CZAS
NA TWOJĄ
OPOWIEŚĆ
Pomożemy Ci przelać
bezcenne wspomnienia
na papier i sprawić radość
Tobie i Twoim najbliższym.
Poznaj Autorskie Atelier.
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SPIS TREŚCI:
O Autorskim Atelier
O czym piszemy?
Jak to działa?
Kto napisze moją książkę?
Ile to kosztuje?
Do poczytania
• Słodki smak rodzinnej
manufaktury
• Pokaż mi jak wygląda miłość
• Nie pytajcie mnie czy koń
ważniejszy jest od żony
• Mam na imię Edek.
Jestem alkoholikiem
• Masz oczy naszej matki
• Helena Burek – organistka,
której w duszy grała medycyna
• Foto Tkacz w obiektywie czasu

autorskieatelier.pl

O AUTORSKIM
ATELIER
Stworzyliśmy Autorskie Atelier by
pomóc Ci utrwalić najpiękniejsze
wspomnienia – rodzinne opowieści,
anegdoty, czy historię Twojej firmy.
Wierzymy, że opowiedzenie historii
i przelanie ich na papier pozwoli im
przetrwać przez lata i sprawi Tobie
i Twoim bliskim wiele radości.
Z doświadczenia wiemy, że to często
najpiękniejszy z prezentów,
bo sięgający do serc i wspomnień
naszych najbliższych.
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O CZYM PISZEMY?
Nie mamy zamkniętej listy pomysłów, bo to od Ciebie zależy temat i forma książki,
którą napiszemy. Jeśli wiesz już, o czym będzie Twoja książka, to świetnie. Jeśli
jednak nadal poszukujesz motywu przewodniego – chętnie Ci pomożemy w tych
poszukiwaniach.
Na dobry początek proponujemy podróż po najczęściej wybieranych „kategoriach”.
Pamiętaj jednak, że w żaden sposób nie musimy się do nich ograniczać – naszą
rolą jest wysłuchać Cię, porozmawiać o Twoim pomyśle i doradzić, w jaki sposób go
zrealizować, by historia, którą chcesz opowiedzieć zapadała w pamięć.

RODZINNY NIEZBĘDNIK
Czasami wystarczy album ze starymi zdjęciami, innym razem rozmowa z babcią lub
dziadkiem. Inspiracją do stworzenia książki o własnej rodzinie może być powtarzana
od lat anegdota, albo kolejny jubileusz. Można sięgnąć do starych dokumentów
i stworzyć drzewo genealogiczne, na podstawie którego snuć będziemy opowieść
o kolejnych pokoleniach naszego rodu, albo wybrać jego jedną gałąź i bohaterami
uczynić najbliższe nam osoby.
Nasza książka może mieć wielu narratorów, którzy tę samą historię będą opowiadać
z własnej perspektywy, albo jednego, który ciężar wspomnień weźmie na swoje
barki. Nawet jeśli okaże się, że nie dysponujemy zapleczem w postaci starych
fotografii, dokumentów i pamiątek, to pozostaje jeszcze pamięć, której pokłady są
niezmierzone. Możliwości jest wiele, a jedyne co nas ogranicza to własna wyobraźnia.

WYJĄTKOWE OKAZJE
Kiedy zaczyna się wspólna historia? Nieraz od zabaw w piaskownicy, innym razem
od randki w ciemno lub integracyjnego wyjazdu. Bywa, że żabkarz potrafi utonąć
w oczach biegaczki, a pielęgniarka złamać serce kardiologowi. On nie pamięta daty,
miejsca, ani godziny, ale ma wciąż przed oczami jej długie nogi w obcisłej sukience.
Ona do dziś trzyma w szufladzie rachunek za dwie cole, na które zabrakło mu
drobnych. Historia opowiedziana na dwa głosy ma niepowtarzalny urok, bo bywa
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zaskoczeniem nawet dla jej bohaterów. Może być inspirującym prezentem ślubnym
dla nowożeńców, albo egzotyczną podróżą w przeszłość dla rodziców obchodzących
złote gody.
Okazją do odkurzenia albumów i wspomnień będą też jubileusze, rocznice i urodziny.
Jeśli do projektu zaprosimy znajomych i rodzinę, może się okazać że o naszej
bohaterce lub bohaterze wiedzieliśmy do tej pory naprawdę niewiele. Wspólne
odkrywanie tajemnic może się okazać świetną zabawą, a lektura książki, w której
wypowiadają się najbliżsi i przyjaciele, miłym zaskoczeniem nie tylko dla jubilata.
Kanwą książki mogą być kulinarne eksperymenty wujka, albo jego dwanaście
sposobów na uniknięcie prac w ogrodzie. Jeśli mamy jubilatkę, która kocha poezję,
możemy do niej przemówić wierszem, a jeśli woli prozę, to postaramy się, by nasza
opowieść miała ciekawą fabułę i wartką narrację.

NIEZAPOMINAJKI
Żyjemy tak długo, jak długo trwa pamięć o nas. A gdyby to, co chcemy, żeby
przetrwało dłużej, zapisać? Książka poświęcona komuś, kto odszedł może być nie
tylko hołdem złożonym tej osobie, ale i sposobem na oswojenie się z żałobą.
Utrata kogoś bliskiego to bolesne
doświadczenie, przez które musi przejść
każdy z nas. Przemijanie nie oznacza
jednak zapominania, bo gdy kończy się
droga są jeszcze sny i wspomnienia.
Najgłębiej zapadają nam w serce
najpiękniejsze chwile, którym często
towarzyszy obiektyw aparatu. Klatka
po klatce odtwarzamy klimat tamtych
dni, obrazy ludzi, miejsc i wydarzeń,
które chcieliśmy zatrzymać w kadrze.
Przypominamy sobie dialogi, zabawne
sytuacje i historie, które nam towarzyszyły.
A kiedy myśli i uczucia zaczynamy
przelewać na papier, uświadamiamy sobie,
że książka jest najbardziej trwałą formą
pamięci o tych, którzy na zawsze pozostaną
w naszych sercach.
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JA I TY... MY
Jeśli wierzyć Johnowi Grayowi, że mężczyźni są z Marsa a kobiety z Wenus, nie
powinno nas dziwić, że męska przyjaźń jest tak różna od kobiecej. Panów łączy
zazwyczaj wspólna aktywność, którą może być praca, sport lub majsterkowanie.
To takie relacje, które określa się mianem „ramię w ramię”. Panie budują je „twarzą
w twarz”, lubią się spotykać bez konkretnego celu, właśnie po to, by ze sobą pobyć
i pogadać. A czy istnieje przyjaźń między kobietą i mężczyzną? Jeśli tak, to warto,
by pozostał po niej jakiś ślad, chociażby w postaci książki.
Przyjacielskie relacje nieraz zaczynają się w przedszkolu lub szkole, innym razem
łączą nas wspólne przeżycia, pasja lub czysty przypadek. Nikt nas nie zna tak dobrze,
jak przyjaciel, który towarzyszy nam przez całe życie, więc to właśnie on może być
najlepszym narratorem do opowiedzenia naszej historii. A jeśli ta historia warta jest
dwóch bohaterów, to i z tym sobie doskonale poradzimy.
Ponieważ wierzymy w to, że najlepszym przyjacielem człowieka może być pies,
nie wykluczamy też takich pięknych historii. Chętnie posłuchamy i napiszemy
o budowaniu relacji, dzięki którym nasze życie staje się bogatsze i nigdy nie jest
samotne.

FIRMA SŁOWEM SILNA
Ile razy wracaliście myślą do trudnych początków? Ile razy opowiadaliście o nich
dzieciom i wnukom, które nie odrywając głowy od smartfonów odpowiadały, że już
to słyszały? A przecież sukces potrafi cieszyć, gdy można się nim dzielić. Trzeba tylko
znaleźć odpowiednią porę, by o historii tworzenia czegoś ważnego nie tylko dla nas,
inni chcieli posłuchać.
Jeśli jesteście przekonani o tym, że to nie jest dobra pora na rozmowę, swoją
historię możecie opowiedzieć nam. Po opowieść, którą zamkniemy w książce,
będzie można sięgnąć w każdym momencie i o każdej porze. Ci, którzy będą do niej
dojrzewać powoli, nie muszą się bać, że pytania, które chcieliby zadać za kilka lat
pozostaną bez odpowiedzi. Dostaną do ręki publikację, która będzie ich prowadzić
niczym elementarz, krok po kroku przez erę pionierów aż po czasy nowych
rozwiązań. Przekonają się o tym jak trudne były początki i łatwiej zrozumieją
determinację swoich poprzedników. Najważniejsze jest jednak to, że kiedyś będą
mogli dopisać następne rozdziały do historii o tworzeniu czegoś, co już stało się
ważne nie tylko dla nich.
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WŁASNE ŻYCIE W ZACHWYCIE
Niektórzy do pokochania siebie potrzebują lustra, innym wystarczy autobiografia.
Dobrze napisana może się stać inspiracją do kolejnych publikacji, bo opowiedzieć
własne życie można na wiele sposobów. Możemy porywać inteligencją, zaskakiwać
wyobraźnią, albo poczuciem humoru w zależności od tego, które wątki staną się
myślą przewodnią naszej książki.
Jeśli wydaje ci się, że nie jesteś dość dobry na to, by mieć własną biografię, to znaczy,
że jeszcze nie uwierzyłeś w to, jak ważna może być ta książka dla innych i jak ważna
może być dla Ciebie. Opowiadanie o własnym życiu nie jest łatwe, a pisanie o nim
to już nie lada wyzwanie. My potrafimy słuchać i potrafimy te opowieści przelać
na papier tak, by bawić i wzruszać. Każdy dzień to kolejna kartka Twojej biografii.
Nie pozwól, by pozostała pusta.
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JAK TO DZIAŁA?
Pisanie książki może na pierwszy rzut oka wydawać się ogromnym przedsięwzięciem
wymagającym dużo czasu i wysiłku. Nic bardziej mylnego. Sprawnie i bezboleśnie
przeprowadzimy Cię przez cały ten proces – od zamówienia i pierwszej rozmowy,
po moment, w którym weźmiesz do ręki swoją książkę. Mamy w tym duże
doświadczenie – zajmujemy się tym zawodowo od ponad trzydziestu lat.

Zobacz, jak wygląda proces tworzenia książki
w Autorskim Atelier:

1

ZAMÓWIENIE
Wszystko rozpoczyna się od złożenia zamówienia. To ważny
moment, bo poza kwestiami formalnymi i wybraniem
interesującego Cię pakietu definiującego długość książki
(o pakietach przeczytasz w sekcji Ile to kosztuje), to czas
na zastanowienie się nad motywem przewodnim.
Wiemy, że na tym etapie sprecyzowanie konkretnego tematu
książki może być trudne. Nie musisz jeszcze tego robić. Zadamy
Ci jednak kilka pytań, aby poznać Twoje oczekiwania, dostępność
czasową i umówimy się z Tobą na naszą pierwszą rozmowę
telefoniczną lub za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

2

PIERWSZA ROZMOWA
To nasza szansa, aby się lepiej poznać. Autorka zadzwoni
do Ciebie, by wspólnie ustalić temat książki, jej przyszłą formę
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i porozmawiać o dalszych krokach. Od wyboru tematu zależy,
czy kolejną, dłuższą rozmowę przeprowadzimy z Tobą, czy może
z kimś z Twoich bliskich.
Celem naszej pierwszej rozmowy jest stworzenie ramowej
koncepcji książki – ustalenie o czym będziemy pisać i z kim
rozmawiać. Oczywiście na dalszym etapie bardzo dużo zależy
od naszych rozmówców – ich opowieści będą miały ogromny
wpływ na przebieg prac.
Poprosimy Cię również o zastanowienie się nad tym, jakie zdjęcia
i ilustracje będziemy mogli wykorzystać w książce. O to samo
poprosimy każdego z naszych rozmówców.

