nagrodą 
najwyższą. 

Roman Grzybek

P. S. od redakcji
„Wspomnienia o Ojcu” spisane przez pana Romana Grzybka są fa-
scynującą lekturą. Tym bardziej, że poruszają temat który nadal 
wydaje się być tematem tabu w naszej zagmatwanej śląskiej histo-
rii – wojenne losy Ślązaków wcielonych do Wehrmachtu. Niniejszy 
tekst jest tylko wstępem autora do „Wspomnień”. Sama historia jest 
bardzo obszerna, my niestety dysponujemy ograniczoną objętością, 
a jakiekolwiek skróty byłyby stratą dla opowieści. Niech ten fragment 
będzie dla Państwa zachętą do odszukania całości. „Wspomnie-
nia” były publikowane w książce Gintera Pierończyka „Plecionka”, 
wyd. Silesia Progress 2019. Publikacja jest dotępna w naszej biblio-
tece – Dział Udostępiania, F. 2, F. 8., gdzie odsyłamy zainteresowa-
nych tematem. Naprawdę warto...
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  Poproszůny uo naszkryflańe poru zdań do tyj kśůnżki ńy mjo-
łech pojyńćo, jak śe zgrać z inkszymi tekstami, ftorych przeca ańi 
ńy znům. „Jak to dowńij, za bajtla, bůło na Bytkowje” – tego śe mjo-
łech trzimać i spokopjůłech rzecz ważno. Bajtlostwo mjołech fest 
radosne! Roczńik ’87, besto cołkje dojrzywańe trefjůło na cudne 
lata 90-te. Ino co sam uosprawjać?

  Ńy za wjela śe pozmjyńało na mojym placu i na Starym Byt-
kowje. Wjym ino, co uobecny blok nr 5 na Placu Skrzeka i Wójci-
ka stoji w mjyjscu przedwojynnego stawu, i pewńikjym skiż tego 
bůł uoddany ludźům 5 lot ńyskorzij, ńiźli bůł wybudowany, czy-
li w 1975 roku, bo na sztarće źdźebko upadowoł i trza było cekać, 
cy casym ńy trza go bydźe rozbjyrać. Můgbych pedźeć uo tym jak 
gůńylimy śe w rułach wodnych, ftore wymjyńali na cołkim Placu 
Skrzeka i Wójcika, co dowńij nazywoł śe Placym Wolnośći. Same 
wykopy my mjeli za szańce wojynne, a potym szlimy do dům, coby 
mamulki wyćůngały nům wołna mineralno ze dłůńi. Můgbych 
pedźeć, co lotalimy pod schodami, ftorymi właźi śe do kośćoła 
Św. Ducha. Dyć ńy kożdy to wjy, ale te betůnowe schody na zew-
nůntrz, mjały srogje dźurska po bokach i my tam właźyli i śe gů- 
ńyli, fest nachylyńi, podwjela tego ńy zaćepali cymyntym. Ańi my 
ńy myśleli, co za nami mogům gůńić srogje scury, połne śćeklizny, 
abo co jakimś cudym ńy trzaślimy gowami w zarośćałe gwoźdźe, 
co tam wystowały, cy inksze pułapki. Uosprawjać bych můg uo 
tym jak my půłowa letńich feryji budowali na trowje, wele szko-
ły „Uůsymki”, swůj szpilplac i swoja brama. Terozki půł tyj źelyńi 

Karol Gwóźdź
Za bajtla na Bytkowje...
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jes parkingjym. Ftoś przińůs sztachety, ftoś staro gardina, ftoś ja-
keś fojstliki i gwoźdźe, zaś przi pjyrszym szpilu „w tyka”, czyli au-
tonoga, bal trefjůł w lata i cało buda śe zbulyła. Půł lata budowali, 
coby roz cylnůńć i wszyjsko zbulić. Take z nos były budowńicze 
majstry. Můgbych pedźeć, jak łaźyło śe na chaby w strůna Azot, 
drogům, ftoro pjyrwyj mjanowali Bojtnerkům, a na poczůntku ńij 
bůł mały kjosek, w ftorym fater zowdy kupowoł Trybůna Ślůnsko. 
Můgbych tys godać uo tym, jak my śe bawjyli na placu zabaw, we 
zandkastli z betůnu i ńyroz śe wrocało do chałpy z uobdartym ko-
lanym. Na tym samym placu my skokali na srogij, půłokrůngłyj 
drabince, abo kożdy śe chuśtoł na tzw. „składaku”, czyli takij du-
gij, wjelgaśnyj huśtowce, do můmyntu aże śe ńy poskłodała. Tyn 
co ja huśtoł, zjeżdżoł na rzici w důł i ńic my śe z tego ńy robjy-
li, co mogło nos tam w půł złůmać. Dźiśej takich placůw zabaw 
jus ńy ma, a tyn co my mjeli, to go i tak můndre ludźe zmyńszyli 
uo půłowa. Můgbych tys pedźeć uo tym, wjela to śe uokjyn balym 
wybjůło na wymyślůnym szpilplacu na „uůsymje”, czyli na wew-
nyntrznym placu ze Szkoły Podstawowyj nr 8. Przed 1982 r. we 
tym samym budynku bůła szkoła dlo bergmůnůw (pl: „Zasadnicza 
Szkoła Górnicza”). Godać můgbych uo tym jak my grali w „szukać”, 
czyli w chowanego i zowdy, jak taki jedyn kamrat szukoł, to koż-
dy lećoł śe schować… do dům, na uobjod. Kjej my kůńcyli uobja-
dować, bywało, co bes uokno my kukali, jak tyn jedyn borok nos 
durch szukoł pod autami, abo za haśokami, a nům śe jus na plac 
ńy chćało wyłaźić. O! Ńyftore kamraty właźyli na dach hali spor-
towyj, cy to „uůsymy”, cy to „dwanostki”, ale właźić na taki wjyrch 
to jo śe jus cykoł. Pytańe cy kogoś by to interesowało? Dyć kożdy 
w  latach 90-tych mjoł podobny szpas. Mům růżńiste spůmńyńa. 
Jakeś 80% to szpilańe we fusbal na tzw. „dwanostce”, czyli szpilplacu 
ze Szkoły Podstawowyj nr 12, na srogje bramy, czyli na trowjasto
-błotńistym szpilplacu, eli na małe bramy, czyli blank betůnowym 
placu ze myńszymi bramami, na ftorym my tys szpilali w kosza. 
Casym we gorkje dńi wypolalimy lupům na ławkach swoje mjana, 
abo tys my szpilali w „kolażyki” na naszych ńy tak zatłoczůnych jak 
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dźiśej parkingach, a kapslami my śe bawjyli uod rana do wjecora. 
Te „drůgi” a’la Tour De France mjały, kjejby je wyprośćić, po pora 
kilometrůw. Lotalimy po naszych pywńicach i tam my śe cho-
wali, abo łaźyli z krauzami na łůnka wele stawu Bryśowego, tam 
kaj terozki jes plac zabaw. Do tych krauzůw po uogůrkach zbjy-
ralimy z blumůw bůnki, ćmjele, uosy i biny cuzamyn. Jak krauza 
bůła na tyla połno, iże cało brzyncała i trzynsła śe we strzodku, to 
my je wyćepowali daleko przed śa, choby granaty na wojńe, i dźi-
wali śe jak uoroz z tych wszyjskich krauzůw te furgajůnce gadźiny 
tworzyły nad nami jedna srogo, corno, brzyncůnco deka. „Piiita-
aać!!!” tego rozkazu suchali wszyjscy przechodńe, modźi i starzy. 
Take z nos wojoki były, istne Soldaten aus Bittkow. Co tys żodnego 
z nos ńy chapsnůł jaki chrobok to ino Nojśwjyntszyj Pańynce mo-
gymy dźynkować. Poza tym szpilalimy w legyndarne Commodo-
re C-64, leżelimy na klotkach schodowych i rysowali na papjůrze 
to, co widzymy ze růżnych sztokůw. Mjarkuja, co lata 90-te kożdy 
mjoł podobne. Mjelimy na Bytkowje ino pora sklepůw, ale z nasze-
go placu łaźylimy abo do „Kůmzůnu”, dźiś tam jes pjekarńa Ściga-
ła, ftory przůdźij mjoł ino mały kůncek ze cołkigo budynku, abo do 
Płaczkowyj, po chipsy, cola i gůmy turbo, zaś na lody to łaźylimy do 
Karlika. Casym ale śe szło w drugo strůna, do tzw. „Blaszoka”, czyli 
spożywczaka Społem, ftory przůdźij bůł w pawilůńe zdźebko wy-
żyj. Potym mjast „Blaszoka” bůł LiderPrice, Tesco, a terozki jes Tedi. 
Pamjyntům tys, co tam dalij, za „Blaszokjym” i za przichodńům, stoł 
wjelgachny, zarośćały, stalowy szkjeletor, i dźepjyro pod kůńec lot 
90-tych wźynli śe za dokůńcyńe budowy, dźynki cymu powstoł pjy-
rszy na Bytkowje market, czyli dyskůnt „Plus”. Můgbych tys pedźeć, 
co mjelimy na Skrzeka i Wójcika richtich srogje wydarzyńe, mu-
zyczny kůncert „Bytkowskie Drzewo”, na ftorym bůło poradźeśůnt 
tyśyncy ludźi, wszyjsko bůło kryncůne ze szwůngjym bes TVP Ka-
towice, zaś na naszych balkůnach bůło tyla ludkůw, co ledwo śe 
dychało. Pamjyntům, co frelki, ftore tam śpjywały, mjały richtich 
gryfne głosy. Jus wtedy wjedźołech, jak kukołech na tyn podśwje-
tlůny topůl, co můj żywot jes zoleżny uod muzyki.

Za bajlta na Bytkowje...
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  Chćołbych cymś podfarbować tyn swůj tekst. Tůż pytům 
moja matka, jak śe dowńij na Bytkowje żyło. „Bjydńe, ale wesoło, no 
bo jak?” uodpedźała. Uosprawjała uo hůngrach, PGR-ach, harcůw-
ce, a tys i uo tym, jak bes źima szli na azotowe pola, coby poskokać 
do dźur połnych śńega, dźur, ftore wyrůmbały bůmby z II wojny 
śwjatowyj. Godała mi tys, jak na Bryśowym stawje pływały se ma-
taczki i roz z braćikami i kamratami wskocyli na ńe, coby na dwje 
mataczki bawić śe we wojna. Muter mjała wtynczos 7-8 lot i  ńy 
mogła tykać steru, czyli kija, ftorym śe uodbijali uod dna. Nale roz 
můj ujek, a jeji brat, ńy doł pozůr i moja muter chyćůła za srogi ba-
dyl. Chćała fest śe uodbić, ale borocka tak go wbjůła, co tyn sro-
gi badyl chyćůł śe dna, a mataczka ij spod nůg ućykła. Uostała tak 
wiśeć pora sekůnd nad wodům. Pjyrw poleku, a potym drapko ze-
ślizgła śe do lodowatyj wody. Ja, gynau jak we bojkach dlo bajtli. 
Můno tys i zdůnżůła pomachać do braćikůw rynkům, ale tego ńy 
wjym. Mjyszkała we familokach, wele harcůwki, dźiśej tam sům 
blokowiska. Roz z uokna wszyjscy kukali na świńobiće na ich placu 
i uosprawjała mi, jak ich sůmśod mjoł zarzinać wjeprzka, ale stary 
masorz śe machnůł z pyrlikjym i zlynkńůny babuć dostoł szmyr-
gla. Ńy bůłoby w tym ńic dźiwnego, kjejby ńy jego syn, ftory trzi-
moł za dakle uod wjeprzka, a jak tyn zaczůn citać, to synek na ńego 
wskocył i... tak se uoglůndali te bytkowskje, szalůne rodeo. Půnoć 
ludźe beceli ze śmjychu. Lotała tys po růżńistych bůnkrach, a jo 
sům pamjyntům jesce taki jedyn, ftory bůł za „Pańynkům”, czyli fi-
gůrkům Matki Boskij, przi dźiśejszym růńdźe „ze ćuchćům”. Tam 
tys bůł taki malutki, drewńany kjosek, warzywńok i ino tam, na 
cołki Bytkůw, mjeli take gůmy-kulki, ale tys take fajne szekulady ze 
wystyrczůnymi podobiznami růżńistych gadźin. Zowdy żech tar-
mośůł szekulada bes papjůrek i rod żech zgadowoł co mi ta bula 
przipůmino, jako mi śe gadźina dźiś trefjůła.
  Pedźeć, coch mjoł szczyńśliwe bajtlostwo to mało pedźeć. 
Lata 90-te mjarkuja były nojgryfńejsze jake modymu pokolyńu 
můgły śe trefić. Kupa radośći i mało społecznych frasůnkůw. No 
chyba, że za co se kupić kaseta magnetofůnowo, ftoro i tak ńy była 
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uoryginalno, na torgu, ftory bůł ńydaleko dźiśejszego Kauflanda. 
Besto mocka historyji jes krůtkich, fajnych, ale mjarkuja, co inkśi ze 
mojigo roczńika mjeli za bajtla podobńe.
  Ale! Pamjyntům, co radźi my jeźdźyli z braćikjym na kołach, 
na naszych „składakach”, bo tak śe godało na Romety, uůn mjoł 
czerwone Wigry3, a jo ńybjeskigo Pelikana, a uoba mjały farbiste 
kulki na szprychach, bo jakby inacyj. Jeźdźylimy cynsto po łůnkach 
za důmkami na Boh.Westerplatte, kaj teroz jes połno důmkůw 
jednofamilijnych, a przůdźij były tam łůnki, pora stawůw, a uoso-
bliwje taki jedyn, fest płytki, blank źelůny uod flyji i radźi my pů 
ńim jeźdźyli. Ńy zowdy bůł ale taki szpas. Spůminům śe jak my po-
jechali z braćikjym i kuzynkům do michałkowickigo parku. Jecha-
limy bes nasze łůnki do mostu z wůnskotorůwki, kaj na dolnych 
glajzach uostawjalimy ćyngjym kapsle z Coca-Cole, Pepsi i roz-
tůmajtych napojůw alkoholowych, bo zbjyralimy take nasze „roz-
plascůne můnety”, potym my minyli Kotłomontaż, i dalij, zadkjym, 
jechalimy po takich dźikich terynach, aż uoroz muśelimy przećep-
nůnć koła nad starymi rułami, a my sami ino je przeskocyć. Braćik 
starszy, a wyższy, tůż wjadůmo, szłapnoł, wloz na ruła i zeskocył. 
Tyla. Kuzynka myńszo to przicupnyła, tup-tup i jus bůła za rułami. 
Jo zaś chćoł, hyrny a gupi, choby braćik szłapnůnć i przelyź za ruły, 
a że były srogje i fest szyrokje, toch, jako myńszy cowjek, muśoł śe 
půmůc rynkami. Położůłch na ruły stopa i rynce, i zaczym żech śe 
kapnůł, dłůńe prziklejyły śe do ruł! Pocułech w milisekůndźe pje-
czyńe, co go ńy szło z ńicym porůwnać. Ryk, jaki bez moij wole 
wydobůł śe z mojigo chyrtůńa, muśoł przipůminać ryk zarzina-
nego wjeprzka. Dźepjyro po dwůch, trzech sekůndach „uodklejůł” 
żech dłůńe, gynau choby jake stare flostry. Bůl a pjeczyńe były ńy 
do strzimańo, a joch bůł ino zestrachanym bajtlym. Becoł żech co-
roz barzij, ślypka bůły jednům, wjelgachnům Ńagarům. Můj braćik 
nojsamprzůd chyba ńy wjedźoł, co robić, i chyba sům śe wylynknůł 
całům sytuacyjům. Przelozłech pod rułami i żech śe cołki zma-
raśůł. Chćołech ino, coby wszyjsko śe skůńcyło, coby ftoś pedźůł 
„to chwilowe”, „zarozki mińe”, ale hrůza w uocach braćika i sakra-