3

WYWIADY
Znamy już temat, wiemy z kim rozmawiać – czas rozpocząć
wywiad. Umówimy się z Tobą lub wskazanym przez Ciebie
rozmówcą na dłuższą rozmowę. Zwykle trwa ona około półtorej
godziny. Czasami potrzebujemy jednej sesji, czasem kilku
– ten element dopasowujemy do potrzeb, będziemy rozmawiać
dopóki nie wyczerpiemy tematu i nie będziemy mieli poczucia,
że materiał do książki jest kompletny.
Technicznie – wywiady poprowadzimy w ten sam sposób, jak
pierwszą rozmowę tj. telefonicznie lub poprzez Microsoft Teams.
Jeśli chcesz, abyśmy przeprowadzili wywiad osobiście
– porozmawiajmy o tym wcześniej.

4

CZAS NA NAS – PISZEMY TWOJĄ KSIĄŻKĘ
Kiedy skompletujemy materiały, przystępujemy do pracy.
Na podstawie naszych rozmów przygotujemy pierwszą wersję
książki. Poprosimy Cię również o przesłanie nam zdjęć i ilustracji,
które w niej wykorzystamy. Zaproponujemy Ci również jak może
wyglądać jej okładka. Czas trwania tego etapu zależy od długości
książki, którą piszemy, ale zwykle zamykamy się
w 4 – 6 tygodniach.
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Gotowy materiał przekażemy Ci w wersji cyfrowej. Jeśli zaistnieje
potrzeba autoryzacji książki przez osobę niekorzystającą z mejla
i internetu, możemy również wydrukować materiał i wysłać go
pocztą. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek uwagi do książki
– to idealny moment na ich zgłoszenie.

5

TWOJA KSIĄŻKA GOTOWA DO DRUKU
Po uwzględnieniu Twoich uwag i komentarzy, przygotowujemy
finalną wersję do druku, zawierającą wybrane przez Ciebie zdjęcia
i ilustracje. Ustalamy z Tobą specyfikację, czyli m.in. rodzaj okładki
(miękka czy twarda), finalny nakład, dane do wysyłki.
Drukujemy Twoją książkę i przygotowujemy do wysyłki.

6

KSIĄŻKA W TWOICH RĘKACH!
To już koniec naszej pracy – czas pokazać Twoją książkę
rodzinie i znajomym. Powodzenia!
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KTO NAPISZE MOJĄ KSIĄŻKĘ?

Autorskie Atelier prowadzi Katarzyna Gruchot, dziennikarka z ponad 30-letnim
doświadczeniem, wydawca i autorka licznych pozycji książkowych, m.in.
„Raciborzanie Dwudziestolecia”, „Piciorysy. Życiorysy pisane alkoholem.”, „Pionierzy
raciborskiej służby zdrowia”, „Rzemieślnicza firma rodziną silna”, „Prosta historia
rodzinnej przedsiębiorczości”, „Bohaterowie do zadań specjalnych”.
Jej cykle reporterskie od lat cieszą się uznaniem czytelników tygodników „Nowiny
Raciborskie”, „Nowiny Wodzisławskie” i portalu nowiny.pl. W ostatniej sekcji tej
broszury znajdziesz wybrane artykuły Kasi. Zachęcamy do ich przeczytania!
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Dodatkowo, poniżej zamieściliśmy opinie osób,
które pracowały z Kasią.

MARIA SMYCZEK
dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu
Współpracę z Panią Katarzyną Gruchot

ną cierpliwość, wielki takt i zrozumienie

rozpoczęłam w 2015 roku świętując Jubi-

dla bohaterów, którzy odcisnęli swoiste

leusz 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych

piętno na rzemieślniczym krajobrazie

w Raciborzu. Z tej okazji powstała prze-

ziemi raciborskiej. Pani Kasia staran-

piękna publikacja, książka pt. „Rzemieśl-

nie przedstawiała szczegóły z ich życia,

nicza firma rodziną silna”, przedstawia-

szczególnie te, które mówiły bardziej

jąca najstarszych członków Cechu oraz

o człowieku, niż właścicielu konkretnej

tych, którzy kontynuują rzemieślnicze

firmy. Bez wahania rekomenduję osobę

tradycje swoich przodków. Pani Katarzy-

Pani Katarzyny Gruchot do wszelkiego

na jest autorka wszystkich reportaży za-

rodzaju współpracy redakcyjno-wydaw-

mieszczonych w tej książce.

niczej, podkreślam jej niezwykłą znajo-

Z wielką przyjemnością obserwowałam

mość tematów, z którymi się mierzy, cie-

pracę pani Kasi; podziwiałam jej ogrom-

pło i kulturę osobistą.
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AGATA WIECZOREK
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
Z panią Katarzyną Gruchot miałam przy-

łów, które złożyły się na bliską naszemu

jemność współpracować m.in. z okazji

sercu książkę pt. „Bohaterowie do zadań

70-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej

specjalnych”. W swoich tekstach autorka

nr 10 w Raciborzu. Dzięki niej powstała

rzetelnie i z dużym wyczuciem ukaza-

szczególna publikacja ukazująca osoby

ła sylwetki dyrektorów, nauczycieli, wy-

związane zawodowo i emocjonalnie z na-

chowawców, rodziców, uczniów, a także

szą szkołą. Pani Katarzyna włożyła ogrom

przyjaciół – ludzi dobrej woli wspierają-

pracy w zebranie i opracowanie artyku-

cych raciborska szkołę specjalną.

MARIUSZ WEIDNER
dziennikarz, redaktor naczelny „Nowin Raciborskich”
Każdy, kto miał okazję podzielić się swy-

przeżyciami cofała się w czasie, sięgając

mi wspomnieniami z panią Kasią, wie, że

do odległych zakamarków rodzinnej pa-

przelane na papier zmienią się w wartką

mięci. Cykle, które stworzyła na łamach

opowieść o barwnym życiu. Doświad-

naszego tygodnika pozwalały ich doj-

czyli tego liczni jej rozmówcy, z których

rzałym bohaterom na nowo przeżywać
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najlepsze lata życia, gdy dopiero wcho-

Cierpliwy słuchacz, zręczne pióro i wyso-

dzili w poważny świat dorosłości. Zapro-

ka kultura osobista Katarzyny Gruchot

jektowany przez nią numer jubileuszowy
„Nowin Raciborskich” z okazji 25-lecia
istnienia tytułu wyprzedał się do ostatniego egzemplarza. Wystylizowano go
na gazetę sprzed lat i stał się symbolem

to ważne cechy w relacji z bohaterem
artykułu. Autorka zyskując zaufanie rozmówcy wyrusza z nim w podróż przez
jego życie, a ludzkie historie z przeszło-

czytelniczej pamięci, podziwianym przez

ści to coś, co jest pasją tej doświadczonej

branżę wydawniczą w całym kraju.

dziennikarki.

BOLESŁAW STACHOW
artysta fotograf, teoretyk fotografii, członek rzeczywisty Okręgu
Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików
Pani redaktor Katarzyna Gruchot kilka-

ryczne pytania i szybko wyczuwa spe-

krotnie pisała na temat mojej działal-

cyfikę zagadnienia, które relacjonuje.

ności twórczej. Jej teksty cechuje staranność i przejrzystość narracji. Posiada
ona dar płynnego opisywania tematu na

Prezentowane przez nią osoby są obiektywnie i rzetelnie opisywane, podkreśla

podstawie wywiadów, literatury i dostar-

ich zalety i wady bez wystawiania im

czonych jej materiałów. Zadaje meryto-

laurek. Polecam jej teksty!
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KS. ŁUKASZ LIBOWSKI
filozof, filolog, teolog i publicysta, doktorant wydziału filozofii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Mistrzowskim – po koleżeńsku, ochoczo,

świętością, każdym człowiekiem umie

chętnie, choć nie bez niejakiej zazdrości

się zafascynować, zachwycić i ucieszyć,

to przyznaję – włada Katarzyna Gruchot

tak go podejmując i tak go przyjmując,

piórem. Albowiem i bogato i hojnie uposażyła ją w tym względzie natura, czyniąc
ją niebywale, ponadprzeciętnie wrażliwą
na słowo, i ogromnie dużo w materii onej
wytrwałością swoją i nieutrudzonością

że czuje się u niej dobrze i bezpiecznie,
i tak wielkodusznie, szczerze i serdecznie
poświęcając mu swój czas i swoją uwagę, że nie może nie odnieść on wrażenia,

sama ona wypracowała, na przestrzeni

iż naprawdę jest kimś ważnym, kimś, kto

wielu lat swojej aktywności, swego two-

godny jest zainteresowania i kto wart jest

rzenia zapisując setki, tysiące, a może

wysłuchania. Tak umiejętnie rozmów-

i dziesiątki tysięcy nawet stron i stronic.

cę swojego potrafi Kasia Gruchot pytać,

Ale – myślę – co innego jeszcze obok

że niczym kwiat muskany słonecznymi

znakomitego, pierwszej próby literac-

promieniami coraz szerzej się on otwie-

kiego warsztatu znamienne jest dla Kasi

ra, wszem i wobec okazując i objawiając

Gruchot – nie wiem, czy nie jest to aby
i od tegoż warsztatu, który w tym miejscu jest dla nas, co oczywiste, niezmiernie relewantny, istotniejsze: mianowicie,
że jest ona kobietą, która na każdego

całą swoją krasę, przepastne i aż dotąd
niespenetrowane, przesłonięte, skryte
swoje bogactwo. Dlatego współpracę
z Maestrą Katarzyną niniejszym reko-

człowieka umie patrzeć jak na tajemni-

menduję i polecam: nie może nie być

cę i jako takim właśnie, a więc jako za-

– jak gorąco wierzę – współpraca ta po-

gadką, misterium, jako swego rodzaju

myślna i szczęśliwa!
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PIOTR KLIMA
farmaceuta, członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach
Pani redaktor Katarzyna Gruchot szcze-

nia „dawnych czasów”. Opisywane posta-

gólnie ceniona jest za cykle artykułów,

cie stają żywo przed oczami czytelników,

które m.in. prezentowały sylwetki przed-

a dodatkowym walorem jest, że można

stawicieli wielu zawodów, wśród których

poznać wiele faktów i wątków z ich ży-

byli lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i po-

cia i całego pokolenia, których nie jest

łożne, różne grupy rzemieślników, często

się często świadomym. W ten sposób

ginących zawodów. Dla wielu czytelni-

własna wiedza o historii swojego życia

ków starczego pokolenia to miły powrót

i otoczenia jest utrwalana i poszerzana.

do wspomnień i szukania w nich swoje-

Jest to też ogromna satysfakcja i powód

go, a także swoich najbliższych i znajo-

do dumy najbliższych opisywanych bo-

mych miejsca. Wszak pamięć jest ulot-

haterów. Dla pokoleń młodszych, lektura

na, a w coraz starszym wieku dąży się

tych publikacji to żywa lekcja historii ich

do jej odświeżenia i miłego wspomina-

małej Ojczyzny.
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ILE TO KOSZTUJE?
Z myślą o różnych potrzebach naszych Klientów, przygotowaliśmy trzy pakiety.
Ich opis znajdziesz poniżej, jeśli jednak masz pomysł, który nie wpisuje się
w żaden z nich, nic straconego. Skontaktuj się proszę z nami mailowo
– redakcja@autorskieatelier.pl. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną wycenę.