Za bajlta na Bytkowje...
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myncko czerwjyń, ftoro blindowała z dłůńi ino zmocńały moja 
utropa. Uo bůlu ńy spůmna. Tůż stołech tak z rynkami wychylůny-
mi przed śa i rycołech jak zarzinany kokot, aże mje dropało w co-
luśkim chyrtůńu. Moje licka były mokre uod płackůw. Braćik mje 
wźůn do stawu w parku michałkowickim, a że wyglůndoł źdźebko 
inacyj ńiźli dźiśej, to śe muśoł zy mnům namachać, cobych zamo-
cůł uoparzůne dłůńe we źimnyj wodźe. Rant stawu uogrodzůny 
bůł drzewńanymi kolikami, pjůnowymi balkami i sztachetami, na 
wysokość dobrych poradźeśůnt cyntymetrůw, możno z 50-70. Po-
łożyłech śe na kraju stawu i wyćůngnůłech dłůńe ku wodźe. Ńy-
stety, bůłech za mały, a bůl ńy ustympowoł. Braćik chyćůł mje 
wtynczos fest za nogi, a jo śe uopuśćůł wjela ino szło, coby tyknůńć 
źimnyj wody. Ta pozycyjo bůła uokropńe ńyporynczno. Drzewń-
ane koliki wbijały mi śe w brzuch i uda, ale můgłech nareszće za-
tůnkać dłůńe we wodźe. Chyba ńy musza godać, co pewńikjym 
bůło w ńij połno zarazkůw? Tůż leżołech tak uopuszczůny i trzi-
many za giry, ze dłůńami we źimnyj, brudnyj wodźe, a płaczki 
ćurkjym loły śe do stawu. Co by to bůło, kjejby mje tak braćik ńy 
utrzimoł i  wpodbych do wody? Wtynczos jesce ńy poradźůłech 
pływać. Rzykołech do Půnboczka coby mi půmůg. Ulga bůła. Ale 
ino na chwila. Za pora sekůnd pjeczyńe, mimo zatůnkanych dłůńi 
we wodźe, zaś śe napoczło. Ńy pamjyntům cy mocńij, cy myńij. 
„To ńy dźało! To ńy půmogo!” rycołech. Wlozłech uostatkjym śył na 
koło i dłůńami uobrůcůnymi ku gůrze „trzimołech” za lyngsztanga. 
Sům dźiś ńy poradza spokopić, jak żech to złůnacůł. Trza dodać, 
co w uoparzůnych dłůńach, teroz uobrůcůnych i wygjyntych, bůl 
śe ino naśyloł. Ale żech jechoł. I jechołech tak ze Michałkowic do 
důmku ůmy na Boh.Westerplatte, bo tam prawje byli moji rodźi-
ce. Pokozołech rynce mamulce, posmarowała mi je cymś, chćała 
jechać na pogotowje, drugigo syna uduśić, ale... po godźińe bůl śe 
zdźebko zmyńszůł. Do dźiś ńy wjym, co to bůło za szmarowidło. 
Wjecorym z dłůńami połnymi bůmbli wylozłech na plac poszpi-
lać w bal. Ja. Dobrze cytos, drogi czytelńiku. Chćołech wylyź, bo 
cułech, iże pragna tego jak ńic inkszego. Bal zowdy poradźůł zmyć 

Karol Gwóźdź
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kożdo mankulijo i utropa z mojigo ćała. Szpilalimy z kamratami na 
jedna brama i żech machoł rynkami, bo wjecorny wjater uochłů-
dzoł mi dłůńe. Faktym jes, co przi szpilańu w fusbal zowdy damfo-
woł zy mje bůl. Psychiczny eli fizyczny. Dźyń ńyskorzij bůło jus ok. 
Modość. Skůra gibćij śe goji. Take tam były dźikje teryny, ftore za 
„Koćołkjym”, bo tak godajům na Kotłomontaż, kludźyły do parku 
we Michałkowicach. Choćoż kůncek tych rułůw tam jesce dźiśej 
widać, to i tak wszyjsko jes tam przisute, zasute i sům na tym poro-
bjůne szpecjalne cesty do rajzowańo na kołach. Ańi tego charakte-
rystycznego tunelu jus tam ńy ma. Kůmu uůn zawodzoł?
  PS. Ze swojich uobindowanych dłůńi tys śe poradźůłech 
casym podśmjywać. Půnoć uowijołech śe w corno deka i markjero-
wołech stygmatyka, ftory broł paletka do pingla, stowołech na pjy-
rszym schodku w důmku moij starki i kozołech modszyj kuzynce 
przijmować „Ćało Chrystusa”, a podowołech ij uokrůngłego chrup-
ka uorzechowego ze Star Foodsa. Taki hůncwot kůmedyjowy.

v

Tekst Pana Karola Gwoździa, jak zawsze, napisany został w śląskiej 
ortografii Feliksa Steuera, jednak wyjątkowo, na potrzeby tej pu-
blikacji, autor świadomie postanowił powyższy tekst ubarwić tzw. 
„sycyniym”, czyli mazurzeniem charakterystycznym dla naszej sie-
mianowickiej gwary. Gwary cudownego języka śląskiego. Nadmie-
nić jednak należy, iż autor ujął tę cechę fonetyczną w takim stanie, 
w jakim ją zna, czyli na etapie zanikania. Współcześnie mazurze-
nie w znacznym stopniu uległo leksykalizacji i zachowało się głównie 
w końcowych głoskach drugiej osoby l. poj. czasowników, jak np: sły-
szys (dawniej: słysys), szkryflos (dawniej: śkryflos), możes (dawniej: 
mozes). Wprowadzenie do tekstu mazurzenia jako cechy systemo-
wej, którą było ono jeszcze przed I wojną światową, byłoby zabiegiem 
sztucznym. Takiej wymowy, jak 100 lat temu, dziś się już nie słyszy 
i autor doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Tekst ten jest niejako jego 
hołdem dla tej pięknej, skazanej jednak na zanik, cechy językowej.

Za bajlta na Bytkowje...
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  Tak się złożyło, że nasze miasto było kiedyś punktem granicz-
nym Prus i Cesarstwa Ruskiego oraz w krótkim okresie znajdowa-
ło się blisko przejścia granicznego polsko-niemieckiego. Tak było, 
taka jest historia i o niej też nie można zapomnieć. Takie były kole-
je życia, takie czasy i warto o nich czasami wspomnieć, bo wypa-
da. Granica, jaka kiedyś przebiegała wzdłuż rzek Czarna Przemsza  
i Brynica, miała wiele punktów granicznych, posterunków celnych 

na całym jej odcinku. Jednym z nich był punkt graniczny na gra-
nicy naszego miasta z Czeladzią. Mieścił się tam Zoltamt Pruski 
i Posterunek Celny Ruski. Jadąc od Bańgowa to budynek Zoltam-
tu  znajdował się z prawej strony obecnej drogi  DK 94 w najwyż-
szym jego punkcie, około 200m od obecnej granicy miasta. Po tej 
samej stronie, w jego najniższym punkcie naprzeciw obecnego sta-

Marian Jadwiszczok
Słupy graniczne – zapomniane miejsca

b
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wu już po stronie miasta Czeladź stał budynek posterunku celne-
go Ruskiego. Pozostałością po Zoltamcie był do niedawna jeden 
słup graniczny granitowy znajdujący się parę metrów od krawę-
dzi  jezdni w poboczu zarośniętym krzewami. Pokazał mi go ko-
lega Piotr w listopadzie 2020 roku, a już na początku 2021 roku 
musiał być usunięty z powodu budowy parkingu. 

Słupy graniczne
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  Słup był mocno osadzony w ziemi i wystawał na około 70 
centymetrów, miał wybity numer 195 i na samym szczycie otwór 
do którego wkładana była flaga lub inny znak graniczny. Budynek 
wyburzony został zapewne po modernizacji drogi pod koniec lat 
60-tych XX wieku, gdzie droga ta stała się na długie lata drogą mię-
dzynarodową i krajową. Ruski posterunek celny rozebrany został 

Marian Jadwiszczok
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pod koniec lat 50-tych XX wieku i to nawet przez pracowników 
kopalni Siemianowice. Jak wspominał mi pracujący przy rozbiórce 
kolega Stefan Maruszczyk, w trakcie tej rozbiórki jeden z pracow-
ników znalazł w  skrytce, w ścianie, worek z ruskimi pieniędzmi, 
świadczący zapewne o  pokusach niektórych celników. Te dwa 
punkty celne, jak na tamte czasy miały sporo pracy, bo przemiesz-
czały się tam pojazdy kołowe z zachodu i wschodu oraz sporo pie-
szych. Z samych Siemianowic-Laurahütte wielu mieszkańców 

Słupy graniczne
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przemieszczało się na granicę ulicą Stara Szosa, która była kiedyś 
główną drogą łączącą Laurahütte-Siemianowice z Czeladzią. Mały 
czasowy posterunek graniczny z charakterystyczną budką mieścił 
się na końcu Starej Szosy, za byłymi torami kolei piaskowej, jaka 
tam kiedyś przebiegała. Przed tym punktem w Lasku Pszczelni-
ka, zaraz przy drodze na małym wzniesieniu ustawiony był duży 
przydrożny Krzyż żegnający i witający mieszkańców. Zanim wy-
budowano kolej piaskową, tą drogą przejeżdżało sporo furmanek 
w jedną i drugą stronę, a  w momencie ułożenia torów ruch zmalał, 
gdyż utrudniał przejazd wozów i furmanek. Dzisiaj kończy się tam 
nasza ścieżka rowerowa, a zaczyna się teren Czeladzi. W zasadzie 
było niedaleko jeszcze jedno przejście graniczne, ale niestety było 
to przejście „zielone”, a mieściło się na początku Lasku Pszczelnika 
od strony ulicy Cmentarnej. Przemyt odbywał się tam na okrągło. 
I mała ciekawostka, jaką usłyszałem już od paru osób, a mianowi-
cie, że na tym strzeżonym posterunku nie zawsze byli żołnierze, 
albo nie przeprowadzali szczegółowej kontroli. Osoby przecho-
dzące z naszej strony, wiedząc o tym, często chcieli coś przemy-
cić i gdy przed samym posterunkiem stwierdzili, że będą mieli 

Marian Jadwiszczok
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problemy to w pośpiechu w pobliskim Lasku Pszczelnika starali 
się zakopać przemycane rzeczy, aby ich nie aresztowano lub przy 
większym szczęściu w przyszłości je odkopać i odzyskać. Z  tym 
było różnie i podobno niektóre rzeczy pozostały tam na długie lata 
zakopane w ziemi. Pojawili się w różnych okresach czasu zbiera-
cze tych „skarbów” i to nawet obecnie, ale już  z odpowiednimi 
urządzeniami do wykrywania metali. Czy coś tam znaleziono, to 
osobiście nie wiem. Pewne jest, że znaleziono słup granitowy gra-
niczny z tego posterunku granicznego i jest zdeponowany w Mu-
zeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich.

  Tak jak od strony Laurahutte była „zielona granica”, tak na 
Przełajce na odcinku rzeki Brynica niektórzy mieszkańcy przecho-
dzili przez granicę w jedną i drugą stronę. Nawet przemycano świ-
nie, krowy i wiele różnych towarów. Były osoby, które tylko tym się 

Słupy graniczne
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zajmowały, mając swój asortyment przemytu, handlując od Czela-
dzi po Wojkowice i Piekary. Most na końcu Przełajki prowadzący 
do Wojkowic wybudowany został już po Plebiscycie w 1923 roku. 
Był nieco węższy od obecnego, o konstrukcji stalowej przez któ-
ry przejeżdżała kolej wąskotorowa z kopalni Jowisz, a piesi mogli 

Marian Jadwiszczok
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przechodzić tylko poniżej specjalną kładką. Nawiązując do wcze-
śniej opisywanych posterunków, to przy tym moście od strony 
Wojkowic też był posterunek, już kilkanaście lat później i tylko 
w okresie II wojny światowej.
  Przejście graniczne z urzędem celnym przy obecnej DK 94 
oraz posterunek graniczny w ulicy Stara Szosa funkcjonował do 
czasów Plebiscytu, gdzie jak wiemy granica ta została zniesiona. 
Jednak kilka kilometrów od Michałkowic, na granicy obecnych 
Brzezin i Bytomia powstała następna granica: polsko-niemiecka 
z posterunkiem celnym, który zachował się do dzisiaj. Budynek 
będący obecnie mieszkalnym mieści się przy ulicy Harcerskiej 2 
w Piekarach Śląskich-Brzezinach.
  Dlatego też mając tak cenny zachowany jeszcze w ziemi słup  
graniczny granitowy przy DK94 należałoby się zastanowić nad 
wyeksponowaniem tego miejsca z wykonaniem odpowiedniego 
dojścia, czy wykonaniu ścieżki rowerowej i ustawieniem tablicy in-
formacyjnej o tym historycznym miejscu. To samo dotyczyłoby po-
sterunku w okolicy Lasku Pszczelnika, gdzie można byłoby wkopać 

Słupy graniczne
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wcześniej odnaleziony słup i też go tam wyeksponować. Miejsca te 
byłyby kolejnymi punktami do zwiedzania na siemianowickiej tra-
sie  rowerowej i pieszej przypominającej o naszej historii.
  Można zauważyć też, że w innych miastach Śląska, gdzie 
znajdowały się podobne słupy graniczne zrobiono z tych punk-
tów ciekawe miejsca historyczne, chętnie odwiedzane przez wielu  
mieszkańców. Mam nadzieję, że w naszym mieście w przyszłości 
coś takiego powstanie i wzbogacimy się o kolejny element histo-
ryczny, co nieco zapomniany.

Zamieszczone zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych oraz 
Adama Matysika, Jana Wilczorka i Jana Ligenzy.

Pozdrawiam
Marian Jadwiszczok

12.02.2021 rok

Słupy graniczne
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Aleksander Jagła
Historia Bytków TV
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  W Siemianowicach Śląskich (dzielnica Bytków) na polach 
i nieużytkach leżących pomiędzy Laskiem Bytkowskim a ul. Wró-
blewskiego (najwyższy punkt terenu) wybudowano w 1957 roku 
zabudowania – 3 parterowe budynki Ośrodka Telewizyjnego TV 
Katowice.
  W budynku przy obecnej ul. Telewizyjnej mieściły się urzą-
dzenia studyjne wraz ze studiem, budynek przy ul. Wróblewskiego 
przeznaczony był dla wozu transmisyjnego. Trzeci budynek zaj-
mowały urządzenia nadawcze i urządzenia linii radiowej.
  3 grudnia 1957 roku o godz. 16:00 rozpoczęła nadawanie 
programu Telewizja Katowice. Był to trzeci Ośrodek Regionalny 
w kraju. Otwarcia Ośrodka dokonał Zygmunt Moskwa. Dyrekto-
rem Technicznym ośrodka został inż. Józef Małogłówka. Po śmier-
ci inż. Małógłówki obowiązki dyrektora technicznego przejął inż. 
Julian Jodłowski.
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  W pierwszych dniach program był nadawany trzy razy w ty-
godniu po około 3 godziny. Program odbierano na odbiornikach 
TV 17” PAY. Były one sprowadzane przez resort górnictwa i zaku-
pić je mogły tylko osoby mające „talon”. Następnym odbiornikiem 
był 14” Belweder prod. WZT.
  Ośrodek został wyposażony w urządzenia studyjne i nadaw-
cze wyprodukowane przez angielską firmę MARCONI. Studio 
o powierzchni 120 m2 wyposażone było w dwie kamery superorti-
konowe, telekino widikonowe – dwa projektory 35 mm, projektor 
16 mm i rzutnik przeźroczy. W kwietniu 1966 r. oddano do użytku 
nowy ośrodek studyjny zbudowany obok istniejącego w Bytkowie. 
Duże studio telewizyjne o pow. 432 m2 wyposażono w 5 kamer su-
perortikonowych produkcji polskiej WZT i urządzenia projekcji 
tylnej. Bazę filmową wyposażono w sprzęt do obróbki, udźwięko-
wiania i montażu taśmy filmowej.
  Ośrodek otrzymał wóz transmisyjny francuskiej firmy La Ra-
dio Industrie który był wyposażony w 3 kamery superortikonowe. 
Szefem wozu transmisyjnego został inż. Ryszard Kaczkowski. Od 
1957 do 1966 nadawano retransmisje oraz programy realizowane 
przez wóz transmisyjny.

Pokój kontrolny nadajników. Nadajniki TVMarconi i UKF NRU.