PAKIET STARTOWY
Przygotujemy książkę o wybranym przez Ciebie
motywie przewodnim – może to być zbiór anegdot
o Twojej rodzinie, opowieści babci, historia Twojego
związku, czy dowolny pojedynczy temat. W tym pakiecie
przewidzieliśmy:
• Przeprowadzenie wywiadów telefonicznych
(lub MS Teams), które potrwją od 1 do 3 godzin
• Przygotowanie 20-stronicowej książki w miękkiej
oprawie, w formacie A5, zawierającej tekst i kilka
wybranych zdjęć
• Wydrukowanie i dostarczenie 3 wydrukowanych
egzemplarzy Twojej książki
• Przekazanie wersji cyfrowej (PDF) książki

Koszt pakietu to 1700 zł
Jeśli potrzebujesz więcej egzemplarzy – nie
ma problemu, możemy wydrukować dowolny nakład.
KLIKNIJ TU, BY PRZEJŚĆ DO ZAMÓWIENIA
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Jeśli jednak czujesz, że Twoja historia potrzebuje więcej przestrzeni, polecamy
nasz najpopularniejszy pakiet – Pakiet Autorski. Z nim stworzymy wspólnie książkę
z prawdziwego zdarzenia:)

PAKIET AUTORSKI
Przygotujemy książkę o wybranym przez Ciebie motywie
przewodnim – może to być zbiór anegdot o Twojej
rodzinie, opowieści babci, historia Twojego związku, czy
dowolny temat. W tym pakiecie przewidzieliśmy:
• Przeprowadzenie wywiadów telefonicznych
(lub MS Teams) ze wskazanymi przez Ciebie osobami
(w zależności od motywu książki od jednej do pięciu
osób), które potrwają ok. 1 – 1,5 h każdy
• Przygotowanie ok. 60-stronicowej książki w twardej
lub miękkiej oprawie, w formacie A5, zawierającej
tekst i wybrane zdjęcia
• Wydrukowanie i dostarczenie 3 wydrukowanych
egzemplarzy Twojej książki wraz z eleganckim
opakowaniem prezentowym
• Przekazanie wersji cyfrowej (PDF) książki

Koszt pakietu to 5000 zł
Jeśli potrzebujesz więcej egzemplarzy – nie
ma problemu, możemy wydrukować dowolny nakład.
KLIKNIJ TU, BY PRZEJŚĆ DO ZAMÓWIENIA

Są takie historie, które wymagają większej atencji. Opowieść o rodzinie i przodkach
z rozbudowanym drzewem genealogicznym? Historia wielopokoleniowej firmy?
Sylwetki najlepszych pracowników? Z myślą o najbardziej wymagających odbiorcach,
stworzyliśmy Pakiet Premium.
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PAKIET PREMIUM
W najbardziej rozbudowanym z naszych pakietów,
przygotujemy książkę o wybranym przez Ciebie motywie
przewodnim. Temat zależy w pełni od Ciebie – możemy
opisać Twoją rodzinę, historię firmy, czy stworzyć Twoją
autobiografię. W tym pakiecie przewidzieliśmy:
• Przeprowadzenie serii wywiadów telefonicznych
(lub MS Teams) w liczbie i długości zależnej
od potrzeb
• Przygotowanie książki o objętości ok. 120 – 160 stron,
w eleganckiej twardej oprawie, w formacie A5
(lub innym preferowanym), zawierającej tekst i serię
wybranych zdjęć
• Wzbogacenie książki o ilustracje np. drzewo
genealogiczne, skany starych dokumentów etc.
• Wydrukowanie i dostarczenie 5 wydrukowanych
egzemplarzy Twojej książki w eleganckich
opakowaniach prezentowych
• Dedykowany materiał wideo od autorki książki
• Przekazanie wersji cyfrowej (PDF) książki

Koszt pakietu to 9900 zł
Jeśli potrzebujesz więcej egzemplarzy – nie
ma problemu, możemy wydrukować dowolny nakład.
KLIKNIJ TU, BY PRZEJŚĆ DO ZAMÓWIENIA

Jeśli potrzebujesz czegoś innego, NAPISZ DO NAS
– jesteśmy elastyczni i gotowi do podjęcia współpracy w zakresie:
•

Ghostwritingu

•

Przygotowywania artykułów, reportaży, książek na zadany temat

•

Korekty i składu DTP istniejących materiałów
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DO
POCZYTANIA
Długo by opowiadać o tym, o czym
i jak możemy napisać. Przejdźmy
do czynów – na kolejnych stronach
przeczytasz wybrane fragmenty
historii, które napisała nasza autorka.
Mamy nadzieję, że zachęcą Cię do
współpracy z nami! Czekamy na
Twoją opowieść.
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SŁODKI SMAK RODZINNEJ
MANUFAKTURY
Fragment tekstu pochodzący z książki Katarzyny Gruchot „Prosta historia rodzinnej przedsiębiorczości”, wydanej w październiku 2017 roku

Wodzisławianie, którzy pierwsze mleczaki łamali na majzlokach, wiedzą, że o poranku ulica Zamkowa kusi zapachem świeżych drożdżówek, a popołudniami egzotycznej
czekolady. Znają rodzinne anegdoty, w których dziadek wykradał dla babci lizaki z manufaktury Leona i wojenne historie o tym, jak w zrujnowanej kamienicy Meisla dzieci
poszukiwały resztek cukierków. Bo tak jak Blikle kojarzy się z Warszawą, tak Meisel
z Wodzisławiem. I jeśli te skojarzenia rodzą uśmiech, to jest to zazwyczaj uśmiech pełen słodyczy.

OD CUKIERNIKA DO ZAKONNIKA
Kiedy w niewielkiej Turzy Śląskiej przyszło na świat siedmiu braci, nikt nie mógł przypuszczać, że właśnie rodzi się historia cukiernictwa, która od czterech pokoleń nieod-
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łącznie wiąże się z nazwiskiem Meisel. – Moi pradziadkowie: August i Albina prowadzili
w Turzy piekarnię i szynk. Rodzinny interes przejął ich syn, a mój dziadek Wilhelm,
a jego bracia Leon i Józef zostali cukiernikami. Pierwszy osiadł w Wodzisławiu Śląskim,
gdzie najpierw przy ul. Konstancji, potem Michalskiego i Zamkowej prowadził cukiernię. Drugi czekoladowe rarytasy produkował w Rybniku – opowiada o początkach rodzinnej tradycji Grzegorz Meisel, właściciel Słodkiej Manufaktury Leona, która mieści
się dokładnie tam, gdzie w latach 20. XX wieku brat jego dziadka produkował słynne
karmelki, pierniczki i marcepanowe figurki.
Leon Meisel nie miał żony, ani dzieci, więc przechodząc na emeryturę cukiernię postanowił przekazać bratankowi, a sam udał się w podróż po kraju. – Wujek był bardzo pracowity, więc wcześniej nie miał czasu na zwiedzanie Polski. Rodzina uznała, że to bardzo dobry pomysł, bo w końcu coś mu się od życia należy, dlatego gdy po pewnym
czasie rodzice dowiedzieli się z ambony, że wstąpił do zakonu albertynów i mieszka
w Częstochowie, wszyscy byliśmy bardzo zaskoczeni – opowiada pan Grzegorz, który
jako młody chłopiec odwiedzał wujka w wakacje. – Pamiętam, że klasztor był miejscem
niezwykle ascetycznym. Najbardziej zapadły mi w pamięć posiłki, które odbywały się
przy stoliku wysokim na 40 centymetrów, przy którym wszyscy bracia musieli klęczeć.
Tylko emeryci w podeszłym wieku mogli korzystać z krzeseł. To było bardzo ciekawe
doświadczenie – dodaje.
Ostatniego grudnia 1968 roku Lucjan i Wanda Meislowie z czteromiesięcznym Grzegorzem wprowadzili się do odziedziczonego po Leonie domu przy ulicy Zamkowej.
Po przejęciu cukierni, pan Lucjan mógł liczyć na pomoc wujka, który zanim wyruszył w Polskę, przyglądał się poczynaniom młodego cukiernika, podpowiadał i uczył.
W klasztorze spędził kolejnych 19 lat swojej emerytury, został mistrzem nowicjatu,
a Lucjan i Wanda odwiedzali go tam co miesiąc.

GIMNASTYKA MIĘDZY DROŻDŻÓWKAMI
Dzień pana Lucjana zaczyna się od rogalików z serem. Jak tylko wyciągnie je z pieca,
to jeden zostawia sobie, a drugi zanosi na górę żonie. – Mój ojciec jest dla mnie przykładem niesamowitej odpowiedzialności za rodzinę i firmę. Nie zważa ani na swój wiek,
ani na zmęczenie. Mając 80 lat wstaje codziennie o godzinie 4.00 rano żeby przygotować drożdżówki, potem gimnastykuje się i ponownie wraca do pieczenia – tłumaczy pan Grzegorz. Jego dziadek Wilhelm zaczynał pracę w wieku 12 lat, ojciec niewiele później, bo do rodzinnej piekarni trzeba było przychodzić codziennie przed szkołą.
– Było nas sześcioro, oprócz mnie jeszcze jeden brat, ale nie miał ręki, więc to na mnie
spoczywał obowiązek pomagania rodzicom. Gdy w 1952 roku ojciec kupił ciężarówkę,
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stałem się również kierowcą, bo w wieku 16 lat miałem już prawo jazdy – wspomina
pan Lucjan, który w dzień pracował w piekarni, a nocki spędzał jeżdżąc w wodzisławskim pogotowiu. – Jak nie było co robić, to brałem do sanitarki książki i uczyłem się
do egzaminu czeladniczego, a potem mistrzowskiego na piekarza – opowiada pan
Lucjan.
W pogotowiu spędził cztery lata i nie był to stracony czas, bo przy okazji poznał sympatyczną siostrę Wandę, która pracowała na oddziale noworodków. Po ślubie młodzi
zamieszkali u rodziców w Turzy Śląskiej, a pan Lucjan zatrudnił się w ciastkarni PSS
Społem przy ul. Targowej, by zdobyć kwalifikacje w zawodzie cukiernika. Wkrótce
przydały się one w firmie, którą, razem z tradycyjnymi recepturami, przejął po stryju
Leonie. – Wujek specjalizował się w pierniku na moczkę, krajance piernikowej i karmelkach, zwanych meiselokami. Ja musiałem wprowadzić sporo zmian w asortymencie,
bo w najtrudniejszych czasach, na wyprodukowanie 10 kilogramów cukierków, potrzebowałem pozwolenie. Po stanie wojennym zrezygnowaliśmy z karmelków, bo zamiast
tony cukru, którego potrzebowaliśmy na miesiąc, otrzymaliśmy przydział 50 kilogramów – tłumaczy pan Lucjan i wspomina 1972 rok, gdy zainwestowali w maszynę do lodów włoskich, które stały się prawdziwym przebojem.
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POKAŻ MI JAK WYGLĄDA MIŁOŚĆ
Fragment tekstu Katarzyny Gruchot, który ukazał się w publikacji „Nasz ośrodek
– nasz dom” s. Moniki Marii Polok SSpS, wydanej z okazji 180-lecia specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu w 2016 roku

Kiedy los obdarował panią Genowefę głuchoniemą córeczką, nie rozpaczała tylko potraktowała to jak wyzwanie. Gdy sytuacja powtórzyła się przy drugim dziecku, było jej
nawet łatwiej, bo wiedziała przez co musi przejść. I tak zaczęła się jej wieloletnia wędrówka, przerwana nagłą śmiercią. Całe życie poświęciła rodzinie, w której od trzech
pokoleń rodzili się głuchoniemi i niedosłyszący. Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu
Laskowie to dziś rodzina, w której może nieraz zabraknąć słów, ale nigdy nie zabraknie
miłości.

SZCZĘŚCIE WYCISKANE Z ŁZAMI
Pierwszy raz spotkałam ich w na promocji książki ks. Szywalskiego. Najpierw zwróciłam uwagę na małego chłopca, który niczym żywe srebro biegał po zamkowych korytarzach, nic nie robiąc sobie z licznie zgromadzonych gości. A potem zobaczyłam jego
rodziców – dwoje młodych ludzi, którzy za pomocą gestów języka migowego próbowali
go za te swawole skarcić. Pomyślałam wtedy, że takich rodzin, jak ta, jest w Raciborzu
bardzo dużo. Spotykamy je na spacerach, zakupach, koncertach, ale o ich zwyczajnym,
a zarazem niezwyczajnym życiu niewiele wiemy. O pomoc w skontaktowaniu mnie
z Laskami poprosiłam księdza Jana, a on od razu zasugerował, że na naszym spotkaniu
nie powinno zabraknąć ich babci – Genowefy Skwarek. I nie zabrakło – towarzyszyła
nam w domu swego wnuka razem z mężem, córką i zięciem, ale to ona była naszym
przewodnikiem po świecie, w którym cisza jest codziennością. Kiedy po kilku dniach
od naszego spotkania dowiedziałam się o jej nagłej śmierci, byłam nią na równi z innymi zaskoczona, bo tak niespożytej energii mogłoby jej pozazdrościć wielu seniorów.
Miała w sobie wiele optymizmu, a przed sobą jeszcze wiele planów.
Jednym z nim było podzielenie się z nami historią swojej rodziny.
Kiedy urodziła się pierwsza córka Skwarków, mieszkający wtedy w Boryni rodzice
nie od razu zrozumieli, że Bogusia inaczej reaguje na otaczający ją świat. Wcześniej
nikt w rodzinie nie był głuchoniemy, więc nie wiedzieli jak powinni postępować. Gdy
w końcu trafili z dzieckiem do katowickiej kliniki na Francuską, Bogusia miała już trzy
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latka.Zaczęła się długa i żmudna nauka języka migowego i praca z logopedą. Miganie
Bogusia opanowała bardzo szybko, ale zajęć z logopedą nie lubiła. Mama nie odpuszczała jednak żadnych lekcji, bo doskonale wiedziała, że jeśli córka do siódmego roku
życia nie nauczy się wydobywać dźwięków, to potem będzie jej już coraz trudniej. Każda godzina okupiona była morzem łez, ale i nadzieją, że kiedyś zdobyte umiejętności
przydadzą się w codziennym życiu. Na inne, lekarze nie dawali nawet złudzeń, więc
wkrótce migała już cała rodzina.
Gdy po czterech latach na świat przyszła druga głuchoniema córeczka, Skwarkowie
nie rozpaczali, tylko od razu wzięli się do pracy. – Byłam optymistką i nawet przez chwilę nie przyszło mi do głowy, że moje drugie dziecko też może być chore. Z Danusią było
nam jednak łatwiej, bo mieliśmy już doświadczenie i wiedzieliśmy co należy robić –
tłumaczyła pani Genowefa.
Dziewczynki rozumiały się od początku bez słów. Obie trafiły do szkoły dla głuchoniemych w Raciborzu, ale starsza musiała zamieszkać w internacie. – Bogusia bardzo płakała, a mnie się serce kroiło, że jest sama, tak daleko od rodziny. Zaczęliśmy się starać
o mieszkanie i po dwóch latach udało nam się przeprowadzić do Raciborza. Aż do piątej klasy odprowadzałam je potem do szkoły, ale też wyciskałam z nich ile się dało.
Chciałam, by w przyszłości były samodzielne, więc wiele od nich wymagałam – tłumaczyła pani Skwarek. Kiedyś był płacz, a dziś wdzięczność, bo wszystko co pani Genowefa przekazywała przez lata córkom i wnukom jest teraz ich największym majątkiem.
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NAJPIĘKNIEJSZE DZIEWCZYNY PODRYWA SIĘ NA MIGI
W internacie spędził dzieciństwo mąż pani Bogusi – Jacek. Najmłodszy z szóstki rodzeństwa chodził do podstawówki w Lublińcu. – Moje rodzeństwo jest niedosłyszące
i niedowidzące. Zaczynali w normalnej szkole, ale było im trudno, więc ja od razu poszedłem do takiej dla głuchoniemych. Dopiero tam nauczyłem się migać – mówi pan
Jacek i wspomina pierwsze aparaty słuchowe, do noszenia których zmuszano dzieci
w latach 70. – To był koszmar. Słyszałem w nim jak śpiewają ptaszki, ale własnego głosu już nie, a jak przejechał samochód to miałem w głowie taki huk, że natychmiast
musiałem się aparatu pozbyć. Na dodatek nosiło się go na szyi, co dla młodego chłopaka było krępujące – tłumaczy pan Jacek.
Kiedy urodził się Dawid, jego niedosłuch pierwsza zauważyła babcia. – Schorzenie nie
było na tyle poważne, żeby nie mógł chodzić do normalnej szkoły. Pamiętam jednak,
że trafił na taką nauczycielkę, która od razu zaczęła nas namawiać, żebyśmy go przesunęli do szkoły dla głuchoniemych. Odpowiedziałam jej dobitnie że nigdzie przenosić
wnuka nie będę, a jej radzę więcej wysilać się by wyraźniej i głośniej mówić – tłumaczyła
pani Genowefa, której walka o wnuka powiodła się. Dawid skończył Czwórkę, a po niej
uczył się dalej w szkole sportowej, bo tak jak wcześniej tata, był zdolnym lekkoatletą. – Biegałem na średnich dystansach, ale jak trzeba było wziąć udział w przełajach,
to i dwa kilometry potrafiłem przebiec. W drugiej klasie gimnazjum spytałem trenera
ze szkoły dla głuchych, czy jako osoba niedosłysząca mógłbym brać udział w ich zawodach. Kiedy się zgodził, wszystko zacząłem wygrywać, bo poziom był tam znacznie
niższy niż w szkole sportowej – mówi ze śmiechem pan Dawid, a tata wspomina, jak
bardzo syn bronił się przed nauką języka migowego. – Jego młodszy brat Darek, choć
jest słyszący, migał od dziecka. Dawid przekonał się dopiero gdy miał sześć lat i przestał rozumieć o czym rozmawiam migając z żoną. Ciekawość okazała się silniejsza niż
upór. Dziś tej nauki nie żałuje, bo dzięki miganiu poderwał jedną z najpiękniejszych
dziewczyn w Raciborzu, która została jego żoną. Teraz będą wspólnie uczyć języka migowego swoje dzieci: niedosłyszącego Szymonka i słyszącą Malwinkę, bo u Lasków
migają wszyscy.
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NIE PYTAJCIE MNIE CZY KOŃ
WAŻNIEJSZY JEST OD ŻONY
Tekst ukazał się w „Nowinach Wodzisławskich” 29 listopada 2016 roku

Pokier zameldowany jest w bloku przy Orzeszkowej w Raciborzu i choć na trzecim piętrze nikt go jeszcze nie widział, wielu mieszkańców zna go z trasy, którą pokonuje z Pogrzebienia do kopalni Rydułtowy. Z powrotem idzie niespiesznie, mając na uwadze
każdy kilogram załadowanego węgla. Jedni serdecznie go pozdrawiają, innych ta jego
niespieszność denerwuje, ale na miastowym koniu, ani klakson, ani pisk hamulców
nie robi żadnego wrażenia.

Z DROGI ŚLEDZIE POKIER JEDZIE
Kiedy policjanci zatrzymują Alojzego Buglę do kontroli, zawsze pada hasło: dmuchać!
A on wtedy pyta: jo czy koń? A potem dodaje, że się nie boi, bo od 26 lat nie pije, a jego
koń trzeźwiej patrzy na życie niż niejeden kierowca i do Pogrzebienia, gdzie ma swój
boks, trafi nawet z zawiązanymi oczami. Bo konie mają taki instynkt, że nawet gdy woźnica śpi, to zawsze przywiozą go do domu. Tak przynajmniej bywało w czasach, gdy
wozy z końmi były bardziej popularne niż samochody. Dzisiaj pan Alojzy i jego 5-letni
Pokier wzbudzają różne reakcje. Jedni pozdrawiają ich serdecznie i cieszą się, że wreszcie mogą zobaczyć konia, innych wkurza za to wszystko, co sprawia, że tworzą się korki.
– Jak mom takie miejsce, gdzie moga zjechać to zawsze dam odpocząć koniowi i kierowcom, żeby się tak nie wnerwiali. Jak nie wozimy wongla to zabieram go na wycieczkę
do lasu, bierzemy dzieciaki i jeździmy bocznymi drogami – tłumaczy pan Alojzy.
Praca to jednak nie wycieczka, bo na głównych ulicach jest teraz większy ruch niż kiedyś, a kierowcy stali się bardziej agresywni. – Najgorzej jest na trasie na Kornowac.
Jak już skręcę w prawo na Pszów, od razu robi się spokojniej. Odkąd wożę wongiel, 12
rozy wjechali mi do furmanki. Zawsze jest to samo: to jo za wolno jechał! – opowiada
pan Bugla i wyjaśnia, że największy problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba naprawić wóz. Bo choć ma cztery koła, to samochodem nie jest, więc do warsztatu nikt go
nie weźmie. Brakuje firm, które chciałyby się taką naprawą zająć i jeszcze wystawić
za to fakturę. Poszkodowany woźnica wykłada więc własne pieniądze i prosi o pomoc
znajomych, a w reklamówce zawsze wozi ze sobą zapasowe światła, bo jak już w niego
wjadą, to je rozbijają w drobny mak.
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W czasach, gdy górnicy emeryci dostawali deputaty, na kopalniach były takie kolejki,
że pan Alojzy musiał wstawać o wpół do drugiej w nocy. Jechał do Pogrzebienia by nakarmić i napoić konia i ruszał nim po węgiel. – Na kopalni „Anna” mieliśmy taki przywilej, że konie były poza kolejką, ale zawsze wkurzało to kierowców – tłumaczy pan Alojzy
i wspomina taką zimę, gdy pod kopalnię dotarł tylko jego Pokier. – Żodnemu auto nie
odpaliło, a mój koń dał radę – mówi z dumą w głosie. Emeryci już węgla nie dostają,
bo deputaty zlikwidowano, więc powoli kończy się przygoda pana Alojzego, choć on
przyznaje, że nigdy nie robił tego dla pieniędzy, tylko satysfakcji. I jeszcze dlatego, że
kocha konie.