Historia Bytków TV
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  W części nadawczej znajdowały się dwa nadajniki 9 kW wizji 
i dwa nadajniki 2,9 kW fonii które mogły pracować równolegle lub 
oddzielnie. Taki układ zapewniał ułatwienia w konserwacji urzą-
dzeń oraz zapewniał bezprzerwową emisję programu.
  Maszt o wysokości 225 m zbudowany był z rur metalowych 
łączonych w segmenty. Stał w pionie dzięki 9 odciągom. Odcią-
gi zamocowane były na trzech poziomach. Maszt pracował do 
26  czerwca 1976 roku do czasu przejęcia nadawania (emisji) przez 
RTCN Kosztowy. Nowy maszt w Kosztowach ma 358,7 m. Anteny 
nadawcze TV (w Katowicach) zostały umieszczone na maszcie na 
wysokości 225 m. Pole antenowe nadajników UKF zostało umiesz-
czone na wysokości 180 m. Pomosty (3 poziomy) przeznaczone 
były do ustawiania anten przenośnych linii radiowych. Maszt po-
siadał windę techniczną (ażeby zapewnić transport sprzętu i na-
rzędzi na odpowiedni poziom). 

Aleksander Jagła
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  Nadajniki telewizyjne swoim zasięgiem obejmowały połu-
dniową i zachodnią część kraju. W oparciu o obecny podział te-
rytorialny to: województwo śląskie, znaczna część województwa 
opolskiego i małopolskiego, małą część województwa świętokrzy-
skiego, łódzkiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.
  W tym samym budynku mieściło się pomieszczenie urzą-
dzeń linii radiowej. Linia Radiowa połączyła ośrodek w Katowi-
cach z Warszawą – została uruchomiona 3 grudnia 1957 r. (stacje 
pośrednie to Podzamcze, Dobromierz, Mszczonów). Łącza były 
łączami jednokierunkowymi tzn. wymagały ręcznego przełącza-
nia kierunków przesyłu na wszystkich stacjach pośrednich w tym 
samym czasie. Było to bardzo niewygodne, czaso- i pracochłon-
ne. Trzeba było wejść na maszt, zamienić miejscami urządzenia 
nadawcze z odbiorczymi, zwizować (ustawić najlepsze położe-
nie anteny) i zejść z masztu. Wszystkie czynności musiały zmieścić 
się w czasie max. 30 minut. Urządzenia linii radiowych TM 110 
były urządzeniami przenośnymi używanymi również do połączeń 
wozu transmisyjnego ze studiem.

Pokój kontrolny linii radiowych 1963 r.

Historia Bytków TV
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  W 1958 roku zakupiono i wprowadzono do eksploatacji urzą-
dzenia stacjonarne FHT-4003 francuskiej firmy TRT które umoż-
liwiały sterowanie (elektrycznie) komutatorami falowodowymi 
– można było zdalnie z pokoju kontrolnego zmieniać kierunek 
przesyłania sygnału.
  W 1964 roku w ramach tworzenia sieci międzynarodowej 
uruchomiono dla potrzeb  telewizji i łączności telefonicznej linię  
kablową MKKM-1 w relacji Moskwa–Kijów–Lwów–Katowice– 
–Praga–Berlin. Był to kabel współosiowy (koncentryczny) wy-
konany po raz pierwszy w Polsce przez krakowskie i ożarowskie 
zakłady kablowe, urządzenia natomiast były produkcji radzieckiej. 
Dzięki tej magistrali można było przesyłać równocześnie dwa pro-
gramy telewizyjne dla potrzeb Eurowizji, Interwizji i programu 
ogólnopolskiego oraz 300 kanałów telefonicznych.

  W roku 1966 oddano do użytku 90 m wieżę dla potrzeb emi-
sji II programu TV oraz utworzono Centrum Linii Radiowych. 

MKKM-1, SLK Katowice-Bytków

Aleksander Jagła
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W 1971 roku skutkiem wyładowania atmosferycznego spaliła się 
antena nadawcza nadajnika II programu TESLA.

  W latach 80 unowocześniono urządzenia linii radiowych 
i  powstała Węzłowa Stacja Linii Radiowych wraz z Centrum 
Zarządzania Siecią.

Historia Bytków TV
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Ciekawostki

1 – Spikierzy TV Katowice:
Jadwiga Rus-Żelazna
Tadeusz Gomułka
Andrzej Niedoba
Józef Kopocz
Krystyna Loska
Maria Borecka

2 – Pierwszy nadajnik telewizyjny małej mocy został zbudowany 
w 1959 roku w Spółdzielni „Piezoelektronika” w Tychach. Kontruk-
torem był inż. Paweł Kaniut – mieszkaniec Siemianowic Śląskich.  
Prototypowy nadajnik zamontowano w maju 1960 r. w Szczecinie.
3 – Jedna z pierwszych spikerek TV Katowice – Jadwiga Rus-Żela-
zna również była mieszkanką Siemianowic Śląskich.
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Teresa Jakubiec
Dzielnica Cudów

b

1.
  Godajom o niej Dzielnica Cudów albo dzielnica zapomniano 
przez Boga, nieprowda – jo w taki dzielnicy się urodzioła, wycho-
wała i mieszkołach kupa lot. Ta dzielnica, o keryj chciałach na-
szkryflać pora słów to Laurahita.
  Mieszkołach na Jagiellońskiej, na drugim sztoku w górniczych 
familokach, wszyscy my w naszyj siyni żyli jak jedna wielko rodzi-
na. Wszyscy ło wszystkich wszystko wiedzieli.
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  Za bajtla lubieli my lotać latym po placu i po lasku bytkow-
skim, no a jak boły piniondze moczyli my sie całe dnie na basynie 
u Bartka. Nie przeszedł koło bany bez nos żodyn pogrzyb. Stoli my 
zawsze koło cmyntorza i płakali, czy choćby udowali kogoś nojbiż-
szego z familii, a po prowdzie nawet nie wiedzieli my kogo na gór-
ka niosom.
  Grali my w szukanego, kester, klopacka i literojber. Jak nom 
sie chciało jeść albo pić klupali my na łokno do Kurońki, kero 
miyszkała na samym dole i wołali my żeby nom dała co dobrego. 
Nie zapomna tego nigdy jak rycała: Idźcie wy najduchy do swo-
ich domów! Zaroz potym rajbała łoknym, ale za chwila łokno sie 
otwierało i  na talyrzu ukazywoł się nom świeży chlyb z tustym, 
a w zymfciokach – komport. Ludzie, jakie to boło dobre żarcie, do 
dziś cuja tyn smak. Łod kedy chop łod Kurońki sie obwiesioł w na-
szyj piwnicy, wszyscy sie boli sam chodzić. Jo zawsze musiałach iść 
jak mama posłała mie po kapucha albo kartofle. Nie powiym żech 
sie nie boła. Jak właziołach do piwnicy bardzo rzykałach i prosio-
łach w duchu nieżyjącego somsiada, żeby mnie nie postraszył. Ale 
jak już wyłaziołach z gonka i bołach na łostatni prosty godołachna 
głos: A teroz, Kuroń możecie mnie w dupa pocałować! Już czułach 
sie bezpieczno. Na drugi roz zaś po starymu rzykałach – no, i tak 
dali.
  Somsiod Kowolik jak nie boł chory na swoje wrzody, za kere 
go wywozili do lazarytu co nojmynij dwa razy do roku, piekł nom 
na tusty czwortek kreple, do cołkij siyni. Ale boły dobre, lukrowa-
ne! Za ścianą u mnie miyszkali Hyniek i Waldek – dziecka łod Ha-
dasiów. Cyste Lucyfry, a kolegowali my sie fest. Ni ma, że jo byłach 
dziołcha, walczołach zawsze jak synek. Może zyskałach w ich ło-
cach jak we haji wele hasioka straciłach dwa przednie zymby? Bio-
łach sie o mój lizok mlyczny. Lizok należoł dali do mnie, ale zymby 
wyleciały...
  Na placu biyli my sie na drzewiane szpady, jak te trzej musz-
kieterowie. Zebrali my łojcom nowe sztyle na łogródek i zniszczyli 
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przerabiając na „bioło broń”. Tako broń mioły dziecka z cołkigo pla-
cu, ale ino my we trzech mieli rzycie połobijane łod łojców.
  Pamiyntom, jak starsze chopcy jedna zima zrobiyli sie lodowi-
sko na naszym placu. Loli ta woda, gładziyli, zaś loli i gładziyli ale 
nos, bajtli nie chcieli puścić sie pokjozdać. No to jo – szef bajtli – 
wpadłach na pomysł, że jak my niy to łoni tyż. Rano wstołach wcas 
i cołki kibel hasio (a jeszcze mama jakieś stare nudle wyciepła do 
kibla) wywalołach na ta zakazano kjozdawka. Oj, oj, cołki tydzień 
łaziołach łopotkami, bo sie bołach bułów łod chopców. Ale – co 
mi tam, niedługo zapomnieli.
  Na jesień robiyli my fojerony za banom, robiyli my kadzitka 
z biksów po groszku: pora dziur w deklu, koncek drota, suche li-
ście i wachlować coby niy zgasło. Co bardzi gramotni umieli nawet 
w tym kadzitku upiec kartofla. 
  Na placach rodziny chowali w chlywikach gadzina – króle, 
kury, kacki a nawet wieprzki. My chowali kury i kacki. Kurde, wiela 
godzin jo spędziołach na trowie w losku... Nieroz musiałach ucie-
kać z necym pełnym trowy przed gęsiorami, kere sie zawsze posły 
w takim jednym miejscu. Mój chop łozprawioł, co kedyś gęsior mu 
przeszczig guma w galotach i musioł biedyjok w rynkach trzymać 
portki fort do dom.
  Hyniek, Waldek i jo zawsze my siodali na taki wielki ławie 
w siyni i czekali my aż staro Perzlino (ta, kero chodziła ubrano po 
chopsku i słabo widziała) pódzie do ustympu. Ustympy boły na 
siyni, cekali my na tyn momynt kiedy sie piźnie w gowa ło wielke 
badywanny, kere wisioły na ścianach. Perzlino zawsze wydowała 
z siebie taki fajny jęk - „O jejku!” – a my sie lachali do upadłego.
  Długo bych mogła opowiadać ło zająckach i kolorowych kro-
szonkach, ło Mikołaju, za kerego zawsze sie przeblykała kulawo 
Wanotka. O śmigusie-dyngusie, jak wszyscy sie kiblami loli, ale 
może innym razym, bo nie chca nudzić.
  Hyniek i Waldek są na obczyźnie, niy ma już żodnego z tych 
somsiadów, wszyscy pomarli. Ale godajom, że pamiyńc o kimś nie 
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gaśnie tak długo jak długo sie ich pamiynto i wspomino. Jo pamiyn-
tom i bardzo często wspominom z mojom mutrom i nieprowda, 
że Laurahita to dzielnica cudów. Ona boła za moigo dzieciństwa 
najładniejszo, nojpiękniejszo i najukochańszo. I tako pozostanie 
w moim sercu...

2.
  Łopowiadałach Wom o mojij Laurahucie, ło mojij siyni 
i somsiadach. Teroz trocha ło dalszych somsiadach. Boła tam tako 
staro Frajerka, kero boła fest rubo, my bajtle jej rachowali wiela mo 
fołdów na brzuchu, jak siedziała przed siyniom na ryczce (wierzcie 
mi, mioła tych fołdków dość pora). Kedyś zaniemogła i przyjecha-
ła po nia karytka, to jak wlazoła do ni wyrwoła zaroz klamka (tako 
miała woga...). Ale godom Wom umiała łosprawiać ło utopcach, 
wisielcach i duchach i lubiała nos, bajtli straszyć.
  Łosprawiała, co przy farzy przy Antoniku – kaj teroz som 
planty – mieszkajom w stowie utopce. Jak sie przypominocie boł 
tam taki mostek, kerym sie lotało na badyhala i do sklepu do Ku-
dełki. Na wierchu jeździoła bana do Huty. Lotałach tam 3 razy 
w tydniu z mojom koleżankom Magdom na badyhala. Trynowoł 
nos fajny chop, Brol sie nazywoł. Jak my leciały z Magdom kole 
tego stawu (a leciały my późno na wiecór), to my miały takie przy-
spieszenie że ho, ho! Przylotywały my na gelcbana to włosy my 
mioły – zależnie łod pory roku – w zima zamarznięte na sople (bo 
bez mycek my lotały, za co dostawały my bania łod łojców), a latym 
włosy nom stoły na gowie, ale ze strachu. Jak my sie pomyślały, że 
zaroz z wody wylezie mały, karłowaty „GARGAMEL” na krótkich 
łapach, z wywalonymi gałami a na dodatek jeszcze zielony, to my 
tak zasuwały do dom, że sie za nami kurzyło.
  Latym my grali w klepacka i szukać. Jedyn synek Adik tak sie 
schowoł w hasioku, że my go ni mogli znojść, a łon som zemdloł 
w tym hasioku (teroz tak myśla, że chyba ze smrodu).
  Somsiedzi chowali w chlywach i gorkach gadzina – boły to 
kury, króle, kacki, kere nom cołki plac zasrały, no i świnie. Nie za-
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pomna nigdy tego rumoru i ruchu w siyni jak boło świniobicie. 
Napolone w piecu kastrole z gorkom wodom i cekało sie na ma-
sorza. No i stało sie: świnia dostoła szlag, krew sie loła do emalio-
wanych waszpeków, no i parzyli tego wieprza wrzącom wodom, 
golynie, a potym zaś wrzącom wodom i zaś golynie i na klopsztan-
ga do łoprawienio. Ale wyroby: krupnioki, żymloki, preswuszt i lej-
berwuszt boły w smaku nojlepsze, nie takie jak ze sklepu. My za 
dziecka musieli roznosić somsiadom pakety z przydziałym z tego 
świniobicio, no i wusztzupa, bo somsiady dowali nom łoszkrabiny 
i resztki z łobiodu do tego świnioka, żeby go uhować. Długo w siy-
ni woniało po takim świnobiciu. Godom Wom, to boły czasy, kere 
zostanom w naszyj pamiyńci do końca życio.
  Teroz kożdy bajtel siedzi w doma na fejsie, gro na tablecie, 
godo bez komórka i nie wyłazi na plac. Nie majom dziecka takiego 
dzieciństwa, żeby mogli łopisać je, tak jak jo to robia teroz.
  Żol tych starych dobrych czasów, tych łognisk za banom, ka-
dzidek, grow co cało celota grała a łojcowie siedzieli na ławkach, 
chopy grali w karty, a baby, jak to baby – klachały. Myśla, że świat 
sie zmienio, pochłanio nos wszystkich XXI wiek z jego technikom, 
elektronikom. I my muszymy robić wszystko żeby pielyngnować 
ta naszo ślonsko godka i tradycjo. Dlatego powstoł nasz Związek 
Górnośląski kery musi krzewić kultura ślonsko!