DO KONIA TRZEBA PO LUDZKU
Pierwsze wspomnienia z dzieciństwa kojarzą się panu Alojzemu z Brunokiem – koniem jego dziadka Alberta Cimermana, który miał niewielkie gospodarstwo w Lubomi. To tam mały Alojzy spędzał najwięcej czasu pomagając w pracach na polu, ale
przede wszystkim zajmując się koniem. Rodziców prawie nie pamięta, bo ojciec zmarł
gdy miał zaledwie roczek, a mama odeszła siedem lat później. Zostali w Pogrzebieniu
sami: czterech braci i dwie siostry. – Jo byłem najmłodszy to wychowywały mnie siostry. Pierw starszo Jadwiga, potem Helena, dlatego jeżdżę do nich zawsze z kwiatkami
w Dzień Matki – wspomina i pokazuje mi je na zdjęciach. Obie siedzą w bryczce, którą
pan Bugla wozi jubilatów, nowożeńców, a nawet duchownych podczas ważnych uroczystości.
Helena została na ojcowiźnie, a gospodarkę dziadka przejął po jego śmierci starszy
brat pana Alojzego. Dla niego nie było już miejsca na wsi, więc szukając pomysłu na życie wybrał szkołę górniczą w Pszowie, skąd pierwszy raz na praktyki trafił do kopalni „Anna”. Potem przyjeżdżał tu jeszcze wiele razy jako woźnica po węgiel, ale to nie
z „Anną” tylko jastrzębską „Zofiówką” związał swoje życie zawodowe i to aż do emerytury. Dzięki kopalni dostał swoje pierwsze mieszkanie na Bosackiej w Raciborzu, a kiedy ożenił się, zamieszkał tu na stałe.
O koniach nigdy jednak nie zapomniał. Zawsze byli pod ręką znajomi koniarze, którzy
chętnie swoje zwierzęta powierzali doświadczonemu koledze. W końcu trafił na dłużej
do Brzezia, gdzie pracował u gospodarza, zajmując się się wszystkimi pracami związanymi z końmi. Wtedy zaczął też jeździć po węgiel, oczywiście końmi, bo brzeski gospodarz miał ich sześć. Marzenie o posiadaniu własnego też się w końcu spełniło.
Pokier, zimnokrwisty pociągowy kasztan, dostał imię po swym ojcu i przez trzy pierwsze lata wychowywał się w Brzeziu. Gdy pan Alojzy odchodził z gospodarstwa, poszedł
razem z nim, ale zamiast do bloku przy Orzeszkowej, gdzie jest zameldowany, trafił
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do boksu w Pogrzebieniu. Właściciel przyjeżdża do niego swoją corsą, a jej charakterystyczne brzmienie koń rozpoznaje już z daleka, wesoło rżąc na jego powitanie. Od kiedy
Pokier mieszka w Pogrzebieniu, każda wigilia u Buglów wygląda tak samo. Najpierw
pan Alojzy czyści jego boks, potem konia, którego następnie karmi i poi, a następnie
jedzie na cmentarz do rodziców. Ludzkim głosem Pokier jeszcze nigdy tego dnia nie
przemówił, bo jak tłumaczy jego właściciel: mówią tylko te zwierzęta, które były przy
narodzeniu Pana Jezusa. Zresztą nie jest to konieczne. – My się już rozumiemy bez
słów. Jak bym tak „zapieronił” to zaraz się przejmie – podsumowuje pan Alojzy.

NAJLEPSZY CHLEB JEST SUCHY
Urodzony i wychowany w mieście Pokier nie boi się ulicznego ruchu, klaksonów, samochodów, ani świateł. Jak wiezie pusty wóz od razu wie, że ma jechać do domu. Gdy
załadowany jest węglem, wsłuchuje się w polecenia woźnicy. Jedyna rzecz, która jest
go w stanie mocno przestraszyć to bakutil, czyli samochód wożący padlinę. Instynktownie go wyczuwa i zaczyna uciekać. Poza tym wyjeżdża w trasę w każdą pogodę i nigdy na nic nie narzeka. Musi mieć tylko odpowiednie podkowy i koc, żeby nie zmarzł,
gdy stoi na mrozie.
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Co roku Pokier szczepiony jest przeciwko grypie i tężcowi, bo jak mu z nosa leci i kaszle
jak człowiek, to pan Alojzy nie ma sumienia zabierać go do pracy. Sam zresztą też się
nieźle przy nim hartuje, bo odkąd jeździ po węgiel, przestał chorować. – Jak wracamy z roboty to najpierw on dostaje jeść i pić a potem dopiero jo. On jest zawsze najważniejszy – tłumaczy pan Bugla i dodaje, że są też smakołyki, które wprawiają konia
zawsze w dobry nastrój: marchewka, jabłko oraz chleb. Kiedy przyjeżdża po węgiel
do Rydułtów, zostawia Pokiera na placu przy kopalni i idzie dobre półtora kilometra
żeby zapłacić za towar. Pokier bezczynnie nie lubi czekać. Wie, że jeśli podejdzie pod
okienko pracownika kopalni, to z pewnością dostanie od niego chleb. Ten zaś wie, że
przygotowany dla konia chleb musi być suchy, bo posmarowanego nie ruszy. Zanim
pan Alojzy wróci z kasy, Pokier jest już zawsze po drugim śniadaniu.
Oprócz typowej pracy, pan Bugla zapewnia też swemu koniowi sporo rozrywki. Są stałymi bywalcami procesji konnych w Sudole, Św. Urbana w Kobyli i Hubertusów w Kornowacu, Rybniku Stodołach i Grabowni, a nawet w podgliwickiej Bargłówce. Żeby dotrzeć w to ostatnie miejsce, koń potrzebuje trzech godzin. Na szczęście jest potem
czas na odpoczynek na łonie natury, co Pokierowi w zupełności wystarcza przed drogą
powrotną do domu.
W Brzeziu znają Pokiera wszystkie maluchy, a jego właściciel ma już tytuł Przyjaciela
Przedszkola. Pan Alojzy przyjeżdża tu z końmi od 15 lat, uatrakcyjniając coroczny piknik
rodzinny, na który dyrektor Danuta Zając zaprasza też przedszkolaków z okolicznych
placówek. Na początku pan Bugla woził je bryczką, ale szybko przestała wystarczać,
więc zamówił duży wóz, do którego mieści się znacznie więcej dzieci. Sam ma ich trójkę, ale ani syn Łukasz, ani córki Joanna i Gabriela, nie podzielają pasji ojca do koni.
– Starszo córka mo trójkę dzieci, a młodszo prawie pięćdziesiąt – śmieje się pan Alojzy
i wyjaśnia, że Gabriela jest zakonnicą, która prowadzi we Wrocławiu przedszkole.
Pan Alojzy opowiada, że przyznał się kiedyś żonie, jakie ma w życiu priorytety. – Jak
bym mioł wybroć żona abo koń, to bych wybroł konia. Moja była trocha załamano –
tłumaczy swoją szczerość i dodaje, że w końcu do tego przywykła i kiedy trzeba, prasuje mężowi koszule na liczne imprezy, na których zamiast w ciepłej kufajce występuje
w smokingu i cylindrze. Z woźnicy staje się wtedy stangretem, ale dla Pokiera to nie
ma żadnego znaczenia, bo „wio” i „prr” niezależnie od ancuga znaczy to samo.
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MAM NA IMIĘ EDEK.
JESTEM ALKOHOLIKIEM
Fragment tekstu opublikowanego w książce Katarzyny Gruchot „PICIORYSY życiorysy pisane alkoholem” wydanej w marcu 2020 roku

Kiedy Edek wymawiał te słowa pierwszy raz, czuł, że go nie dotyczą. To była zwykła formułka, wypowiadana podczas grupowej terapii, na którą trafił bez przekonania. Dziś
je deklamuje i to z niekłamaną dumą, bo nie pije już prawie trzydzieści lat. Bo wie, że
na mitingu każde jego słowo może pomóc innym.

PARAGRAF 52
W kolejarskiej rodzinie Edka rytm życia narzucała praca ojca i zasady, których w domu
przestrzegało się bezdyskusyjnie. Choć alkohol pojawiał się na stole z okazji rodzinnych imprez, nikt się nim nie upijał, a ojciec podczas postu i adwentu zawsze zachowywał abstynencję. Nie można było zaniedbywać szkoły, do domu należało wracać o określonej przez rodziców godzinie, a wolny czas trzeba było oddawać służbie
Bogu. A gdy podczas tej służby pojawiła się pokusa w postaci niereglamentowanego
wina mszalnego, to Edek chętnie z niej skorzystał. Jego kwaśny smak pamięta do tej
pory, podobnie jak to, że było niedobre, ale chętnie popijane przez wszystkich ministrantów.
Im więcej wlewał w siebie wina, tym rzadziej myślał o zostaniu księdzem. W końcu, tak jak ojciec i starszy brat, trafił do pracy na kolei. – To była wtedy dobra fucha,
bo jako elektryk miałem stały dostęp do wagonów Warsa i niemieckiego piwa z enerdowskich składów. Były jeszcze jadące na eksport do Włoch cysterny z czystym spirytusem. Zanim taka cysterna dojechała na stację graniczną do Międzylesia, najpierw
szła na warsztat naprawczy, gdzie spuszczało się z niej tzw. „rdzówkę”. Przepuszczało
się ją przez watę i rozcieńczało. Kopała niemiłosiernie – wspomina po latach i dodaje,
że takich możliwości w czasach głębokiego kryzysu nie można było nie wykorzystać,
zwłaszcza że picie w pracy było powszechnie tolerowane.
To, że pierwszą wypłatę przeznaczył w całości na alkohol nikogo nie zdziwiło, bo taka
była kolejarska tradycja. Kolejne oddawał matce, ale po śmierci ojca częściej zaglądał
do kredensu, w którym trzymała portfel z pieniędzmi i częściej je podbierał. Nawet
dziewczyna, z którą spotykał się w tamtym czasie nie zdołała go wyciągnąć z nałogu,
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choć wtedy o swym piciu w ten sposób nie myślał. Widział jednak ile kosztuje to mamę
i rozwiązanie znalazł w wyjeździe do pracy na Śląsk.
Dziś nie jest już w stanie zliczyć, ile było kombinatów budowlanych, w których się zatrudniał. Przyjmowano w nich bez wyjątku wszystkich i rzadko zadawano pytania o to,
dlaczego opuścił wcześniejsze. A opuszczał je za każdym razem, gdy wpadał w ciąg alkoholowy. – Najważniejsze było to, żeby nie dostać zwolnienia z paragrafu 52, za ciężkie
naruszenie dyscypliny pracy. Zawsze załatwiałem sobie w kadrach zamianę na dużo
łagodniejszy artykuł 62, czyli porzucenie pracy – tłumaczy. Korzystał z tego wielokrotnie i wielokrotnie staczał się na dno, mieszkając w melinach, albo na dworcach. Gdy
przychodziła zima, tak jak inni koledzy od kieliszka, zgłaszał się na odwyk. Najlepszym
miejscem na przetrwanie i podleczenie się był zakład w Toszku, do którego trafiał cztery razy. Z pierwszą „wszywką” wytrzymał rok. Potem już wiedział, że do picia trzeba
wracać ostrożnie, zaczynając od butelki łagodnego likieru. Sprawdzianem stanu zdrowia były wtedy zamieszczane w „Sztandarze Młodych” krzyżówki. Kiedy litery haseł
zaczynały się rozlewać, to był znak, że trzeba zrobić przerwę.