3.
  Długo myślołach co tam jeszcze naszkryflać na ta naszo ślon-
sko godka... Ale tak mie wcoraj naszło, że byda dali Wom łospra-
wiać o moich somsiadach, kerych pamientom za dziecka.
  Jak już Wom wceśnij godałach, mieszkali my we familokach 
na Laurahucie. W naszy siyni na samym dole familio Kuroniów. 
Ta z keryj chop sie powiesił w naszy piwnicy i nestorkom rodu zo-
stała staro Kurońka. Ja, ja – to ta kero dowała nom chlyb z tustym 
i  komport w zymfciokach. To łona trzimała cołko familio w ry-
zach. Tam wszyscy lubili sie wypić, to łona strasznie sie wściekała 
jak kere z dzieci (nadmieniom – dorosłych dzieci) za dużo wypioło 
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ognistego płynu cyli gorzoły i sie łożarło, to brała tako wielko wa-
rzecha, kero leżała zawsze na byfyju i loła ich, tych łożarciuchów 
kaj popadnie. Potem zaś wszystkie chodzili jak zegarki szwajcar-
skie przez pora dni, do nastympnej imprezy.
  Na sztoku piyrszym mieszkała nasza pańcia, kulawo Wanot-
ka ze swoim chopym. Nikogo nie puszczali do dom ino mie, bo 
miałach fajno klała i pisołach im listki do familii. Przed Święta-
mi Bożego Narodzynio wołali mie i moigo do nich, coby łobej-
rzeć niezwykłe zjawisko. Sztory zaciągnione, ciemno jak w dupie, 
na środku izby cynkowo badywanna przykryto waszbretym, 
a w środku – jedyn karp. Wiecie jako łoni mieli radocha z tyj jed-
nej ryby i z tego, że nom to pokozali! Wanotka miała kulawo noga, 
ale w tyn czas przyłazioła zawsze przeblecono za Mikołoja. My 
jom poznawali bez ta szłapa kulawo, ale nidgy my nie mieli śmia-
łości jom zdekonspirować.
  Kowolik z Kowolikowom na naszym sztoku to była fajno para. 
Łona robioła na grubie, a łon we hucie. Jak już godałach Kowolik 
chorowoł na wrzody i go wywozili przynojmnij dwa razy do roku 
do lazarytu, ale zawsze wracoł podreperowany. Hana zawsze mio-
ła uchylone dźwierza na siyń, żeby wszystko słyszeć co sie dzieje.
  Za naszom ścianom mieszkali Hadasie z dwoma chopca-
mi. Oj, łokropnie my wyrobiali. Byli ze sobom bardzo zżyci, ale to 
Wom już też cytałach co my wyrobiali. Kowolik chowoł gadzina 
i co rano szoł do chlywika łoporzondzić wieprzka. Gupi Antek, co 
ze starom Dramskom roznosiół mlyko, nojpierw wycyganioł łod 
Kowolika cigareta, a potym zatrzaskiwoł chlywik na szkobel i ucie-
koł. Kowolik rycoł, żeby go wto łotworzył.
  Mieszkała jeszcze Koziołka z bratym Emilem i starom mat-
kom Perslinom, tom kero chodzioła łoblecono po chopsku. Emil 
boł mały i zawsze jego mutra godała, żeby go kaj dali na jakoś ma-
szyna i żeby go naciongli. Staro Perslino mioła łoziym dzieci, wcas 
była gdowa i łod młodych lot sama chowała wszystkie dziecka. Jak 
nadchodziły Święta Bożego Narodzynio warzyła w takim wiel-
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kim kastrolu siemieniotka. Siedziała na siyni na wielki ławie i klu-
pała konopie. Wszystkie jej dzieci przyłazioły z bańkami na mlyko 
i brali ta strawa, kero im mamula nawarzyła. We wilijo zawsze do 
kapsy we fortuchu wsadzała wielko cebula, a jak pytali po co to 
robi, godała: żebych była łostro na wos! Choć dzieci już były do-
rosłymi i mieli swoje familie, ale zawsze musieli sie słuchać mutry. 
Moja matula tyż to podpatrzyła i kedy ta wielko cebula wkłodała 
we swoje łachy, łojciec chcioł jom zawsze znoleźć przed Wilijom, 
ale nigdy mu sie to nie udało. Było zawsze kupa śmiychu z tego.
  Wilije boły fajne, cekali my – wszystkie dziecka – na piyrszo 
gwiazdka, no i na gyszynki pod choinkom. Ale nie zawsze my jedli 
zaroz. Pamientom wilijo, kedy my cekali na mojigo fatra prawie do 
dziesionty wiecora. Łojciec boł ratownikiem górniczym, boł na ak-
cji i ratowoł komuś życie. No ja, prawie we wilijo – powiecie... Gruba 
nie wybierała i nie wybiero do teroz kedy mo być akcja ratunkowo.
  We wilijo my wspominali kogo już zabraknie w tyn wyjątko-
wy wiecór przy wigilijnym stole. I tak sie zaś myśla, że jak by my 
mieli siednońć do stołu, to przy tym stole byłoby nos coroz meni. 
Ubyło somsiadów, znajomych, nojbliższych – wszyscy łodeszli, 
som już po drugij stronie. Ale to jest ino chwila. My sie zaś wszy-
scy spotkomy i kurde, zaś sie zrobimy balanga jak sie patrzy. Bydy-
my razym świentować, a może  i coś w Niebiosach nom nalejom?
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Zdzisław Janeczek

Historia widziana oczyma dziewczynki

b

(redaktor relacji)

  Renia, jako 8-letnia dziewczynka widziała we wrześniu 
1939 r., jak polscy żołnierze pod bronią prowadzili ulicą Michał-
kowicką niemieckich bojówkarzy Willy Pissarskiego, którzy zajęli 
zbrojnie kop. „Michał”. Z kolei na ulicy Szkolnej przyglądała się ta-
borom wojska polskiego, szczególną uwagę przyciągały biedki sa-
perskie i telefoniczne, na które żołnierze ładowali jedzenie, m.in. 
chleb, owoce i warzywa, jakie przynosili im ludzie z okolicznych 
działkowych ogródków. Razem z żołnierzami wycofali się siemia-
nowiccy powstańcy i harcerze, wcześniej zdejmując orła w koro-
nie, zdobiącego nową szkołę w Hucie Jerzego.
  Po ich odejściu uaktywnili się uzbrojeni członkowie Jungdeut-
sche Partei i bojówkarze Freikorpsu, ubrani w szturmowe brunat-
ne mundury i opaski ze swastyką. Przemieszczali się po mieście 
ciężarówkami polując na weteranów powstań śląskich odnotowa-
nych w Sonderfahndungsbuch Polen, specjalnej księdze nazwisk 
wybitnych Polaków „szczególnie niebezpiecznych dla III Rzeszy”. 
Spośród miejscowych na takie wyróżnienie zasłużył naczelnik 
gminy Michałkowice, Walenty Fojkis oraz dowódca Samoobrony 
Powstańczej dzielnicy Huty Laura Augustyn Kadłubek.
  Na placu ks. P. Skargi, udekorowanym w tym dniu czer-
wonymi flagami ze swastyką, Renia obserwowała miejscowych 
Niemców witających wkraczający Wehrmacht. Kolumnę piecho-
ty prowadził oficer na koniu. Wyłowił on z tłumu przestraszo-
ną małą, o blond włosach i niebieskich oczach dziewczynkę, na 
chwilę posadził przed sobą na koniu, a po chwili ucałował w czoło 
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i postawił na ziemi. Miejscowi Niemcy entuzjastycznie witali przy-
byszy kwiatami. Wkrótce Siemianowice zniknęły z mapy i atlasów, 
a ich miejsce zajęła Laurahütte. W miejsce placu Wolności (na któ-
rym stał pomnik Czynu Niepodległościowego) i placu ks. P. Skargi 
pojawiły się: Adolf Hitler Platz i Herman Goering Platz. Przycichł 
język ojczysty, zamknięto polskie szkoły, a na drzwiach domów po-
jawiły się czerwone plakaty z białymi rozstrzelonymi literami ukła-
dającymi się w hasło: WER POLNISCH SPRICHT IST UNSER 
FEIND (Kto mówi po polsku jest naszym wrogiem). Nocą bez-
bronnych zabierali panowie w skórzanych płaszczach i tzw. „Grü-
ne Miną” wywozili w nieznanym kierunku. Przeznaczenie takie 
dotknęło m.in. harcmistrza Józefa Skrzeka. Równie dramatyczne 
były losy więźniów Übergangslager we dworze i więźniów zatrud-
nionych i przetrzymywanych w barakach huty „Laura”, funkcjonu-
jących na prawach filii KL Auschwitz. 
  Wielkorządcą Śląska został Otto Fitzner in Laurahütte. Jako 
szef Zarządu Cywilnego na Wschodnim Górnym Śląsku (Sonder-
beauftragter des Chefs der Zivilverwaltung in Ostoberschlesien 
– od Redaktora) wydał on wówczas dwa zarządzenia (11 i 13 IX 
1939 r.) w sprawie zwalczania wszelkich przejawów ruchu oporu 
i przeprowadzania aresztowań powracających powstańców ślą-
skich zarówno w zakładach pracy, które ponownie podjęły pro-
dukcję, jak i wśród społeczeństwa. 
  Pięć lat później  z placu ks. P. Skargi, w styczniu 1945 r. w ciem-
nościach zimowego poranka, przy trzaskającym mrozie, wyma-
szerowali niemieccy cywile, uciekający przed Armią Czerwoną. 
Maszerowali karnie, w milczeniu, obładowani tobołkami, ciągnąc 
lub pchając wózki z całym dobytkiem, jaki mogli zabrać. Akcja była 
dobrze zorganizowana. Wcześniej rozklejono plakaty informujące 
o punkcie koncentracji i godzinie wymarszu. Do ostatniej chwili 
krążyli po domach kurierzy nawołujący do mobilizacji i punktual-
ności.
  27 stycznia tegoż roku w ich miejsce nadciągnęli sowieci. 
Oddziały szturmowe w białych panterkach szybko przemknęły 
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przez miasto ścigając wroga. Z wyglądu trudno było ich odróżnić 
od Niemców. Inaczej rzecz miała się z formacjami, które przyszły 
po nich. Wiele mongolskich typów, ze skośnymi oczami, z sza-
blami przy boku. Większość z nich budziła odrazę i strach. Biega-
li po strychach i piwnicach, dniem i nocą szukając Germańców. 
Podejrzanych zabierali ze sobą, nierzadko by ich rozstrzelać. Roz-
bijali wystawy, włamywali się do sklepów, rabowali, a potem pod-
palali. Taki los spotkał m.in. sklep mięsny Wojtachy i Christa vel 
Krysta, działacza Polskiego Towarzystwa Samodzielnych Kupców 
Polskich. Niektórzy sprzedawcy za darmo rozdali ludziom swo-
je towary zanim zdążyli je „rozkraść Ruscy”. Janik uciekł z miasta, 
a Kowol wyjechał zabierając co się da na rolwadze. Zdarzały się 
gwałty na kobietach. Co przezorniejsi mieszkańcy Srokowca, kolo-
nii robotniczej Siemianowic, zamurowywali swoje córki w piwni-
cach lub twarze smarowali im sadzami. 
  Rosjanie rozbili największy w Siemianowicach browar Paw-
ła Mokrskiego, przy ulicy Browarnej 1, będącej odnogą ulicy Jana 
III Sobieskiego. Zakład  posiadał na swym terenie własną restaura-
cję, wyszynk, ogródek piwny, ogród, kolumnadę, warzelnię, chłod-
nię, leżakownię, gotowalnię cukru, rozlewnię, ślusarnię, kotłownię, 
lodownię, piwnicę fermentacyjną i składową, stajnie, garaże, sto-
dołę, chlewnię oraz budynek mieszkalny. I ten obiekt przez kilka 
dni, zanim w lutym 1945 r. wznowiono produkcję, stał się obiek-
tem sowieckiej grabieży. Za przyzwoleniem „nowych gospodarzy” 
dołączyli do nich mieszkańcy. W mieście zapanował chaos i głód, 
dokuczał brak jakiegokolwiek zaopatrzenia. 
  Styczeń w opowieściach Reni jawił się jako czas śmierci, ludz-
kiego cierpienia, chłodu i głodu. Skończyły się niemieckie przydzia-
ły węgla i żywności. Przymierali z głodu i zimna w nie opalanym 
mieszkaniu. Szyby w oknach zamarzły i nie przepuszczały słonecz-
nych promieni, brakowało wody, prądu, opału i jedzenia. Aby nie 
zamarznąć spali w jednym łóżku. Z biedy zmuszeni byli sprzeda-
wać rzeczy osobiste i rodzinne pamiątki. Pozyskane w ten sposób 
środki przeznaczano na zakup chleba, kaszy, kartofli i mięsa. 
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  Zimą 1945 r. Renia wraz z swoją ciotką pojechała na katowicki 
bazar, by wymienić własne ubrania na jedzenie. Jednak źle trafiły. 
Nadjechały milicyjne budy i rozpoczęła się łapanka. Schwytanych 
wywożono na kilka dni do darmowych robót. Im udało się uciec. 
Przeskoczyły nie bez trudności wysoki mur i ukryły się. Szczęśliwie 
dotrwały do końca łapanki. Wróciły do domu z niczym, przemar-
znięte i głodne. Gdyby nie zapobiegliwa ciotka pomarliby z głodu. 
Udało jej się wytargować od Rosjan worek cukru z miejscowego 
browaru, a ziemniaki przeniosła do swojej piwnicy od Niemca 
funkcyjnego NSDAP, który uciekł zanim wkroczyli sowieci. Zdo-
byczą tą podzieliła się z rodziną zmarłego brata.
  Wówczas jednak bezpiecznie nie było nawet pod własnym 
dachem. W późnych wieczornych godzinach do drzwi zaczęli się 
dobijać sowieccy żołnierze poszukujący towarzystwa młodych 
kobiet. Do czternastoletniej Reni tuliło się przerażone młodsze 
rodzeństwo. Jedyne co im zostało to cicha modlitwa. Na żadną po-
moc nie mogli liczyć. Na sieni słychać było tupot nóg i głośne prze-
kleństwa w obcym języku. Z pokoju na poddaszu zeszła na piętro 
staruszka i przekonała żołdaków, iż pod „obleganym” numerem 
mieszka głucha i ślepa starucha. Udali się więc piętro niżej, a tam 
inna sąsiadka udzieliła im informacji, iż „dziewuszki” są obok za 
ścianą. Skończyło się na zbiorowym gwałcie, nie pomogły prośby 
i łzy matki, by oszczędzili młodszą córkę, gdyż jest ona jeszcze pra-
wie dzieckiem. 
  Łucja, w ten niepewny czas, straciła tylko radio, które oddała 
wyzwolicielom „dobrowolnie”. Zostało ono przejęte na cele wojen-
ne i po zdobyciu Berlina miało być zwrócone. Oczywiście skończy-
ło się tylko na obietnicy i pozostawionym niemieckim urzędowym 
kwitku z siemianowickiego magistratu, wypełnionym odręcznie 
rosyjskimi „bukwami”. 
  Oprócz sowieckich żołdaków nowym zagrożeniem na Śląsku 
w tych podłych czasach byli szabrownicy i partyjni aparatczycy 
z kategorii funkcjonariuszy UB, ORMO i MO. Człowiek tej forma-

Historia widziana oczyma dziewczynki
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cji upatrzył sobie Łucję, jako obiekt zalotów i natrętnej adoracji. Jej 
atrakcyjność polegała m.in. na posiadaniu mieszkania. Odtrącony 
fałszywy „kandydat na męża” z zemsty złożył donos, że jej śp. mąż 
Oskar, we wrześniu 1939 r. uczestniczył w działaniach dywersyjnej 
bojówki Freikorpsu. W konsekwencji mieszkanie zostało zaplom-
bowane i przeznaczone do zasiedlenia przez przybyszów z central-
nej Polski. Łucja była w tym czasie w pracy, a dzieci na koloniach 
w Mosznej. Sytuację uratowała sąsiadka składając oświadczenie, 
że prawny właściciel mieszkania w 1939 r. walczył w polskim woj-
sku i nawet odniósł rany. Eksmisję wstrzymano i po sprawdzeniu 
podanych przez sąsiadów faktów odstąpiono od dalszych szykan. 
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Franciszek Maruszczyk
Federal

b

  Piękne lata nauki w Liceum im. J. Śniadeckiego po matu-
rze stały się dla mnie koszmarem. Nie upłynęło 2 tygodnie, kiedy 
ukończyłem naukę w budzie (tak my mówili na liceum), ktoś za-
dzwonił do drzwi... Listonosz wręczył wezwanie do wstawienia się 
na stawce wojskowej. Zgłosiłem się do komisji poborowej, po ba-
daniu major do mnie:
– Obywatelu, macie pięć możliwości; pójść do armii lub odrobić 
w kopalni, milicji, PGR lub straży pożarnej. 
Zdębiałem. Po krótkim namyśle odpowiedziałem: 
– Chcę odpracować służbę wojskową w OSP.
– Macie do tygodnia wstawić się u komendanta straży!
  20 czerwca 1969 r. rozpocząłem pracę w straży. Byłem szczę-
śliwy, dziennie po 10-godzinnej pracy mogłem się udać do domu. 
Było mi to na rękę. W czasie nauki chodziliśmy do Fazańca, do ka-
wiarni „Bażant”. Praca w OSP była ciekawa. Wóz strażacki, na któ-
rym jeździliśmy do pożaru, pamiętał czasy I wojny światowej. Był 
to bardzo piękny, wypieszczony pojazd marki Federal. Miał 2 drew-
niane ławki na 6 strażaków. Z przodu kierowca i ogniomistrz. Jak 
jechaliśmy na akcję, to dzwoniło się mosiężnym dzwonkiem. Nad 
głowami była wielka, dwuczłonowa drabina, z tyłu wozu duży bę-
ben z wężami. Siedzieliśmy po 3 strażaków z boku wozu. Pod no-
gami w schowkach umieszczone były prądnice i bosaki. Byłem 
3 razy na gaszeniu pożaru.
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  Wóz nasz służył na uroczystościach a nawet braliśmy udział 
w  filmie Kazimierza Kutza. Krótko przed moim ukończeniem 
służby wojskowej, „federala” musieliśmy odstawić do Muzeum Po-
żarnictwa w Mysłowicach. Do dziś stoi jako eksponat, wraz z ręcz-
ną pompą. Oddając nasz wóz, każdy strażak płakał… Tyle moich 
wspomnień z OSP.

fot.: archiwum PSP
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Małgorzata Mitukiewicz
Kto zabrał dzieciom wyobraźnię?

b

„Świat rzeczywistości ma swoje granice; świat wyobraźni 
jest nieograniczony”.          Jean-Jacques Rousseau

  Jest rok 1989. Ja, dziesięcioletnia Gosia mieszkam z rodzica-
mi i bratem na „Osiedlu Tuwim” przy ul. Okrężnej 6. Mam dziesięć 
lat i nie bardzo orientuję się co się dzieje w Polsce. Nie mam poję-
cia, że dla moich rodziców i innych dorosłych ów rok jest jakimś 
przełomem czy punktem zwrotnym. Dla małej Gosi i jej przyja-
ciół tenże rok, jak i kolejny i jeszcze jeden, jest symbolem szczę-
śliwego, beztroskiego, pełnego przygód dzieciństwa. Dzieciństwa, 
w którym pierwszą i najbardziej kluczową rolę odgrywała nasza... 
wyobraźnia. 