OPIEKUŃCZA SŁUŻBA PRACOWNICZA
Po epizodzie z rolnictwem i pracą w cukrowni w Baborowie Edek trafił do Czarnej Budy,
którą określano Zakład Elektrod Węglowych w Raciborzu. Zaczął pracować jako elektryk
w dziale utrzymania ruchu. – Jak przyszedłem do pracy pierwszy raz, to byłem w szoku.
Szósta rano, a tu jeszcze nikt żadnej ściepki na alkohol nie zrobił. Pomyślałem sobie:
gdzie ja trafiłem, ale wkrótce znalazłem bratnie dusze. Jak pierwszy raz nie pojawiałem
się przez miesiąc w pracy, to przyszedł do mnie nasz kierownik Zygmunt Junka i zapytał
co w tym czasie robiłem. Odpowiedziałem, że piłem, a on na to, że w naszym zakładzie
jest opiekuńcza służba pracownicza, z którą współpracują psycholodzy Józef Święty i Jacek Wójtowicz i że warto z niej skorzystać. To był pierwszy człowiek, który się mną zainteresował – podkreśla Edek, który zaprosił potem szefa na rocznicę swojej abstynencji.
Po tej rozmowie po raz pierwszy zaczął przychodzić na spotkania z terapeutą i po raz
pierwszy trafił do poradni uzależnień, która wtedy mieściła się przy ul. Słonecznej. – Trzeba było mieć silną wolę, bo po drodze była „Klepka” i wielu skręcało właśnie tam. Ja też
nie brałem tego całkiem serio, bo uważałem wtedy, że nie jestem uzależniony od alkoholu. Małgosi, która była moją terapeutką, naopowiadałem wiele kłamstw. Chciałem,
żeby to dobrze wypadło u pracodawcy, że się tak staram. Po latach przyznałem się jej
do tego, ale wtedy już byłem mądrzejszy – tłumaczy.
Wytrzymał pół roku. Przed świętami pojechał z prezentami do mamy, ale przed sylwestrem wrócił do hotelu robotniczego. Miał być tylko jeden toast wzniesiony z kole-
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gą, ale picie przeciągnęło się do 8 stycznia. Dostał dyscyplinarkę. Potem zatrudniano
go, by znowu zwalniać. Za każdym razem, szukając ciepłego kąta odbywał wędrówkę
po okolicznych dworcach, aż w końcu trafił do ośrodka zamkniętego w Gorzycach. –
Chciałem tam tylko przezimować, ale okazało się, że jest zupełnie inaczej niż w Toszku.
Znalazłem się w grupie i pierwszy raz wypowiedziałem słowa: Mam na imię Edek. Jestem alkoholikiem. Ale wtedy ten Edek, to był jakiś Edek, a nie ja. Na szczęście grupę
prowadził Zenek, który też był alkoholikiem. Jak nam przedstawił swój piciorys, to pomyślałem: kurcze, on pił to samo co ja, tylko w innym czasie i w innych miejscach. Zenek był z Raciborza, więc było mi łatwiej. Co piątek dostawałem przepustkę do klubu
AA „Helios”. Tam poznałem wielu ludzi i miałem już dokąd wracać, ale po raz kolejny postanowiłem, że pojadę w Polskę. Wtedy Zenek powiedział: nawet jak wyjedziesz
na Grenlandię, to zapuka kiedyś do ciebie eskimos z butelką whisky i skończysz jak zawsze. Kupiłem sobie marynarkę, założyłem okulary i kolejny raz poszedłem do ZEW-u.
To był już piaty raz. Można powiedzieć, że byłem zasłużonym pracownikiem dla kadr,
ale dali mi szansę – opowiada po latach.
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MASZ OCZY NASZEJ MATKI
Tekst ukazał się na łamach „Nowin Raciborskich” 19 stycznia 2016 roku

List ze Stanów przychodzi w maju 2015 roku. „Moja droga Wando, jestem taka szczęśliwa, że się odnalazłyśmy w końcu – pisze Catherine. To jedno zdanie, okupione morzem
łez wzruszenia, na zawsze zmienia życie Wandy. Po siedemdziesięciu latach nadziei
odnajduje rodzinę.

MUSIAŁA BYĆ ANIOŁEM, BO WYBRAŁA WŁAŚNIE MNIE
Pierwszego domu dziecka nie może pamiętać. Trafia do niego zaraz po urodzeniu, w listopadzie 1945 roku. Znajduje się w niewielkim mieście Wunstorf, położonym w Dolnej
Saksonii, gdzie w obozach pracy przebywa wiele Polek. Po dwóch latach, wraz z innymi polskimi dziećmi zostaje przewieziona do kraju. Jest ciężko chora. Nie chodzi,
ma początki jaskry, a jej całe ciało pokrywają wrzody. Żadna z sióstr prowadzących
dom dziecka w Głubczycach nie wierzy, że znajdzie się jakaś rodzina, która przygarnie
małą Wandzię Famulewicz. Ale staje się inaczej. Najpierw zwraca na nią uwagę Jan
Muszak, który dla sióstr wykonuje prace introligatorskie. Oboje z żoną nie mogą mieć
dzieci, a tych do pokochania i zaadoptowania jest tak wiele. Gdy w domu dziecka zjawia się jego żona Maria, pragnie od razu zobaczyć Wandzię. Elegancka, młoda kobieta
bierze na ręce schorowaną dziewczynkę i obdarza miłością, której wystarcza na przeżycie późniejszych trudnych lat w kolejnych domach dziecka.
Wanda nie wie, że nie jest biologiczną córką Muszaków, nie dziwi ją też że nosi inne niż
oni nazwisko. Zakonnice traktuje jak rodzinę. Przychodzi tu często z ojcem, gdy ma coś
do zrobienia i pozostaje pod ich opieką, gdy rodzice gdzieś wychodzą. Poza tym cały
czas spędza z mamą. Obie pokonują wiele kilometrów, by dotrzeć do najlepszych specjalistów. To dzięki jej niestrudzonej walce dziewczynka zaczyna chodzić, a częste wizyty u doktor Gawliczek w Raciborzu sprawiają, że udaje się ją uratować przed całkowitą ślepotą. Ale poza tymi zmaganiami Wanda zapamiętuje najpiękniejsze chwile
spędzane z rodzicami: festyny dla dzieci w „Marysieńce” pod Głubczycami, wyjazdy
na pikniki organizowane przez straż pożarną, w której udziela się jej ojciec, wycieczki
do rodziny w Ząbkowicach Śląskich i Paczkowie albo wyprawy na maliny do lasu.
Kiedy Wanda wspomina po latach swój pierwszy dom, jest w tych wspomnieniach
idylliczny obraz rodziny, która przygarnia do siebie nie tylko chore dziecko, ale i głuchoniemego introligatora, który pomaga panu Janowi w pracy. Miłości wystarcza też
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dla kota, psa i Wojtka – ukochanej lalki Wandzi, z którą rozstaje się dopiero gdy sama
jest babcią i może ją podarować swojej wnuczce. Mama na zawsze pozostaje dla niej
wzorcem dobroci i szlachetności. Gdy umiera, świat ośmioletniej dziewczynki rozsypuje się na kawałki. Będzie go sklejała przez wiele lat i będzie to robiła z determinacją,
której nauczyła się od mamy. Jedynej, która nią była naprawdę.

TUŁACZKA W POSZUKIWANIU DOMU
To nie jest twoja prawdziwa mama – słyszy podczas pogrzebu od „życzliwej” sąsiadki,
ale jest za mała by zrozumieć co to oznacza. Zrozpaczony Jan, dopiero po śmierci żony,
w obawie że odbiorą mu dziecko, postanawia córkę adoptować. Jak na ironię losu,
Wanda, zyskując nowe nazwisko, traci ojca, który po czterech latach samotnego wychowywania dziewczynki oddaje ją z powrotem do prowadzonego przez siostry domu
dziecka. Muszakówna przyjmuje to dzielnie i ani na siostry, ani na ukochanego tatę
nigdy złego słowa nie powie.
Gdy trafia tu po raz drugi, w domu mieszka trzysta dzieci, ale ona nie jest kolejną
anonimową dziewczynką tylko Wandzią, która przychodziła tu często w odwiedziny,
a teraz zostanie trochę dłużej. Dłużej, jak się wkrótce okazuje, to zaledwie rok. Po represjach, jakie wobec kościoła wprowadzają władze, głubczycki dom dziecka zostaje
zamknięty, a dzieci przewiezione do innych państwowych placówek w regionie. Wanda, wraz z czterema innymi dziewczynkami, trafia do Opola, gdzie wychowanki sióstr
traktowane są szczególnie źle. Ciężka praca i ciągły stres powodują u Wandy, chorej
wcześniej na gruźlicę, kolejne napady kaszlu. W końcu kierowniczka ośrodka decyduje
o przeniesieniu jej do domu dziecka w Skorogoszczy. Dopiero tu czuje, że może dalej
składać swój rozsypany świat w jedną całość.
Jej kolejnym aniołem staje się kierowniczka domu – Helena Kuksanowicz, która od początku nie wierzy w opinię wystawioną dziewczynce w Opolu, która sugeruje wysłanie jej do poprawczaka. Od razu obdarza ją zaufaniem i powierza opiekę nad swoim
półrocznym synkiem Darkiem. Za przyzwoleniem pani Heleny, Wanda może chodzić
do kościoła, co w Opolu jest traktowane jako łamanie zasad i surowo karane. 15-letnia
Muszakówna dostaje też szansę na zarobienie pierwszych w życiu pieniędzy, pracując
w domu dziecka, po lekcjach, jako praczka.
Kiedy świat Wandy zaczyna się układać w jedną całość, z kuratorium przychodzi decyzja, że skoro dziewczynka ma ojca, dłużej w domu dziecka i na garnuszku państwa przebywać nie może. Problem jednak w tym, że pan Jan ma już drugą żonę, a ta o Wandzie
nie chce nawet słyszeć. Jedynym rozwiązaniem jest szkoła z internatem. I właśnie taką
znajduje w Raciborzu. Przy okazji spełnia się jej marzenie. Zostanie pielęgniarką!
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Pani Helena żegna dziewczynę ze łzami w oczach i po kryjomu zaopatruje w wyprawkę, która według przepisów jej się nie należy. Wanda opuszcza swój ostatni dom z walizką w ręku i nadzieją w sercu. Tę ostatnią traci jeszcze tego samego dnia, gdy okazuje
się, że do szkoły pielęgniarskiej przyjmują wyłącznie dziewczęta, które skończyły 16 lat,
a jej brakuje roku. Z pomocą przychodzi dyrektorka żeńskiego liceum – Irena Ścibor-Rylska, która przyjmuje Wandę do swojej szkoły na rok tylko po to, by mogła mieszkać
w internacie. Kiedy zbliżają się święta, trzeba go jednak opuścić. Wszystkie dziewczęta
wyjeżdżają do swoich rodzin, tylko Wanda nie ma gdzie się podziać. Za namową przyjaciółki symuluje więc atak wyrostka robaczkowego i od razu dostaje się na oddział
chirurgiczny raciborskiego szpitala. Gdy otwiera oczy po narkozie, czuje, że właśnie tu,
przez następne tygodnie, będzie jej dom. Czuje się szczęśliwa.