  Jestem wybranką losu. Po pierwszym spotkaniu z Joanną 
Chmielewską i odkryciu „Zwyczajnego życia” wiedziałam, że będę 
„żyła” podwójnie. W świecie rzeczywistym i w świecie fantazji. 
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Żeby dobrze odkryć ten drugi, wyobraźnia jest kluczem do suk-
cesu. Ja ją mam, pozwala mi bawić się godzinami i tworzyć swoje 
własne małe światy. Wyobraźnia moja i moich przyjaciół „z po-
dwórka” pozwalała na godziny zabaw na powietrzu pomiędzy blo-
kami ulicy Okrężnej. Owe wspomnienia zachowały się w pamięci, 
niczym kolorowe zdjęcia z wakacji, szczelnie ukryte pod pierzyn-
ką innych wspomnień. Czy osiedle dziesięciopiętrowych bloków, 
ustawionych jeden obok drugiego może być atrakcyjne? Ano pro-
szę sobie wyobrazić, że tak. Kreowaliśmy zabawy, które dziś dla 
mojej córki wydają się czymś abstrakcyjnym. Nieważne, czy chło-
pak czy dziewczyna, „w gumę” skakali wszyscy jak jeden mąż. 
W chowanego trzeba było się naprawdę dobrze ukryć. Malowa-
nie kredą na asfalcie parkingu? Owszem, dobrze, jeśli tylko tam! 
Tak, zdarzało się, że „wyłaziły” z nas łobuzy. Czasem trzeba było 
ponieść konsekwencje rozbitej piłką szyby mieszkania na parte-
rze. Humory nasze mogła popsuć tylko brzydka pogoda. Na to jed-
nak również mieliśmy swoje sposoby. Przecież nasze bloki miały aż 
dziesięć pięter! Ileż można się gonić po korytarzach, robić zawo-
dy w jeżdżeniu windą na czas, a nawet  skakać przez skakankę ku 
ogólnemu niezadowoleniu sąsiadów! Dookoła bloków miejscami 
rosły bujne krzaki, w których można było się ukryć. W nich mieli-
śmy swój klub i trzeba było stawiać się na zbiórki. A ważne rzeczy 
były odnotowywane w zeszycie! Nie było komputerów, telefonów 
i gadżetów. W świecie widzianym moimi oczami nie było też za-
zdrości, nietolerancji, obłudy. Na naszym podwórku, kiedy ktoś się 
z kimś pokłócił, ot tak szedł do domu, a na drugi dzień zazwyczaj 
nikt już nie pamiętał przyczyny zwady. Kiedy ktoś naprawdę „za-
lazł nam za skórę”, mógł zostać skreślony z listy członków klubu! 
I to stanowiło najgorszą karę. 

  Kiedy zostawałam w domu z moją przyjaciółką, bawiły-
śmy się w szkołę, bo przecież prawie każda dziewczynka marzy-
ła o byciu nauczycielką. A kartki przyklejone do szafy odgrywały 



219

rolę tablicy. W sklep – ileż czasu zajmowało rozkładanie ubrań! 
Największą frajdą był sklep warzywny na podwórku. Była waga 
zrobiona z deseczki, był szczypiorek pod postacią trawy, czy ziem-
niaki zrobione z kamyczków. 
  Mieszkałam na ósmym piętrze. Kiedy musiałam się zameldo-
wać mamie lub chciało mi się pić, trzeba było pójść do domu, bo 
trudno usłyszeć kogoś wołającego z podwórka tak wysoko. Lepiej 
mieli Ci, którzy mieszkali nisko. Pod oknami wołali mamę, która 
zrzucała w woreczku przekąskę lub coś do picia. 
  Z czasów kiedy byłam dzieckiem i mieszkałam w „blokowi-
sku” nie pamiętam złych rzeczy. Czułam się  bezpiecznie.
  Dziś moja córeczka, będąca praktycznie w tym samym wie-
ku, patrzy na mnie dziwnie, kiedy opowiadam jej o swoim dzie-
ciństwie. Uwierzcie, próbowałam. Kupiłam gumę, żeby nauczyć ją 
skakać. Nauczyłam, ale już żadna koleżanka nie była zainteresowa-
na taką zabawą.
  Dzisiejszym dzieciom czasy techniki, komputeryzacji i gadże-
tów zabrały wyobraźnię. Zapewne są szczęśliwe, bo nie znają  ni-
czego innego, ale o ileż uboższe, odarte z możliwości rozwijania 
inwencji twórczej poprzez zabawę. W którymś momencie, „ciach-
-prach” przeszliśmy przez bramę do nowej rzeczywistości, ste-
rowanej za pomocą przycisków, pilotów i aplikacji i może nawet 
zachłysnęliśmy się tym nowym, nieznanym. Niekwestionowanym 
jest, że dzisiejsza technika znacznie ułatwia życie, ale ma również 
swoje ciemne strony. Dziś patrząc na moje dzieci, obserwuję nie 
tylko rozwój technologiczny, ale niestety wraz z nim jakiś wyścig 
szczurów, gonitwę i życie na łeb, na szyję! Co sił w nogach, dzieci 
gnają z jednych dodatkowych zajęć na drugie, czasem same chcą, 
częściej pod presją rodziców. A mnie nachodzi taka konkluzja, iż 
z lewa ta cudowna technika ograbia dzieci z wyobraźni i uczy le-
nistwa, a z prawa my rodzice zabieramy im rezolutność i pomysło-
wość. Nasze pociechy potrzebują swobodnego czasu, aby rozwijać 
kreatywność!

Kto zabrał dzieciom wyobraźnię?
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  Minęło trzydzieści lat. Myślę sobie, że z jednej strony sporo, 
a z drugiej wcale nie. To nie pięćdziesiąt, sto, dwieście, tylko trzy-
dzieści! A świat zmienił się zupełnie. Zmieniły się Siemianowice. 

  A blok przy Okrężnej 6? Ciągle stoi i ma się dobrze, wspaniale 
odnowiony. A tajemnica naszych zabaw, schowana jest gdzieś głę-
boko pod nową elewacją... 

W latach 50-tych mojej siostrze obniżono ocenę z zachowania po-
nieważ mówiła po Śląsku. Wołała bowiem na korytarzu do swo-
jej koleżanki Sztefko. W tym czasie gwara śląska była tępiona a my, 
którzy urodziliśmy się w Siemianowicach Śląskich od początku 
mówiliśmy tylko po Śląsku i przestawienie się na język polski było 
dla nas bardzo trudne.

Gabriela Wandzik

*  *  *
b
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Henryk Nikisz
Holzhaus

b

  Drewniok, Holzhaus, Arka. Takie potoczne nazwy miał 
drewniany budynek przy ulicy Konopnickiej 10, dawniej There-
sien str 10. Z opowiadań mojego taty (ur. 1885) dom przywieziono 
tutaj z Mikołowa, gdzie był podobno sierocińcem. Przypuszczam, 
że postawiono go dla pracowników pobliskiej huty cynku Theresa 
stąd nazwa ulicy. Urodziłem się w 1944 roku na parterze tego bu-
dynku, co widać na zdjęciu, na którym mama mnie trzyma w beci-
ku pod oknem naszego mieszkania. Można powiedzieć, że byłem 
związany od dziecka z drewnem. Dzieciństwo w drewnianym 
domu, a potem 40 letnia praca jako stolarz w pobliskim zakładzie 
(KZNPW).
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  Wracając do „Drewnioka” – był moment, że mieszkało w nim 
jednocześnie 18 rodzin. Cześć z nich w pojedynczym pokoju 5,5 
na 2,5 m bez żadnych wygód. Byli to pracownicy kopalni „Siemia-
nowice” lub Huty Jedność. Warunki do życia były delikatnie mó-
wiąc kiepskie. Zimą często woda zamarzała. Pokoje ogrzewały 
metalowe piecyki, tzw. „żeleźnioki”. Mieszkańcy parteru mieli pod 
podłogą piwnice, gdzie trzymano przetwory na zimę. Było ciężko, 
ale nikt nie narzekał. Wszyscy sobie pomagaliśmy. Żyliśmy jak jed-
na rodzina. Były też czasy, że zakłady pracy przywoziły mieszkań-
com ziemniaki na zimę. To była wielka frajda. Wszyscy pomagali, 
gospodarz znosił je po drabinie do piwnicy. Smażono z nich plac-
ki na blasze. Z tyłu, na całej długości domu były komórki na węgiel. 
Za nimi były toalety. Najgorzej korzystało się z nich zimą. Jednak 
tutaj także nikt nie narzekał. Mimo tych niegodności żyło się zu-
pełnie inaczej. Muszę wspomnieć o ciuchci, która po nasypie cią-
gnęła węgiel do zakładów pracy. W zimie, gdy było ślisko trzeba 
było wzywać drugą lokomotywę. Było wtedy niezwykle głośno. 
  Pamiętam czasy nastania telewizji. Robiło się antenę z dłu-
giej deski i prętów i mocowało do komina. Pamiętam jak udało się 
złapać TV Żylina i oglądać mistrzostwa świata w piłce nożnej. Pa-
miętam czasy mojej młodości. Latem, gdy nadchodziły burze z pio-
runami, to wszyscy sąsiedzi wychodzili na korytarz w strachu przed 
wyładowaniami. Obok stały topole wyższe niż dom. Obawialiśmy 
się, że runą na dom lub piorun spali tę drewnianą fortecę. Zimą, gdy 
bywały mocne mrozy, szyby w oknach były białe, bowiem w nocy 
nikt nie ogrzewał. Pamiętam, jak mama ogrzewała na piecu poje-
dynczą kaflę, owijała ją grubym ręcznikiem i wkładała do łóżka. Tak 
wyglądał wtedy termofor. Myślę, że tak wyglądało życie, nie tylko 
w Drewnioku lecz we wszystkich domach w Georgshücie. 

Henryk Nikisz
Siemianowice Śląskie, 8.11.2021 r.
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Józef Skrzek
Michałkowice, nasz Dom

b

O ziemio, moja ziemio, jam ci wierny, jak gołąb szybujący w niebo... 
Tak, w jednym ze swoich utworów, śpiewa Józek Skrzek. Józek, nie 
Józef – bo jest nasz! A Siemianowice są jego. Tu jest jego miejsce na 
ziemi, tu – w Michałkowicach jest jego ojcowizna. I Józek, jak go-
łąb wzlatuje wysoko, daleko, jest artystą. Chce zobaczyć, posłuchać 
innego, zachwycać się, spotykać innych twórców i przez to w so-
bie odkrywać nowe, w sobie. To znaczy w tym chłopaku, który nie 
gdzie indziej, tylko w Michałkowicach przyszedł na świat i czerpał 
soki z tej samej ziemi, co jedno ważne drzewo w Bytkowie. 



224 Józef Skrzek

Żeby wyjść w świat, trzeba mieć wenę – a tu jest prawdziwa wena – 
mówi muzyk i dodaje – bądźmy obywatelami świata, z szacunkiem 
do swoich.

Pierwsze miejsce, które wiąże go z Siemianowicami Śląskimi, to 
dom rodzinny.

To jest taki typowy, siemianowicki dom. Ojciec robił na grubie, 
a matka nas kształtowała. Ojciec bardzo dużo pracował, jako sztaj-
ger, ale też był ratownikiem. Starał się, żeby rodzinie zapewnić byt. 
Mama była muzykalna, pokierowała mną, Bratem i Siostrą. Tra-
fiłem do katowickiego „Karłowicza”, szkoły muzycznej na bardzo 
wysokim poziomie. W tej naszej Rodzinie było wszystko pięknie po-
układane, tak, jak trzeba, mimo trudności finansowych w tamtych 
czasach. Dyscyplina, którą wprowadzili rodzice, a głównie tata, po-
kazała mi, że życie nie jest  takie proste i banalne. I chociaż wtedy, 
dla mnie, jako chłopaka, bywała uciążliwa, to przecież z perspek-
tywy lat, nie żałuję, że tak mnie wychowywano. Tym bardziej, że 
w naszym domu przede wszystkim odczuwało się miłość. I to ona 
najbardziej przygotowała mnie do życia – Jestem z Miłości.

Ten dom, to dla naszego artysty nie tylko rodzinne gniazdo. To coś 
więcej. W tych murach od sześciu pokoleń mieszka duch Skrze-
ków, Ślązaków o sercach polskich, z własną historią powstańczą 
i z własnymi dziejami ruchu oporu. I Józek czuje ich obecność. Jest 
pełen szacunku dla nich i wdzięczności, że znalazł się w tym ro-
dzinnym łańcuchu pokoleń. I czuje się w tym domu bezpiecznie. 
to nasza oaza – mówi.

Jest jeszcze jedno miejsce w Siemianowicach Śląskich, dla Józka, 
wyjątkowe. Topola rosnąca w Bytkowie. Wie o niej każdy siemia-
nowiczanin, ale dla muzyka to część rodzinnej historii. I to bolesne 
wspomnienie, rodzinne, poprzez Brata taty, jego pełną cierpienia 
pamięć, wyryte krwawo. Okrucieństwo śmierci stryja, godność, 
z jaką uniósł on te swoje ostatnie chwile, naznaczają miejsce daw-
nej kaźni, szczególną rangą. Artyści śląscy złożyli hołd w epitafium 
„Bytkowskie Drzewo”.
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Był taki czas, że planowano wyciąć to drzewo, ale tato z przyjaciół-
mi, otoczyli topolę i nie dopuścili do tego, a Tato powiedział, że nie da 
ściąć drzewa, bo to grób jego Ś.P. Brata. Ja dostałem imię właśnie po 
stryju. I to dla mnie jest wielkie zobowiązanie. Być jak ON.

Przywołując obraz Siemianowic z lat dziecięcych i młodzieńczych 
Józek wspomina basen kąpielowy, który znajdował się tam, jak się 
idzie do Maroka, teraz go już nie ma, a to było miejsce spotkań wielu 
ludzi z całego Śląska. Kiedyś nawet chciałem, żeby go odtworzyć, ale 
cóż, to tylko takie sentymenty...

Żałuje także innego miejsca, które już bezpowrotnie zniknęło  – 
kuźni dziadka Wiktora. Z nią wiążą się wspomnienia nie tylko 
dziadków, ale i zaprzyjaźnionej z nimi mamy biskupa Domina, któ-
ra to znajomość mocno zbliżyła Józka do Kościoła.

Często w tamtych czasach przemierzał odcinek drogi z domu do 
harcówki, mieszczącej się „ze zadku, za Trzynastką”. Bo Józek był 
druhem i miał na koncie niejedną harcerską sprawność. Michał-
kowice to też wspomnienie uganiania się za piłką z innymi chło-
pakami.

Pewnie, że grałem w piłkę, no przecież, żeby być sprawnym.

Młody Józek nie tylko grał w nogę na podwórku, ale był czas, 
że nosił barwy klubu Jedność Michałkowice, często bywał też 
w Zameczku.

Jako bajtel chodziłem tam, bo ujek Jan był dyrygentem, pokazywał 
instrumenty i inne ciekawości.
To było dla mnie ważne. Teraz o tym wiem. Podczas większych uro-
czystości, ulicami Michałowic szła „wygalowana” orkiestra dęta 
w pióropuszach, a ujek na przedzie z batutą, ludzie to kochali.
Biegałem też do kościoła i nadziwić się nie mogłem patrząc, jak gra 
organista. Jeden człowiek wydobywał tyle dźwięków, że wydawało 
mi się, jakby miał nie dwie, lecz więcej rąk…
Kiedy już byłem trochę starszy, Zameczek nabrał atrakcyjności, jako 
miejsce bardzo modne, i to nie tylko wśród mieszkańców miasta. 

Michałkowice, nasz Dom



226

Tu odbywały się fantastyczne „fajfy”. Chodziło się także do amfite-
atru i Parkowej, tam zresztą grałem po raz pierwszy z Jerzym Pio-
trowskim na bębnach.

Rodzina, Ojcowizna to najważniejsze dla niego Skarby, tak samo, 
jak granie, jak Muzyka.

Chcę być na scenie, jak nie gram, to cierpię, taka dola „muzykola” – 
śmieje się. – Całe życie podróżuję, nagrywam, komponuję, spoty-
kam się z Publicznością – to mój żywioł”.

Kiedy w rozmowie z Józ-
kiem zabrzmi ta nutka, to 
już wydaje się, że odpływa 
z nią w przestrzeń, że ona 
odbiera go Siemianowi-
com, prowadząc na sce-
ny muzyczne daleko poza 
miastem, daleko poza kra-
jem. Muzyk wspomina, 
jak otrzymawszy zapro-
szenie do zespołu Bre-
akout, szybko nauczył się 
grać na gitarze basowej, 
jak dawali wówczas po 
pięć, sześć koncertów dziennie. A potem, kiedy założył Silesian 
Blues Band i kiedy jego członkowie we trójkę weszli w skład Grupy 
Niemen – wyjazd do Europy, gdzie koncertowali razem z Jackiem 
Brucem z Cream czy z Mahavishnu Orchestra. 

To było genialne zrządzenie losu, tak właściwie w dwa lata, synek 
z Michałkowic, stanął na Dużej Scenie i zagrał ze światową czołów-
ką”. Niestety okupione śmiercią Ojca podczas akcj ratowniczej.

A potem było SBB i muzykowanie z takimi wykonawcami, jak Bob 
Marley, Elton John, Soft Machine, Marillion, Deep Purple czy Co-
losseum II. Wreszcie solowa droga, na której ważnym spotkaniem 

Józef Skrzek
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była współpraca z reżyserem Jerzym Skolimowskim. Do jego fil-
mu skomponował muzykę, której pierwszą część napisał wcze-
śniej Krzysztof Komeda. To była inauguracja Józka w dziedzinie 
muzyki filmowej. 

Działo się to niedługo przed stanem wojennym i Skolimowski wy-
jeżdżał do Wielkiej Brytanii. Bardzo namawiał Józka, aby też z nim 
pojechał. Snuł dla nich obu plany. Nie była to jedyna propozycja 
wyjazdu za granicę. Jak wiemy, Józek jednak został.

Żeby pójść dalej – mówi o artystycznym rozwoju – trzeba być 
w świecie.

I Józek w świecie bywał, chętnie, z ciekawością wyjeżdżał, nagry-
wał, koncertował, ale zawsze wracał, jak gołąb „szybujący w niebo”.

Pozostać tu, to obowiązek – podkreśla wiele razy. W stanie wojen-
nym jednak nie było mu lekko. Przecież jeszcze chwilę przedtem 
był w oku muzycznego cyklonu, koncertował po świecie, a tu na-
gle całym jego światem miały stać się Siemianowice...

Nie zawsze cię noszą na rękach, trzeba mieć w sobie trochę pokory. 
Jak spadniesz, to się uczysz...

Pozostanie na ojcowiźnie, to nie tylko obowiązek, bycie na ojcowiź-
nie wzmacnia – snuje refleksję muzyk. I rodzinna ziemia go nie za-
wodzi, znowu tutaj znajduje kolejną inspirację, w Kościele, jedynej 
wówczas przestrzeni wolności.

Zacząłem grać w kościołach i powstała nowa forma łącząca orga-
ny piszczałkowe z syntezatorem. Komponowałem muzykę do poezji 
Brandstaettera, teksty mi jeszcze farosz Sierla dawał.

Józek jest człowiekiem głębokiej wiary. Ma mocne przekonanie, że 
o jego losie decyzje zapadają wyżej. Poddaje się im i... odnajduje 
w  sobie znowu coś cennego, nowego, jak owe wspaniałe monu-
mentalne formy muzyczne, rozbrzmiewające już od lat w świą-
tyniach, filharmoniach, teatrach, plenerach, planetariach, górach 
i innych przestrzeniach Świata.

Michałkowice, nasz Dom
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Zderzając się ciągle ze zdziwieniem innych, czemu muzyk takiego 
formatu, z uporem trzyma się Siemianowic Śląskich, mówi po pro-
stu – Michałkowice nam „stykną”, są nam ostoją.

Zauroczony góralskim folklorem, malowniczymi pejzażami Beski-
du, przez chwilę miał ochotę zbudować tam dom, ale zaraz po-
tem pomyślał, że jak to mieć dwa domy, kiedy taki prawdziwy dom 
można mieć tylko jeden. No i właśnie ma tę swoją wyspę bezpiecz-
ną, to miejsce, które wzmacnia, w którym stworzył szczęśliwą, ko-
chającą się Rodzinę i które wraz z nim, pokochała dziewczyna 
znad morza – jego żona Alinka.

Miejsce, w którym wraz z nim narodziła się jego muzyka – ta, któ-
rą już stworzył i ta, którą jeszcze nosi w sercu. I stąd chętnie idzie 
do Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka – jego stryja, a kie-
dy gra dla tamtych dzieciaków, to jest to dla niego bardzo ważne 

Tak samo, jak koncert, który zagrał przy bytkowskiej topoli. Bo to 
nie było takie sobie granie pod drzewem.

Obchodziłem wtedy jubileusz pracy artystycznej i ten koncert w Byt-
kowie był dla mnie apogeum, najważniejszym na zawsze tu na Oj-
cowiźnie. Grałem z wieloma zacnymi Gośćmi, a blok naprzeciw cały 
był rozświetlony przez mieszkańców, w oknach płonęły świece... pod 
drzewem znicze i pochodnie… Memento Bohaterom.

SZACUNEK!

Z Józefem Skrzekiem rozmawiał Marek Omelan.
Redakcja: Ewa Roch-Wyrzykowska.
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Irena Skwara
Mój Siymianowicki Heimat

b

Trza boło niymało energii i czasu, by wele Heimatu
burza mózgów wywołać wśród medialnego hałasu.
I ukryć się niy do, że osobiście ciągnie mnie doń,
jak przysłowiowego wilka do lasu...
Chca ku tymu swoje 3 grosze (a może feniki:–) dorzucić
próbując pamięciom – do najdalszych w czasie –
   wspomnień wrócić…

Ani familii, ani piyrszego Heimatu sie niy wybiyro...
Boły lata wczesnopowojenne: fto wiy, wiela matek synków
   na wojnie stracioło?
(dwóch moich ujków z wojny nie wrócioło), a trzy dni
   przed moim narodzyniem –
jednego z dziadków na grubie zabioło…

Tyn piyrszy Heimat, jaki pamiętom, to u Haduły 3-piętrowo
   kamienica – 
w ówczesnym mieście wongla i stali – we Siemianowicach –
przy gównyj ulicy – do dziś – Świerczewskiego,
   Generała Karola Waltera...

Tukej żech na świat prziszła – somsiadkom boła hebama,
   z keryj to usług
pewnyj zimy skorzystała jo i moja mama :-)...
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Plac z Hinterhausem, miyszkanie i strych,
   czyli „góra” na jednym sztoku,
z łoknami na Beutnerka downo.
We siyni na półpiętrze, woda i kibelek cołkiem fajny
zaś na ścianach do połowy - yjlzokel łatwo-zmywalny...
A strych czyli „góra”– niyzbyndno po kożdym wielgim praniu
   boła: praniu z warzeniem,
szkrobieniem, i „farbkom” bieleniem…

We roku 51. łońskiego wieku powiynkszoła się rodzina
i na świat prziszoł brat, kery chnet doł mi miano „Ina”...

Kożdy dziyń, kej ze łochronki u Boromeuszek na III. sztok
   do dom sie dropałach,
ze szildów somsiadów piyrsze słowa ze trudym skłodałach:
Nawroccy, Górscy, Wieczorkowie, Kałamarze, Rozmusy,
   Firle ze Piotrym i Izom oraz –
Krzysztofem, zwanym Didom... Na koniec – ze synami:
   Herbertem i Egonem – Boncolowie.
Ze nazwisk zapamiętanych – jeszcze we Hinterhauzie –
   Jaskułowie –
– ze synami dwoma: Zbyszkiem i – chyba – Januszem…
Jak sie myla… może ktoś podpowie?  

Bez te szildy na dźwiyrzach, jak żech 4 lata miała, jużech cołkiym
  niyźle czytać i pisać umiała...

Na to nazwisk spamiętanie – 7 lot miałach i czas cołki – larma
  ze ulicy ciekawiech suchała:
aut osobowych boło mało; słychać boło pryndzyj konne dorożki
  i rolwagi,
a stukot kopyt końskich – nojwiyncyj przyciongoł moji
  dziecięcej uwagi;
taksa we centrum boła jedna, a właścicielem boł niyjaki Moritz

Irena Skwara
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   (świeć Panie nad jego duszom!)…
Jeżdziyli tyż szlajfiyrze, co tympe noże wszyjskim chyntnym
   bruszom.
Na zakupy posyłała mie mama: do delikatesów u Haduły,
   bo tam mój ujek Sorembik boł szefym,
po jajca do Meinl’a, do Baty – po szuły, a do Hampla lub Pytlika –
   po buły...
Eigentlich – po żymły – nasi ło tym wiedzom, ino –
   nigdy niy wiy licho,
kaj ze tom ślonskom godkom noleży być cicho :-)...

Boły tyż minusy... Roz, jak żech z żymłami do dom wrocała, 
Cyganka po słodach za mnom podreptała, kole ausgusa we siyni
   mie dopadła i – jakiesik drobne ze kapsy ukradła...

Szpacyry ze mojom babkom poszyrzały tyn mój Heimat mały –
latym – na anlagi po flider, lipa, moiki i dziywanna, a zimom –
   łobie się kiołzdały :-)…
Tam – wele anlagów była kolejowo rampa
   (dlo dworca, kerego downo niy ma) –
pamiętom zapach sprzedowanych kartofli, a krisbaumów –
   w zima...

Słuchałach tyż za bajtla i dzwonów kościelnych,
kere furt za winklym zwoływały wiernych...  
Po mszach niydzielnych stoli my ze łojcami
   (niykerzy – we barze :-)
i klachali ze znajomymi na przykościelnym tretuarze.

W beztydzień larmo szło łod pobliski szkoły…
wtedy kożdy z nos boł wesoły - choć goły :-)...

Po 7 latach zmienioł się mój Heimat i poszerzoł:
zamieszkalimy we dzielnicy willowyj – aż ciynżko uwierzyć!  

Mój Siymianowicki Heimat
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Moja nowo – „dzielnica spacerowo” mieścioła się na uboczu,
   w zielonyj części miasta,
we drodze na sztadion HKS „Siemianowiczanka”
   Ciaciankom zwano.
Ulica boła… Józefa Stalina, dziś – Aleja Sportowców...
Wokół – łogródki działkowe, w pobliżu Park Miejski,
Fazaniec, Sandversatz i Sztajnbruch (w zimie dlo bajtli –
   pejzaż wprost alpejski )...
Za moimi łoknami – Pszczelnik czyli Binhof – i boisko…
(dzieci ze szkoły „na baje” – w plener miały blisko :-).
Pamiyntom mecze we rodzinnym gronie i tłumy kibicujoncych
   NASZYM – na sztadionie,
na kery wesoło ferajna ze chynciom waloła… a larmo i kożdo haja
   pod bramkom
wszyskimi łoknami do chałpy włazioła...

We kilkurodzinnyj chałpie miałach za somsiadów Kubiców –
   badylorzy.
Kożdy dziyń furom woziyli gymiza na torg – łod gospodorzy.
Mieli tyż konia, jedyny we chałpie telewizor i własno gospodyni,
   ło imiyniu Ana.
Siwka karmiołach czasym z rynki, a na telewizja – byłach
   chyntnie zapraszana.
Mieli tyż syna Alfryda, kery boł we wojsku i cera ło imiyniu Helga,
z kerom my przi klopsztandze na trowie deka rozkłodały
   i ze tego frajda mega wielgo miały...

We mój Heimat dzieciyncy włazioło pomału środowisko
   podstawówki nr 6
i – harcerstwym mie zarazioło – jak w papiorach niesie wieść...
A choć ciongotki skautowe w genach miałach po Mamie,
jak wyglondało harcerskie życie, poznać miałach dziypiyro
   we`63 - na Jurajskim Zamonicie...
To boło już we Śniadeku: przijaźnie z tamtych lot przetrwoły
   pół wieku!

Irena Skwara
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Przodzi jeszcze – ze podstawówki wyloć mie chcieli, jak się
   ło moich lekcjach niymieckigo dowiedzieli...
Łojcowie się richtig zlynkli i – na zicher - przed kierownikiym
   szkoły na kolana klynkli...
Mama durch mi powtorzała, co łod rechtorów za młodu słyszała,
   jak dobrze znać jes jynzyk wroga, beztóż zakres języków
   – również przyjaciół - w starszym wieku poszerzyć
   byłam gotowa...  

Na łodpust we wrześniu – rommel przijyżdżoł ze karasolami –
łaziyli my wszyscy po łodpustowe maszkiyty miyndzy szisbudami:
kanoldy, szkloki, makrony i kopalnioki
   ...Niykerzy – brauza lizali paluchami.

Larmo boło przełogromne: słychać boło luftbiksy, bajtl
   larmowały piszczołkami,
pękały luftbalony, a niykere furgały we wszyskie strony
   wysoko nad gowami…

Moja piyrszo robota we michałkowickij szkole – to ino epizod –
   jak patrza do zadku...
Jednak to, że harcerskigo ducha czuja, zawdzienczom
   właśnie tymu:
rok rechtorski roboty i opieka nad szczepym. Kurs instruktorski
   dodowoł robocie z bajtlami harcerskiego smaku...

Po 7 latach przerwy wróciołach nazot na „stare – siemianowickie
   śmieci” –
bogatszo w doświadczynia oraz – trójka dzieci...
Po przekludzyniu do Bytkowa, mój Heimat nieźle się
   zmodyfikował o...
koczowanie z dziećmi na trowniku – przed masorzym – na
   somsiednim Chymiku...

Mój Siymianowicki Heimat
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Zresztom – czasym i tak do dom wracalimy z niczym,
   a konkretnie z kwitkiym,

czyli – kartkom na miynso nie zrealizowanom... Kolejno próba
   ponowić należało rano.
Tako boła rzeczywistość... Że może być inaczyj – nawet
   żodnymu do gowy niy prziszło...

Póki co, nazot do dom, to znaczy – do bloku:
10 sztoków – 30 familii: znajome gymby, przeważnie nieznane
   z nazwiska...
Blokowisko, skond terozki do marketów licznych, jak tyż –
   nad stow blisko.
We nocy – słysza zza ściany – miarowy pomruk windy „w biegu”,
zaś zimom – odgłos łodgarnianego ze tretuarów śniegu...