SIOSTRA WANDZIA OD ANIOŁKÓW
W szkole pielęgniarskiej Wanda czuje się jak ryba w wodzie, ale gdy koleżanki wyjeżdżają na upragnione wakacje, jej cały dobytek trafia w pudłach do przechowalni internatu, a ona jedzie do pracy w pegeerze. Tylko tam mogą jej zapewnić wikt i nocleg.
Zarobione w tym czasie pieniądze muszą wystarczyć na kolejny rok nauki i pokrycie
podstawowych potrzeb.
Szkołę kończy z wyróżnieniem i od razu zaczyna pracę w raciborskim szpitalu, najpierw na chirurgii, potem ortopedii, by następnych 12 lat spędzić na oddziale noworodków. Mieszka w hotelu dla pielęgniarek i chętnie bierze dyżury w niedziele i święta,
bo i tak nie ma ich z kim spędzić. Znając sytuację Wandy, ordynator Andrzej Majewski
przychodzi co roku na oddział z opłatkiem i życzeniami. Przynosi bigos i dobre słowo.
A na oddziale wciąż radość, bo codziennie rodzi się nowe życie. Lepszej pracy siostra
Muszakówna nie mogła sobie wymarzyć, a dzieci już na zawsze pozostaną jej oczkiem
w głowie. Do dziś pamięta imiona wcześniaków, trojaczki, które przyszły na świat w Raciborzu i te najsmutniejsze chwile, gdy matki lub dziecka nie można było uratować.
Szpital na Bema to po domu w Głubczycach pierwsze miejsce w którym czuje się naprawdę potrzebna.
Wanda nie pamięta kiedy pierwszy raz zaczyna myśleć o swej biologicznej matce.
Może wtedy gdy na jej zmianie rodzi 19-letnia dziewczyna, której stara się potem pomagać, a może gdy musi zawieźć do domu dziecka pozostawionego w szpitalu małego Wacusia? Z całego serca pragnie zabrać go do siebie, ale jako panna mieszkająca w hotelu nie ma na to szans. – Będziesz miała jeszcze własne dzieci – uspokaja ją
doktor Majewski, a ona już wie, że najpierw musi się dowiedzieć czegoś o sobie. Kiedy
z Polskiego Czerwonego Krzyża przychodzi odpowiedź, Wanda zostaje pozbawiona
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jakichkolwiek złudzeń. Angelina Famulewicz, po wyjściu za mąż, zrzeka się notarialnie
praw do dziecka, wobec czego ujawnienie jej danych adresowych staje się niemożliwe.
Przez wiele lat do tematu już nie wraca, choć nigdy myśleć o nim nie przestaje. Nie wie,
że po śmierci matki opiekująca się nią córka Catherine odnajduje napisany po polsku
list. Postanawia go przetłumaczyć i w ten sposób dowiaduje się o swojej przyrodniej
siostrze Wandzie, którą chce jak najszybciej odnaleźć.

LISTY Z AMERYKI
Pierwszy list ze Stanów przychodzi w maju 2015 roku. „Moja droga Wando, jestem taka
szczęśliwa, że się odnalazłyśmy w końcu (…) Jest tyle tego, co chciałabym Ci powiedzieć,
że nawet nie wiem gdzie mam zacząć – pisze Catherine, a w następnym liście przesyła
rodzinne zdjęcia. Z tych zdjęć i szczątkowych informacji wyłania się obraz urodzonej
w 1926 roku we Lwowie Angeliny, która mając zaledwie 16 lat zostaje wywieziona na roboty do Niemiec. W obozie poznaje ukraińskiego chłopaka, z którym zachodzi w ciążę.
Zanim przychodzi rozwiązanie, Ivan ginie z rąk niemieckiego oficera. Mała Wanda, która dostaje imię po swej babci, rodzi się poważnie chora. Samotna, 19-letnia Angelina
postanawia zostawić ją w szpitalu, a sama udaje się statkiem do Australii, a następnie
Ameryki. Wychodzi za mąż i, jak wynika z dokumentów, aby nie pozbawiać dziecka
możliwości adopcyjnych, w 1951 roku zrzeka się praw rodzicielskich. W Stanach rodzi
jeszcze ośmioro dzieci. Troje z nich umiera, ale Wanda ma jeszcze dwie siostry i trzech
braci.
Widzę, że masz piękne głęboko niebieskie oczy naszej matki – pisze Catherine w kolejnym liście i przesyła przedwojenne rodzinne fotografie z Lwowa, zdjęcia matki z Niemiec i powojenne z USA. Na jednym z nich uśmiechnięta starsza pani patrzy prosto
w obiektyw. – Ma taką łagodną twarz i szczery uśmiech. Musiała być dobrym człowiekiem, choć tak wiele przeszła. Szczerze jej współczuję – mówi pani Wanda przyglądając się zdjęciu matki. Sama jest i matką i babcią, a od niedawna również siostrą i córką.
Co zrobić z taką wiedzą, gdy ma się prawie 70 lat? Nie robię sobie nadziei, że się niebawem spotkamy, bo moja skromna emerytura mi na to nie pozwala. Catherine przeszła
właśnie poważną operację, więc ona też nie przyleci, ale cieszę się, że będą kolejne
listy i kolejne zdjęcia, które traktuję jak relikwie. To mi na razie musi wystarczyć – mówi
wzruszona pani Wanda.
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HELENA BUREK – ORGANISTKA,
KTÓREJ W DUSZY GRAŁA MEDYCYNA
Fragment tekstu, który ukazał się w książce Katarzyny Gruchot „Pionierzy raciborskiej służby zdrowia”, wydanej w grudniu 2018 roku

Muzyce, która towarzyszyła jej od najmłodszych lat, pozostała wierna przez całe życie.
Medycyna, o której zawsze marzyła, zawiodła ją, ale ona nigdy nie zawiodła swoich
pacjentów, którzy do pierwszego ośrodka zdrowia w Brzeziu docierali z Pogrzebienia,
Lubomi, Nieboczów, Markowic i Kornowaca.

CUD W RYDUŁTOWACH
Dla jednych życie zaczyna się w dniu urodzin, dla innych w momencie, gdy otrzymują
od losu drugą szansę. Helenka Jędrzejczyk poczuła, że dostała nowe życie nie 19 maja
1926 roku, gdy przyszła na świat w Brzeziu, ale 4 lutego 1945 roku o godzinie 13.24 w Rydułtowach.
Było mroźne, niedzielne popołudnie. Po kolejnej mszy, do której jak zwykle przygrywała jako organistka w Kościele pw. Św. Jerzego, wróciła do swego pokoju w budynku tzw.
„organistówki”, by odpocząć. Na parterze mieszkała wtedy żona kościelnego z trójką
dzieci oraz małżeństwo wysiedlone z Poznania, które przyjął pod swoje skrzydła ks.
proboszcz Wojciech Urban. Piętro zajmowały pełniące posługę w szpitalu zakonnice
ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP oraz 19-letnia Helena, która zastąpiła wysłanego na front organistę i dzięki temu uniknęła wywozu na roboty do Niemiec. – Nagle usłyszałam, jak pracująca u sióstr gospodyni woła mnie na drugie piętro: „Helenka,
puć sam i zobacz jakie samoloty lecą”! Po wielu godzinach spędzonych w kościele
byłam zmęczona i nie miałam ochoty niczego oglądać, więc mimo kolejnych nawoływań, zostałam u siebie. Po kilku sekundach usłyszała potworny huk. Jedna z bomb
uderzyła w nasz budynek. Wszyscy, którzy w nim wtedy byli, zginęli, a gdy spod cegieł
wydobyto ciało naszej gospodyni, wciąż leżała z palcem wskazującym na te samoloty. Byłam jedyną ocalałą osobą, która na dodatek wydostała się z ruin o własnych siłach. Proboszcz Urban skwitował tę sytuację z właściwym sobie dowcipem: „widocznie
w niebie jeszcze cię nie chcieli, a diabli się ciebie bali – wspomina tamte chwile pani
Helena i pokazuje mi album ze zdjęciami budynku sprzed nalotu i po nim. Naprawdę
trudno uwierzyć, że ze zgliszcz całkowicie zrujnowanej „organistówki” mógł wyjść ktoś
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żywy. – Dla mnie to był cud. Co roku 4 lutego o 13.24 modlę się za tych wszystkich, którzy wtedy zginęli i dziękuję Bogu za ocalenie – podsumowuje.
Swoim szczęściem nie mogła się jednak podzielić z najbliższymi, którzy mieszkali
w Brzeziu i nie mieli od niej żadnych wieści. W kwietniu, z bochenkiem chleba w plecaku, ojciec Heleny i jego brat Józef, który wziął dziewczynkę na wychowanie, przebijając się przez linię frontu, wyruszyli na piechotę do Rydułtów. Gdy przybyli na miejsce
i zobaczyli ruiny budynku w którym mieszkała, usiedli i zaczęli płakać. Potem ruszyli
do probostwa i wtedy w drzwiach powitała ich Helena. Radości nie było końca, ale
na powrót do domu musiała jeszcze zaczekać. Ponieważ organy również ucierpiały
w bombardowaniu, do nowych obowiązków dziewczyny należało pomaganie siostrzenicy księdza w prowadzeniu kuchni. Helenka nie mogła też zaniedbywać nauki. – Proboszcz wiedział, że marzę o zawodzie lekarza, więc załatwił mi lekcje u nauczyciela
gimnazjum męskiego z Rybnika, dzięki czemu po wojnie mogłam bez problemu star-
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tować od razu do liceum. Zresztą szkołę średnią też mi znalazł ksiądz Urban. To było liceum w Bielsku-Białej, które miało klasę z nauką łaciny, tak potrzebnej na medycynie.
Z polecenia proboszcza znów trafiłam do sióstr zakonnych, u których mieszkałam aż
do matury – wspomina.