We marcu, kej stow jeszcze zamarzniynty, widać bez łokno,
jak się po niym kiołzdajom łabyndzie i zielone ynty...
   To łod strony balkonu.
Z drugij zaś strony domu – nocom – majestatycznie góruje
   nad miastym
piyknie podświetlany – w Nowym Parku Tradycji – szyb
   pokopalniany.

Śłąskie Siemianowice – na weekend i całe życie: serdecznie
   zapraszamy!

Irena Skwara (dd. Dziuba)
w lutym 2013 r.
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Beata Tomanek
Z okna na plac

b

Mój plac w widokiem na rodzinną kamienicę. Okna na pierwszym piętrze 
należały do nas. Natomiast pierwsze od prawej, to ważne dla mnie okno 

z kuchni. Idę do domu z ogródka.

  To jeden z najstarszych i najbardziej ulubionych kierunków 
mojego spojrzenia. Od najmłodszych lat praktykowałam siedzenie 
na parapecie, najczęściej okna w kuchni i patrzenie w dal. Miesz-
kaliśmy na pierwszym piętrze, więc świat widziałam z góry. Mój 
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wzrok się wtedy rozpędzał. Szybko mijał podwórko, bramę do 
ogrodu, rosnące w nim kępy piwonii i krzaki róż, ruiny starej sto-
doły, żeby zatrzymać się na murze. Takim z cegły, który odgradzał 
nasz ogród od rozciągających się po horyzont zagonów kukurydzy. 
Był wysoki, co najmniej cztery razy wyższy niż ja wtedy. A zielona 
kołysząca się za nim przestrzeń hipnotyzowała mnie i przenosiła 
w niepoznane rejony wyobraźni. Bardzo mnie to zajęcie wciąga-
ło. Byłam wtedy drobniutką dziewczynką, nazywaną pieszczotli-
wie przez bliskich „Pchełką”. Miałam kilka lat, chochliki w oczach, 
ale uwielbiałam się zamyślać.

To ja w wieku czterech lat, to wtedy zaczął mnie fascynować 
i zastanawiać świat za oknem.

  Ten mur był dla mnie końcem mojego świata i początkiem 
czegoś jeszcze nieokreślonego, ale już intrygującego. Wyobraża-
łam sobie, że kiedyś nadejdzie moment, kiedy dowiem się co za 
nim jest i ciekawa byłam, co odkryję, kiedy to będzie i czym ten nie-
dostępny jeszcze świat mnie zaskoczy, no i jaka ja wtedy będę? Ta-
kie rozmyślanie zajmowało mnie na długie minuty. Przypominam 
sobie jedno z moich pierwszych, tych okiennych odkryć. Pewnego 
lata zauważyłam, że zza ściany wysokiego muru zaczęły się wychy-
lać również ciekawskie główki miodowo żółtych kwiatów o dłu-

Beata Tomanek
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gich płatkach. Ledwo wystawały ponad mur i skupiały moją uwagę 
na swoim tańcu. Wiatr szarpał nimi tak, że znikały i pojawiały się 
znów. Obserwowałam je codziennie, aż zaczęły odfruwać z wia-
trem pojedyncze płatki, a wkrótce znikały całe kwiaty. Zastanawia-
łam się, czy znowu je zobaczę, czy będą jeszcze wyższe, czy to będą 
te same kwiaty? Takie piękne, tańczące. Nie, już nigdy nie będą to 
te same kwiaty, na te mogę patrzeć tylko teraz, więc muszę się na-
patrzeć, żeby zawsze mieć je w pamięci. I mam. Te niemal dwu-
metrowe rudbekie (przypuszczam, że to one) były też obietnicą 
czegoś pięknego, co może się zdarzyć w przyszłości, w tym nie-
określonym świecie, za wysokim ogrodzeniem ogrodu. I równie 
nietrwałym, jednak tej świadomości wtedy jeszcze nie miałam. 

  Kilka lat później pokonałam ten mur z koleżankami i kole-
gami z placu. To było jedno z pierwszych indiańskich zadań, któ-
re jako pokolenie wychowane na westernach (bo tylko takie filmy 
emitowane były w polskiej TV) musieliśmy wykonać, żeby zasłu-
żyć na ogólny szacunek i aprobatę w naszej bandzie. Potem bu-
szowaliśmy bez specjalnego celu w wysokich pędach kukurydzy, 
zrywaliśmy dojrzałe kolby, jedliśmy je na surowo i wyrzucaliśmy, 
z czego spowiadaliśmy się później w kościele. Innym indiańskim 
zadaniem było na przykład wejście do hasioka, gdzie zwykle hasa-
ły myszy na tym samym placu, albo do piwnicy, by w ciemnościach 
przejść wąskie korytarzyki aż do samego końca. Szczytem indiań-
skich osiągnięć było wejście na chlewik i skok z jego dachu. To 
praktykowali głównie chłopcy. Chociaż dziewczyny próbowały. Ja 
też. To był ten czas, kiedy z okna sprawdzało się listę obecności, 
kto już jest pod klopsztangą gotowy do zabawy i figli. Nasza przy-
jaciółka z placu, Gosia mieszkała w budynku z lewej strony i mia-
ła okna widoczne bezpośrednio z naszych. Toteż łatwo mogłyśmy 
sobie dawać znaki i hasła do działania. W sezonie jesienno-zimo-
wym rozciągałyśmy sznurek między oknami, żeby komunikacja 
dalej była sprawna. Przeciągałyśmy informacje liścikach schowa-
nych w woreczku i w ten sposób byłyśmy w kontakcie, a nie trze-

Z okna na plac
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ba było wychodzić na „ziąb”. W ogóle lubiłam widok z okna Gosi. 
Był nieco inny, co prawda wychodził bezpośrednio na hasiok, ale 
również na ogromny jesion, który rósł obok niego. Piękne, dorod-
ne drzewo było domem dla ptaków. Ich koncerty budziły nas wio-
sną do szkoły. Dokarmiałyśmy je, to był przecież nasz obowiązek, 
a bywało, że organizowałyśmy małe pogrzeby dla nieuważnych 
pisklątek, które  wypadły z gniazda. Chowałyśmy je w pudełkach 
od zapałek na rabatkach między kwiatami w ogródku. Lubiłyśmy 
się też bawić przy oknie z widokiem na drzewo, a raz nawet by-
łyśmy świadkami potężnej burzy podczas której  piorun uderzył 
w naszego Jesiona i zniszczył ogromny konar. Świat na chwilę zro-
bił się dla nas jednym jaskrawym lśnieniem. Rana w drzewie zo-
stała na długie lata jako przypomnienie tego strasznego zdarzenia. 
Klopsztanga lepiej była jednak widoczna z mojego okna w kuchni. 
Wystarczyła jedna osoba huśtająca się na rękach, a już wszyscy od-
bieraliśmy sygnał gotowości do podwórkowych szaleństw. Bywało, 
że miejsce zabaw pod klopsztangą zajmowali nam dorośli, zwykle 
w soboty. Ustawiali tam swoje „komary” i „emzetki”, żeby wymie-
niać i oliwić śrubki. No i gazować i smrodzić. Wtedy bawiliśmy się 
na schodach.

W naszym ogrodzie, na drugim planie widoczne ruiny starej stodoły 
i opisany przeze mnie mur.
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Wzdłuż wspomnianych chlewików, które oddzielały nasze po-
dwórko od sąsiedniego, w czasach mojego wczesnego dzieciństwa, 
w porze dnia, kiedy ich dachy dawały już nieco cienia, siadywały 
na swoich wyniesionych z domu ryczkach starsze sąsiadki. To było 
dobre miejsce, żeby poklachać, ale też obserwować co dzieje się za 
„einfartem”. Można było jak na ekranie poprzez tę przerwę mię-
dzy kamienicami oglądać codzienne życie Michałkowic: kto z kim 
idzie, jak idzie, kiedy idzie, w jakim kierunku i jak wygląda. Sło-
wem, jak płynie życie miasteczka.

  Ja ten widok miałam z okien w sypialni, nazywanej u nas 
w  domu jadalnią. Wszystkie wychodziły na główną ulicę Mi-
chałkowic dzisiaj Kościelną, a wtedy 15-go grudnia. To była wte-
dy ważna data, warta upamiętniania. Czy ktoś dzisiaj pamięta, co 
się wydarzyło 15 grudnia? Ten widok był inny. Bardziej przyziem-
ny. I odczuwalnie ograniczony. Kiedy wychyliłam się i spojrzałam 
w lewo, to najdalszym miejscem jakim mogłam dojrzeć był wjazd 
do gospodarstwa od Fojcika. Wcześniej widoczne było wejście 
i sklep piekarni. A naprzeciwko rzędem stały kamienice podobne 
do tej, w której my mieszkaliśmy. Klasycznie śląskie, z czerwonej 
cegły, z oknami pomalowanymi też na czerwono. W tych oknach 
przesiadywały strażniczki codziennych zdarzeń. Leżały wygodnie 
na eksponowanych kolorowych, często obszytych frędzlami pu-
chatych poduszkach i filowały. To one generowały niemal wszyst-
kie newsowe wydarzenia i autoryzowały wszelkie sensacje. Jedną 
z  nich była mama Bogdana i Bronka, naszych partnerów w po-
dwórkowym, codziennym dokazywaniu. Mieszkała vis-á-vis na 
pierwszym piętrze. Zawsze dbała o to, jak się w tym oknie prezen-
tuje. Miała  poprawioną fryzurę, pamiętam, że mocno utapirowa-
ną. Oczywiście widoczny makijaż, bo to jak się kobieta prezentuje 
jest ważne w każdej publicznej sytuacji. A ta właśnie do takich się 
zaliczała. Była jak wyjście na spacer. Kiedy między przechodniami 
nasza sąsiadka wypatrzyła znajomą albo znajomego nawiązywała 
od razu bezpośredni kontakt i przeprowadzała wywiad z okna na 
pierwszym piętrze:
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– Dora idziesz furt?
– A kaj tak ciśniesz? 
– A, do Hildy.
– To dowiydz się tam, czy od Traudki cera już urodziła?
– A kiydy pójdziesz nazod?
– To zawołej. Pogodomy.
Takie pamiętam rozmówki uliczne. Bywało, że sąsiadki rozmawia-
ły z okien kamienic między sobą. Taka wymiana informacji. New-
sroom. Pod oknem sąsiadki-klachuli był wielki einfart prowadzący 
do gospodarstwa rolnego pana Guzego. Pamiętam starszego pana, 
o wielkiej posturze, który w sezonie wystawiał w chłodnym pod-
cieniu ziemniaki i jarzyny prosto z pola. To może był on. W kamie-
nicy obok, z lewej strony urzędowała pani Pietrzybowa. Jej sklep 
już w moich dziecięcych latach był legendą, bo można było w nim 
kupić to, czego nie było w innych sklepach. Poza jarzyną, różnymi 
ziarnami, grochem, fasolą, kiszoną kapustą, jajami itd. – były słody-
cze. Trudno osiągalne w tamtych czasach. Asortyment był koloro-
wy i bogaty. Ja zapamiętałam czerwone gumowe myszki z długim 
ogonkiem. Mama nie pozawalała ich kupować. Widocznie były 
paskudne w smaku i niezdrowe. Lubiłyśmy też czerwone lizaki ko-
gutki, laleczki z różowej pianki i waflowe misie z farszem z białej 
mazi. Uwielbiałam je. Na wagę można było kupić kukułki, kanoldy, 
kopalnioki, anyżowe ciasteczka, palony słonecznik, a nieco później 
gumy do żucia łącznie z hitowymi Donaldami. Latem pani Pie-
trzybowa rozkładała drewniany stragan. Z przegródkami na owo-
ce, z miejscami na skrzynki pełne ogórków, jabłek, kapust, śliwek 
itd. „Sztand” miał drewniany, zielony daszek i w ogóle był stylowy. 
Bardzo dobrze widoczny z okna. Więc często padały w domu takie 
komendy: „Zobacz, czy Pietrzybowa już otwarła”, albo „Sprawdź, 
czy są truskawki”. A potem biegłyśmy z siostrą przez ulicę ustawić 
się w kolejce. 
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W tym samym ogródku kilka lat później, między akacjami na tle muru 
siedzę z Babcią i Mamą.

  Dalej w górę, czyli w lewo od okna, droga prowadziła aż do 
kościoła. Biegałyśmy tam całą grupą na msze niedzielne, religie 
w tygodniu i do spowiedzi w soboty. Naprzeciwko kościoła była 
moja szkoła. Tam zaczęłam edukację.

To widok z moich okien od ulicy. Widoczny sklep pani Pietrzybowej, z lat 
późniejszych, brama do Guzego i okno pani „strażniczki codzienności”. 
Fragment samochodu zakrywa wejście do piekarza, a obok niego dalej 

była „Praktyczna Pani”, gdzie mama chodziła do fryzjera.
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  Z prawej strony, jak się wychyliłam z okna widziałam ogro-
dzenie i furtkę, która otwierała długą drogę do przedszkola w głę-
bi. Chodziłam tam i uciekałam z niego przez wiele lat. Dalej droga 
spadała w dół aż do kina „Zorza”. Zaliczałyśmy w nim niedziel-
ne poranki. Przebiegałyśmy wtedy z siostrą i całą naszą dziecię-
cą ferajną całą ulicę Kościelną od kościoła aż do kina. Poranki 
rozpoczynały się o 10:00, a msza dla dzieci kończyła się dokład-
nie o tej samej godzinie. Trzeba więc było biec co sił. W zwyczaj-
nych warunkach nie byłoby to nic nadzwyczajnego ścigać się, ale 
w niedzielę, w eleganckich bucikach, z torebką na ramieniu lub 
„Skarbczykiem” w  ręce, w krępującym płaszczyku, powiewający-
mi chusteczkami, gawroszkami, spadającymi z głowy kapelusika-
mi, beretkami z pomponami… to był wyczyn. Teraz, kiedy piszę te 
słowa widzę, że cały mój świat dziecięcych lat zamykał się pomię-
dzy kościołem a kinem z szumiącymi polami kukurydzy na hory-
zoncie.

Nasza Kamienica, wybudowana przez naszego pradziadka.
Urodził się w niej nasz Tata i My.
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  Kiedy wytężę wzrok mojej pamięci, wyraźnie widzę, jak 
z okien od ulicy wypatrujemy powrotu Taty z akcji. Tatuś był ra-
townikiem górniczym. Często znikał na całe dni. Ogarniał nas 
wtedy  niepokój i jedyne, co mogłyśmy robić – to patrzeć na prze-
chodzących ulicą ludzi i czekać aż Go zobaczymy. Z okiem lu-
biłyśmy też obserwować przechodzące pod nimi rozśpiewane 
pielgrzymki do i z Piekar Śląskich, Częstochowy, defilady z okazji 
Dnia Górnika maszerujące z orkiestrą, a nawet pogrzeby przypo-
minające, że śmierć istnieje. A potem odwracałyśmy się do okien 
tyłem i biegłyśmy do swoich, ważnych spraw.

Zdjęcie archiwalne pokazujące ulicę Kościelną biegnącą w dół.
Za kępami drzew po prawej, znajduje się nasza rodzinna kamienica 

pod numerem 26.

  Zastanawiam się, na ile widok z okna rodzinnego domu może 
mieć wpływ na kreowanie swojej drogi przez życie, kiedy już się 
je definitywnie zamknie. Jak buduje ciekawość świata? Przypo-
mniało mi się takie powiedzonko z placu, było ono odpowiedzią 
na pytanie: „Czy dobrze wyglądam?” „Ja, jak z łokna na plac”. I nie 
znaczyło to nic dobrego.
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WAKACJE NA PLACU I PIERWSZE WYPRAWY

  Są zwolennicy tezy, że podwórko jest szkołą życia. I jestem 
skłonna zgodzić się z nią, sądząc po własnych przeżyciach wy-
niesionych z placu. Podwórko weryfikuje nasze mniemanie o so-
bie, uczy pokory, pobudza wyobraźnię i ambicje, zachęca do 
rywalizacji, prowadzenia strategii, budzi nieznane dotąd emo-
cje, czasem trudno nad nimi zapanować, no i wskazuje role, które 
w przyszłości będziemy odgrywać mniej lub bardziej świadomie 
w społeczeństwie. Dzisiaj cenię coraz bardziej fakt, ze wyrosłam 
na śląskim placu, w małym miasteczku w otoczeniu wesołej, bez-
troskiej ferajny.

  Czas więc przedstawić naszą podwórkową trupę: oczywiście 
my – ja, moja siostra Elunia i Gosia. Sylwina była od nas kilka lat 
młodsza, więc się nie liczyła w zabawach. Czasem dwie starsze od 
nas znacznie Tereski, które miały już inne zainteresowania. Chłop-
cy to: Afim, Iszek oraz bracia Bogdan i Bronek, którzy mieszka-
li naprzeciw naszej kamienicy, bardzo fajni. Byli atrakcją naszego 
podwórka. Chodzili też do szkoły 15-tki, więc kiedy na przerwie 
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odszukali mnie wśród szkolnego harmideru, byłam dumna i po-
czytywałam to sobie jako wielkie wyróżnienie i objaw sympatii. 
Czasem odwiedzała nas Jola po sąsiedzku, bo u niej nie było in-
nych dzieci, a chodziła do jednej klasy z Gosią.

  Na podwórku spędzaliśmy każdy wolny czas. Wyglądaliśmy 
przez okno, patrząc kto już jest i biegliśmy, żeby dołączyć do zaba-
wy. Oczywiście zaczynaliśmy od pytania: „To, co dzisiaj robimy?”. 
Wtedy ktoś, na przykład Gosia rzucała propozycję, gramy w „cho-
wanego”. Unosiła dłoń do góry z głośną wyliczanką: „Kto zaintere-
sowany? Palec pod budka, bo za minutka zawierom budka”. I tak do 
skutku, czyli aż wybraliśmy. Przetestowaliśmy na naszym podwór-
ku wszystkie gry i zabawy, o których słyszał świat. Jednak nade 
wszystko uwielbialiśmy wszyscy zawody. Organizowaliśmy sobie 
tory przeszkód z różnymi trudnościami sprawnościowymi. Pa-
miętam ich wymyślanie, a oczami wyobraźni widzę wyraźnie ich 
układanie wokół naszego placu. Co to były za utrudnienia? Usta-
wialiśmy przeszkody, które należało przeskoczyć lub obejść albo 
przenieść. Wdrapywaliśmy się na schodki przy wejściu do dom-
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ku, w którym mieszkała Gosia i zeskakiwaliśmy z drugiej strony, 
prześlizgiwaliśmy się pod tyczkami, wieszaliśmy się na klopsztan-
dze, do której trzeba było najpierw doskoczyć, bo wszyscy byliśmy 
jeszcze za mali, żeby sięgnąć bez problemu. Okrążaliśmy kamienie, 
rzucaliśmy nożem do celu, itd. Zdarzały się też zagadki do rozwią-
zania, albo tzw. próby. Próby były na ogół straszne: wziąć pająka do 
ręki, wejść do hasioka (wiadomo tam były myszy), złapać żabę, ska-
kać na czas na skakance lub określoną ilość skoków, itd.
  Rytualną przerwą w zabawie był zawsze skok po sznita. Z tu-
stym, z pomidorem, z masłem i kiełbasą albo z leberwusztem. To 
najczęściej. Zużyta energia upominała się o uzupełnienie. Wraca-
liśmy na podwórko każdy ze swoją sznitką lub dwiema. Chwalili-
śmy się z czym jest i częstowaliśmy się wzajemnie. Czasem, kiedy 
byliśmy nieco starsi, wyskakiwaliśmy do piekarza vis-á-vis i ku-
powaliśmy żymłę za 50 gr, jeszcze ciepłą i zajadaliśmy ją ze sma-
kiem, zaczynając od środka. I tak dorastaliśmy razem, stając się 
z  czasem młodzieżą, która później wybrała różne kierunki swo-
ich życiowych dróg. Jednak wcześniej wspólnie uczyliśmy się kole-
żeńskości, współdziałania, rywalizacji, okazywania sympatii, sztuki 
prowadzenia sporów i zrozumienia. Nabywaliśmy różnych umie-
jętności, sprawności, i poczucia odpowiedzialności za wszystkich 
w grupie. 
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  Prawdziwą próbą dla naszego zgrania w czasie podwórko-
wego dzieciństwa były wspólne, pierwsze i piesze wyprawy poza 
świat naszego placu. Uwielbialiśmy je. Czekaliśmy na nie cały rok. 
Były też synonimem pięknych, słonecznych wakacji. Pachniały 
wtedy i dzisiaj jeszcze, kiedy o nich pomyślę: pomidorami, upa-
łem, topiącym się w nim asfaltem i lodami. Cudowna mieszanka, 
magiczna, bo uśmiech od razu towarzyszy obrazom w wyobraźni. 
A to były:

NASZE WYPRAWY NA BASEN

  Basen był daleko. Więc spełnione były wszystkie wymogi 
wyprawy. Trzeba było się dobrze spakować. Do koszyka (a każ-
da miała swój) wędrowały: ręcznik, kostium kąpielowy, butelka 
z oranżadą, bułka z masłem i pomidory, czasem truskawki w sło-
iczku z cukrem lub jabłka, a pod pachą koc. Ci, którzy nie nosili 
koca brali piłkę. I wszyscy razem wychodziliśmy w drogę. Logisty-
ka była bardzo ważna, droga właściwa i narzucająca się była nud-
na. Więc chodziliśmy na skróty. To tam czaiła się przygoda, albo 
przynajmniej jej mały smaczek. Zamiast iść drogą główną, na wy-
sokości Benkiego za ogromną kamienicą, w której mieszkała moja 
koleżanka z klasy – Lidka, wchodziłyśmy na podwórka i między 
chlewikami przesmykiwaliśmy się na tyły, gdzie rozpościerała się 
przestrzeń zagospodarowana mniejszymi i większymi ogródka-
mi. Między nimi prowadziły wąziuteńkie alejki wzdłuż wysokich 
płotów z siatki lub desek. Ogródki były różnej wielkości, więc alej-
ki były też różnej długości, często zakręcały okalając każdy z nich. 
Można było więc chodzić w kółko lub stracić orientację. Była to 
droga tylko dla wtajemniczonych, ale za to jaka urocza. W każ-
dym ogródku zachwycały kolorowe kwiaty, drzewa zacieniały ra-
batki i stanowiły parawany dla laub i ławeczek. Po płotach wiły się 
kwitnące powoje, pachnące groszki, wiciokrzewy. W powietrzu 
unosił się duszny zapach sumy wszystkich aromatów kwiecia i zie-
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lonych chaszczy, a w tych ostatnich brzęczały fruwaki: od pszczół, 
os, much po bąki i szerszenie. Część z nich budziła respekt, co nie 
powstrzymywało nas przed zaglądaniem przez płoty do wnętrza 
ogrodów, gdzie przesiadywały klachule, odpoczywali dziadkowie 
i pielili w upale grządki. Czasem poczęstowali nas owocem, a cza-
sem przeganiali tę młodą, rozkrzyczaną hałastrę. Zdarzało się, że 
odważyłyśmy się urwać pomarańczowego nagietka, fioletowego 
groszka, czy białego powojnika, żeby wetknąć go sobie we włosy, 
ale trochę bałyśmy się, więc biegłyśmy potem przed siebie z dresz-
czem emocji. A trzeba było być uważnym, gdyż ogródki z alejka-
mi między nimi stanowiły prawdziwy labirynt. Często trzeba było 
podejmować decyzje „w prawo, czy w lewo?”. Jednym słowem była 
to ekscytująca wycieczka. Jeżeli wszystko szło zgodnie z planem 
wychodziło się z ogródkowego labiryntu na ulicę Maciejkowic-
ką, mniej więcej na wysokości cmentarza. Potem za cmentarzem 
zaczynała się kolejna przygoda, bo wychodziło się na dzikie tere-
ny zwane przez nas „szkałką”. To był nierówny teren, góry i doliny.

Raz w górę mozolnie, a za chwilę z górki na pazurki. Same nie mo-
głyśmy tam się zapuszczać, bo było niebezpiecznie. Nic dziwnego, 
że o tej stronie michałkowickiego świata mówiło się Korea. Wte-
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dy nie wiedzieliśmy jeszcze, gdzie jest ta prawdziwa, gdzie leży 
na mapie, ale też ta wiedza była nam niepotrzebna. Nasza Korea 
była realna, groźna, egzotyczna, zakazana. Droga przez „szkałkę” 
kończyła się torami kolejowymi na wysokim nasypie. To było na-
prawdę niebezpieczne przejście, bo jeździł tamtędy kilka, a może 
nawet kilkanaście razy dziennie pociąg towarowy. Czasem trze-
ba było z tego względu czekać. Liczyliśmy wtedy wagony. Ten na-
wyk został mi do dzisiaj. Uważaliśmy wszyscy na siebie nawzajem.

Kiedy chłopcy rzucili hasło: „Teraz”, wszyscy przeskakiwaliśmy 
przez tory. Szybko i razem. Potem już było łatwo. Wychodzili-
śmy na ulicę, kilka zakrętów i stawaliśmy przed bramą główną do 
kompleksu basenowego. Dzisiaj tak to widzę, bo był to przepiękny 
obiekt, z dużym gmachem, do którego nie wchodziliśmy i nawet 
nie wiem, co było w środku. Od razu szukaliśmy wśród zieleni, mię-
dzy wysokimi drzewami na bujnej trawie odpowiedniego miejsca 
dla nas. Wszystkie koce musiały się zmieścić obok siebie. Szybko 
zrzucaliśmy ubranie, żeby od razu dać nura w chłodną toń. Uwiel-
białam pływać, kąpać się, pryskać, baraszkować wesoło w wodzie. 
Jednak moja siostra zawsze bała się wody, więc odstawialiśmy ją 
do brodzika i zmienialiśmy się przy niej, żeby nie była sama. Cza-
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sem w płytkiej przestrzeni basenu wygłupialiśmy się wszyscy ra-
zem. A basen był duży, i wielu było jego amatorów. Nie tylko dużo 
ludzi pływało, ale wielu skakało do wody z trampoliny i to tej naj-
wyższej. Wtedy zastygaliśmy jak reszta publiczności i w skupieniu 
przyglądaliśmy się śmiałkowi, podziwialiśmy go w ciszy i za chwi-
lę świat znów uderzał gwarem. Do dzisiaj czuję dygot organizmu, 
który za długo pląsał w wodzie i na zderzenie z upałem reagował 
gęsią skórką oraz przenikliwym poczuciem zimna. Zęby szczękały. 
Mokre włosy przylepiały się do twarzy. W uszach szumiała woda. 
Biegliśmy, ścigając się kto pierwszy wskoczy na nagrzane słońcem 
koce. W stopy parzyły nas betonowe płyty, co jeszcze przyspiesza-
ło wyścig. Potem owijaliśmy się w ręczniki, rzucaliśmy się na koce 
i czekaliśmy na błogie ciepło. To był ten czas, kiedy wyciągaliśmy 
z koszyka przygotowane przez nasze mamy wiktuały. Bułki nasą-
czone były roztopionym masłem i aż gorące od słońca. Pomidory 
wybuchały pysznym sokiem plamiąc ręce, spływając po brodach 
na koce i ręczniki. Nikt się tym nie przejmował. Wszyscy byliśmy 
wilczo głodni. Na basenie spędzaliśmy kilka godzin.

  Na obiad wracaliśmy do domu. Pamiętam zapach ulicy z tam-
tych lat. Odtwarzam go w pamięci. Smród topniejącego w upale 
asfaltu w nosach łączył się z suchym, gorącym kurzem wzbijanym 
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przez wiatr i samochody. Pamiętam, że zapach smoły czyli topio-
nej na placach w wysokich blaszanych beczkach „tery” był dosyć 
powszechnym zapachem i zjawiskiem. Beczki stały na cegłach, 
a pod nimi palił się ogień. Dym unosił się nad podwórkami, pod-
nosząc temperaturę powietrza i poczucie zagrożenia. To była po-
ważna sprawa. Nie biegaliśmy wtedy po placu, bo nie można było 
przeszkadzać „dachdekrom”, którzy terowali dachy. Zupełnie już 
egzotyczna historia lokalnego podwórkowego życia.
  Zawsze po drodze zaglądaliśmy do cukierenki przy ulicy Ko-
ścielnej 27. Mieliśmy w kieszonkach wyliczone pieniążki. To była 
złotówka, albo na lody Bambino na patyku albo na bezę – piękną, 
białą, kruchutką, kuszącą.
  Byłam kiedyś na sentymentalnym spacerze naszym starym 
szlakiem na basen. Już nie da się go przejść. Nie istnieją podwórka, 
działki, tajemne przejścia, nie ma basenu. Ten epizod historii Mi-
chałkowic istnieje już tylko w naszej pamięci.

Beata Tomanek

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych oraz:
Małgorzata Derus „Historia i Zabytki Architektury Michałkowic”,
FB/Michałkowice,
https://www.facebook.com/historiamichalkowic/.

Z okna na plac
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Jerzy Ulrich
Moja Giorgsita

b

  Nazywom się Jerzy Ulrich i wywodza się z „Giorgsity”. Urodzi-
łech się w szlafhauzie, tak mi opowiadali moi Rodzice. Szlafhaus to 
boł piękny budynek, który boł potem przeznaczony na dyrekcjo 
zakładu pracy więźniów, na ulicy Rydla. To tam boł tyn szlafhaus, 
po lewej stronie mieściły się baraki, tam też niejaki Szyc zabioł 
żona żelozkiem do biglowanio... Przy samych ogródkach od strony 
baraków była świetlica, która służyła gościom przyjeżdżającym na 
odwiedziny do „tych z obozu pracy”. Kiedy zaczęli budować obóz 
pracy więźniów moi dziadkowie dostali mieszkanie na osiedlu 
Tuwima. Wróćmy do Kalidy tj. ulicy Stęślickiego. Mieszkała tam 
rodzina Muc. W tej rodzienie boł sportowiec, kery groł w Siemia-
nowiczance. Na imię mioł Edek Muc. W tej rodzinie łożenioł się 

Jerzy Ulrich



253

Franek Rzepczyk, kery robioł na grubie Rozali, w wentylacji. Wte-
dy my się tam poznali. 

Moja Giorsgita
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  Na Giorgsity nr 9 mieszkoł Trocha, który interesował się strzel-
nicom, którą potem zajoł się LOK. Szefem tego LOK-u boł niejaki 
Szymaszkiewicz i tam właśnie szczylali z KBKS-u i pistoletów. Po 
drugiej stronie strzelnicy w prawo mieścił się Śląski Plac, na kerym 
odbywały się spartakiady zakładowe. Po drugiej stronie obozu pra-
cy znajdowały się baraki, w kerych mieszkoł Furich, robioł na grubie 
i tam mioł wypadek, co mu urwało rynka. Po tym wypadku kupioł 
się osiołka, na kerym wozioł dzieci z pobliskich domów.

Jerzy Ulrich
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  Na ulicy E. Platter mieściła się Szkoła Podstawowa nr 2, do 
kery żech łazioł. Na tej ulicy ze zadku mieścioł się piekarniok, ale że 
boło mało było ruchu to zrobili z tego magiel. Maglem opiekowa-
ła się starsza pani, kero była kulawo a nazywała się Muc. Z przodku 
szkoły szło się pod bana, z prawyj strony, kaj boła Fanigruba, zrobi-
li coś ala Holzplac. Właścicielem był Wistel. 

  Jak było bardzo fajnie, to zaczęli ludziom dować mieszkania, 
bo powiedzieli, że trza tu wszystko wyburzyć, bo w tym miejscu 
powstanie najnowszo ciągarnia rur. Zaczęli od Kalidy. Baraki aż po 
Giorgsita – wszystko zaczeli burzyć, ci sami ludzie kerzy sam żyli 
tela lot bez żodnego zgorszynio. Niekerzy mają już „domki jedno-
rodzinne” na cmyntorzu, a ciągarni jak nie było tak niy ma. Obie-
cywali wszystkim złote góry, a zostały z tego same zgliszcza – pusty 
plac porośnięty krzokami i byle jakimi badylami. Jak niekiedy nie 
mom co robić (bo żech jest na emeryturze) to czasem się przeja-
da na Giorgsita od strony Ficynusu i pod KZN PW. Pusto droga 
i krzoki – tela zostało z pięknych zakątków Giorgsity...

Moja Giorgsita
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