O MUNDURKU, KTÓRY NIE ZOBACZYŁ SZKOŁY
Helenka była ostatnim dzieckiem Józefy i Karola Jędrzejczyków. – Najstarsza była Łucja, potem Antonina, Agnieszka, Franciszek i ja. Mój biologiczny ojciec miał duże gospodarstwo rolne, które odziedziczył po rodzicach, ale przy piątce dzieci nie było mu
łatwo, dlatego chętnie przystał na propozycję swojego starszego brata Józefa i jego
żony Konstantyny, którzy nie mając własnych dzieci, chcieli mnie wziąć na wychowanie. Na początku mieszkaliśmy na jednym podwórku, na którym stały dwa domy, a potem przeprowadziłam się z wujostwem do ich nowego domu, wybudowanego w 1936
roku, gdzie mieszkam do dziś – opowiada pani Burek.
Jej wuj pracował w dyrekcji kolei w Katowicach, ale był też działaczem plebiscytowym
i społecznikiem, który prowadził przed wojną w Brzeziu teatr. W domu mówiło się tylko po polsku, a w salonie stał fortepian, na którym grała Helenka pobierająca lekcje
u organisty z Brzezia. – Gdy wybuchła wojna, wzięli go do Wermachtu, a wujek pojechał do sióstr z Zakładu Św. Notburgi w Raciborzu, w nadziei, że będę tam mogła kontynuować naukę. Okazało się jednak, że pod naciskiem Niemców polskiej dziewczynki
nie mogły do siebie przyjąć. Widząc moją rozpacz, wujek szukał dalej i w końcu zapisał
mnie na lekcje do organisty ze Starej Wsi. Hugo Wieczorek był bardzo wymagającym
i surowym nauczycielem, u którego uczył się również mój mąż Nikodem Burek – relacjonuje pani Helena, która w czerwcu 1939 roku skończyła szóstą klasę szkoły podstawowej w Brzeziu i razem z kolegą i późniejszym poetą Janem Darowskim pojechała na egzaminy do Rybnika. – Ja dostałam się do gimnazjum sióstr urszulanek, a on
do gimnazjum męskiego. Byłam dumna ze swojego nowego, pięknego mundurka.
Niestety, nigdy nie zdążyłam go założyć, bo gdy skończyła się wojna był już na mnie
za mały – wspomina pani Helena.
Gdy 1 września wojska niemieckie zajęły polskie ziemie, wszyscy zdawali sobie sprawę
z tego, że los Józefa Jędrzejczyka jest już przesądzony. – Wezwali wujka na przesłuchanie do Raciborza i już z niego nie wrócił. Rodzina mojego taty to byli polscy Ślązacy,
a ze strony mamy wszyscy sympatyzowali z Niemcami. Mama miała sześciu braci, a jej
rodzice przykazali im, że mają Zefli do końca życia pomagać, więc gdy wujka chcieli
wysłać do obozu, poruszyli niebo i ziemię i go uratowali – opowiada pani Burek. Sama
też musiała się ratować przed wywózką w głąb Niemiec. Dzięki księdzu Urbanowi, któ-
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ry załatwił jej w urzędzie pracy przydział na probostwo, do końca wojny była organistką
w Kościele pw. św. Jerzego w Rydułtowach.
Do domu wróciła w maju, a w ogrodzie zastała wojskową kuchnię polową. – Wujenka często żartowała, że to dzięki Rosjanom przestałam grymasić z jedzeniem, bo ich
kucharz dokarmiał mnie zawsze tym, co gotował, czy tego chciałam, czy nie. Krzyczał
do mnie: wkuszaj, bo zastrieliu! No i wkuszałam – mówi pani Helena, która jeszcze tego
samego roku trafiła do liceum w Bielsku, a potem na wymarzoną Akademię Medyczną w Katowicach.
Przyszłego męża – Nikodema poznała dzięki lekcjom muzyki u pana Wieczorka. Ona
grała na fortepianie i organach a on na akordeonie i trąbce. – Nieraz się zastanawiałam
nad tym, jak to się stało, że się pobraliśmy. On był ostatni na mojej liście i nagle wskoczył na pierwsze miejsce. Pewnie nas połączyły wspólne zainteresowania muzyczne
– mówi ze śmiechem pani Helena. Pobrali się w niedzielny ranek 1952 roku w kościele
w Brzeziu i zamieszkali w rodzinnym domu pani Heleny. Gdy przyszły na świat dzieci,
najpierw Basia, a potem Ola, pomagał im wujek i niezamężna siostra pani Heleny –
Agnieszka, bo wujenka już nie żyła.
Pierwszą pracę podjęła w raciborskim szpitalu 1 stycznia 1952 roku będąc jednocześnie
lekarzem rejonowym w ośrodku zdrowia w Brzeziu, który mieścił się w budynku klasztoru sióstr zakonnych. – To był pierwszy ośrodek zdrowia, który tu powstał po wojnie.
Rejon był ogromny, bo oprócz Brzezia obejmował Pogrzebień, Lubomię Nieboczowy,
Markowice i Kornowac. Do 15.00 byłam w szpitalu, wracałam na obiad do domu, gdzie
już czekali na mnie pacjenci i pędziłam do przychodni. Codziennie przyjmowałam
po pięćdziesięciu pacjentów i wieczorem miałam już dosyć, ale brakowało wtedy lekarzy, więc nie można było nikomu odmówić pomocy – tłumaczy pani Helena.
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FOTO TKACZ W OBIEKTYWIE CZASU
Fragment tekstu pochodzący z książki Katarzyny Gruchot „Rzemieślnicza firma
rodziną silna”, wydanej we wrześniu 2015 roku

Na czerwonym krześle w zakładzie fotograficznym Tadeusza Tkacza, a później jego
wnuka Macieja Kuski, siedziało przynajmniej pięć pokoleń raciborzan. Dziś jest ono
symbolem łączącym 90 lat rodzinnego fotografowania, podobnie jak archiwalne zdjęcia, które tworzą historię odrodzonego państwa polskiego, jego losy podczas II wojny
światowej, w czasach PRL-u i obecnie.

PAMIĘTNIK PISANY NA FRONCIE
Tadeusz Tkacz nie był zwyczajnym fotografem, choć w tym rzemiośle uczył się od trzynastego roku życia i do wszystkiego doszedł sam. Dziś, oglądając jego albumy ze zdjęciami widzę w nim przede wszystkim sprawnego reportera, który potrafi uchwycić
każdy szczegół frontowego, a potem wojskowego życia nie zapominając w tym wszystkim o człowieku.
Zanim jednak wyruszył ze swoim pierwszym aparatem na wojenną tułaczkę, przez 10
lat terminował u mistrza Zalegi w Sosnowcu. Robił tam właściwie wszystko, od bawienia dzieci, po sprzątanie, a skończywszy na nauce zawodu. Dla małego chłopca, który
miał dziesięcioro rodzeństwa w domu, nie była to jednak nowość, a praca w zakładzie
fotograficznym od początku wydawała się bardzo ciekawa. Choć rodzice przestrzegali,
że z „robienia obrazków” trudno się będzie utrzymać, młody Tadek konsekwentnie
uczył się fotografii i uwieczniał na niej wszystkie najważniejsze miejsca i wydarzenia.
Dzięki tej pasji oglądamy dziś zdjęcia domu w Zagórzu, w którym przyszedł na świat,
całej wielopokoleniowej rodziny Tkaczów, pierwszego zakładu, w którym terminował
a nawet szklaku, który przebył podczas I wojny światowej w pruskim wojsku. Jest też
inna pamiątka z tego okresu – frontowy pamiętnik. Okazuje się, że 18-letni chłopak
ma nie tylko dobre oko do zdjęć, ale i świetne pióro. Poznajemy jego wojenną tułaczkę
od Katowic przez Berlin, Francję, Rumunię, Jugosławię, Bułgarię, Turcję, aż po Krym.
Wspomnieniami wraca też do czasów szkolnych, gdy mimo kar dokuczał najładniejszym koleżankom, bo jak pisze „zawsze był do kobiet uległym”. Mimo skończonych
tylko kilku klas szkoły powszechnej posługuje się piękną polszczyzną. – Dziadek znał
język rosyjski, niemiecki i trochę francuskiego. Miał słabość do polskich patriotycznych
pieśni i nigdy nie rozstawał się z „Panem Tadeuszem”. Po mickiewiczowskim bohate-
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rze dostał imię mój wujek, a jego pierworodny syn, zaś moja mama miała być Zosią,
w końcu stanęło jednak na Krystynie – tłumaczy ze śmiechem Maciej Kuska.
W 1919 roku Tadeusz Tkacz trafił do pułku lotniczego Wojska Polskiego w Przemyślu
gdzie latał w stopniu kaprala jako obserwator robiąc zdjęcia. – Dostał swój barakowóz
i aparat fotograficzny do sporządzania map lotniczych. Brał go ze sobą do samolotu
i robił zdjęcia dwoma obiektywami na płycie, żeby wychodziły bardziej plastycznie –
wspomina jego wnuk.
Po powrocie w 1921 roku do Sosnowca, pan Tkacz zaczął pracę w zakładzie portretowym Stanisława Lazara. Tam poznał przyszła żonę Marię, a cztery lata później założył
swój pierwszy zakład fotograficzny. Rodzina spędziła w nim całą II wojnę światową,
choć pan Tadeusz już nie jako właściciel, tylko pracownik. – Niemcy bardzo lubili robić
zdjęcia z egzekucji. Kiedy przynosili filmy do wywołania, jeden z nich zawsze towarzyszył dziadkowi w ciemni, by nie trafiły w niepowołane ręce. Dziadek miał jednak swoje
sposoby, by ich wyprowadzić w pole. Dzięki temu mamy dziś w rodzinnych zbiorach
mnóstwo historycznych zdjęć z tamtych czasów – wyjaśnia pan Kuska.

POCZTÓWKI Z RACIBORZEM
Z ziemiami odzyskanymi wielu Polaków wiązało nadzieję na lepszą przyszłość. Był wśród
nich Tadeusz Tkacz, który przyjechał do Raciborza, jako jeden z pierwszych, w kwietniu
1945 roku. Na dobry początek zajął lokal przy ul. Daszyńskiego 3, w kamienicy, na miejscu której postawiono potem restaurację „Wiedeńską”. – To były piękne czasy. Wszyscy
musieli mieć zdjęcia do nowych dowodów osobistych, było też mnóstwo ślubów, więc
interes kwitł – opowiada Maciej Kuska. Pan Tadeusz miał jednak w sobie nadal żyłkę
reportera, więc zdjęcia studyjne nie zaspakajały jego fotograficznego głodu. Ze swoim nieodłącznym aparatem towarzyszył więc raciborzanom w ich codziennym życiu:
odbudowie zniszczonego miasta, uroczystościach państwowych i rodzinnych. Na jego
zdjęciach oglądamy pierwszego prezydenta Pawła Lelonka przemawiającego podczas uroczystości przy ul. Szczęśliwej, otwarcie mostu na Odrze, zniszczony rynek i majową akademię w Raciborskim Domu Kultury, pełnym radzieckich żołnierzy. Niektóre
z nich są zarazem pocztówkami. Za osiem lat pracy, jak to w Polsce ludowej bywało,
podziękowano mu odbierając lokal. Na jakiś czas przeniósł więc swój zakład do Pietrowic Wielkich i dopiero po interwencji u Aleksandra Zawadzkiego mógł powrócić
ze swoją działalnością do Raciborza. W 1962 roku Foto Tkacz zagościł przy ul. Mickiewicza i choć w innym lokalu, jest tu do dziś. – Gdybym mógł ułożyć te wszystkie zdjęcia,
które zrobił mój dziadek, moja mama, a potem ja, to pewnie wyszłoby tych kilometrów tyle co z Raciborza do Warszawy – mówi pan Maciej, który towarzyszył dziadkowi
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w ostatnich latach życia. Gdy tylko dowiedział się o jego chorobie, zaczął pomagać
w rodzinnej firmie. – Byłem młodym i upartym chłopakiem, tak jak mój syn dziś, więc
wydawało mi się, że do wszystkiego dojdę sam. Teraz żałuję, że o wiele rzeczy go nie
spytałem, że go zbyt mało słuchałem, ale to jest cecha młodości – podsumowuje pan
Maciej, który ucząc się przy dziadku zdał egzamin czeladniczy, a potem mistrzowski.
Oglądamy wyretuszowaną kliszę, którą około dwóch godzin cieniowało się ołówkiem
i kolorowane fotografie pani Krystyny, którą na zdjęciach uwieczniał jej ojciec. Retusz
i kolorowanie starych zdjęć pan Maciej ma w jednym palcu, choć teraz takich zamówień jest coraz mniej. Powraca za to moda na fotografię czarno-białą, której mistrzem
był Tadeusz Tkacz. Mimo upływu lat, wiedza, którą przekazał wnukowi wciąż okazuje
się przydatna. Dziś pan Maciej sprawdza ją również u innych, zasiadając od 16 lat w komisji egzaminacyjnej w Katowicach. Od śmierci dziadka w 1976 roku prowadzi też zakład, w którym wyszkolił już 52 uczniów, którzy zostali czeladnikami, w tym 5 mistrzów,
z których dwóch zostało w Raciborzu.
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