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SŁOWO WSTĘPNE
To juŜ kolejny, szósty numer naszego Biuletynu. Staramy się odnotować waŜne dla naszego Towarzystwa wydarzenia, fakty, ilustrować to
zdjęciami z imprez, dokumentować pismami od nas i do nas w róŜnych
sprawach.
1. Jesteśmy Ŝywo zainteresowani tym, co dzieje się na Śląsku. Prezydent miasta Katowice pan Piotr Uszok przedstawia nam wizję wielkiej aglomeracji śląskiej.
2. Nasz zeszłoroczny laureat – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – odniósł kolejne sukcesy koncertując na szlaku
śląskiego patrona – św. Jacka, szczególnie występami w Rzymie.
Ilustrujemy to artykułem Józefa Musioła zamieszczonym w miesięczniku „ŚLĄSK” (przedruk z nr 12/2007) oraz recenzją, a raczej
listem pochwalnym skierowanym do abp. Damiana Zimonia przez
Mons. Thierrego Blota z kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny
Sakramentów z Rzymu. Jego Ekscelencji abp. Damianowi Zimoniowi – laureatowi naszej nagrody, serdecznie dziękujemy za wyraŜenie zgody na opublikowanie treści tego pisma.
3. Publikujemy takŜe tekst Urszuli Gawuć, członkini naszego Towarzystwa o lotniku poległym w czasie II wojny światowej. Kpt. Ryszard
Figura to pilot pochodzący z Pszowa, a jego losy są mało znane.
4. Wreszcie, po kilku latach od pomysłu, udało nam się otworzyć stronę internetową naszego Towarzystwa. Prawdę mówiąc to zasługa
naszego sekretarza generalnego kolegi dr Ryszarda Musioła. Dziękujemy. Jest okazja, by przesyłać tą drogą pomysły, uwagi, propozycje, materiały... . Zachęcamy.
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5. Jest i smutna wiadomość. Odszedł dyrektor artystyczny Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” – nasz Przyjaciel Jerzy Wójcik. PoŜegnał Go
w naszym imieniu prezes naszego Towarzystwa.
6. Ze spraw bardziej codziennych informujemy, Ŝe zmienił się adres
Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Śląska – nasza siedziba, gdzie
zbiera się zarząd na posiedzenia, mieści się na Starym Mieście.
Zmienił się teŜ numer naszego konta w banku – wiadomość tę polecamy uwadze wszystkim członkom i sympatykom, którzy zechcą nas
wspomóc składką, datkiem, sponsoringiem. Szczegółowe dane zawarte są w komunikatach.

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu Biuletynu.
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CZĘŚĆ I
Piotr USZOK∗

GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK METROPOLITALNY – UNIA
MIAST BEZ GRANIC
Katowice w ciągu ostatniej dekady odnotowały najwyraźniejszy
skok cywilizacyjny spośród krajowych metropolii. Ten fakt potwierdzają zarówno rankingi polskich miast, jak i – a moŜe nawet przede
wszystkim! – obiektywne wskaźniki ekonomiczne. Fenomen ten wynika
po części z faktu, Ŝe Katowice są stolicą administracyjną Województwa
Śląskiego, ale przede wszystkim gospodarczym liderem, stanowiącym
naturalne, ścisłe centrum dla coraz bardziej zwartej, blisko trzymilionowej aglomeracji.
To oznacza, Ŝe Katowice wraz z miastami ościennymi mogą utworzyć dziewiątą co do wielkości metropolię w Unii Europejskiej o doskonałym połoŜeniu na samym południu Polski, w pobliŜu granicy
z Czechami i Słowacją.
Ten właśnie aspekt okazał się waŜnym atutem Katowic, co wykorzystał tutejszy samorząd wpisując, przed dekadą, komunikację na pierwszą pozycję wśród priorytetów inwestycyjnych miasta. W efekcie dzisiejsze Katowice dysponują najlepszą strukturą połączeń drogowych
wśród polskich duŜych miast ze świetnie rozwiniętą komunikacją kolejową i powietrzną, dzięki dynamicznie rozwijającemu się międzynarodowemu portowi lotniczemu. Pora, by z geograficznego bonusu skorzystała cała aglomeracja.
Przystąpienie do Unii Europejskiej definitywnie otworzyło polski
rynek dla inwestorów zagranicznych. Katowice dobrze skorzystały z tej
∗

Piotr Uszok urodził się w Mikołowie. Studia ukończył w Krakowie w Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki. W
latach 1994-1998 był wiceprezydentem Katowic. Od 3 listopada 1998 pełni
funkcję prezydenta miasta Katowice.
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okazji, eksponując swą atrakcyjność dla nowych przedsięwzięć. Miasto
skusiło inwestorów wyzwaniem zmiany swojego cięŜkoprzemysłowego
charakteru, przez co szybko stało się jednym, rozległym polem inwestycyjnym. W krótkim czasie stworzono praktycznie od podstaw nową sieć
wszystkich usług, począwszy od sektora finansowego, poprzez handel,
kulturę i rozrywkę.
Dziś miasto stać juŜ na inwestycje sportowo-rekreacyjne i budownictwo mieszkaniowe, co przed dekadą było niemal nie do pomyślenia.
Dlatego tempo rozwojowe górnośląskiej stolicy nie maleje, a co krok
moŜna się natknąć na coraz to nowe, wielkie place budowy. Jednym
słowem: jest nieźle, ale czy moŜe być jeszcze lepiej?
Z pewnością tak, zwaŜywszy Ŝe od 20 września 2007 roku miasto
otrzymało dodatkowy impuls rozwojowy. Mowa tu o powołaniu do
Ŝycia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, które to wydarzenie
ma szansę wpisać się na karty historii jako data formalnego rozpoczęcia
procesu, w wyniku którego aglomeracja katowicka stanie się największą
polską metropolią.
Do porozumienia przystąpiły największe tutejsze miasta, a więc Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianiowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze. Oznacza to, moŜliwość rozpisania wspólnego scenariusza działań dla obszaru zamieszkałego przez
ponad dwumilionową populację.
Pierwszym, wspólnym krokiem GZM-u musi być uporządkowanie
aglomeracyjnego sektora komunikacji publicznej, w końcu aglomeracja
rozciąga się na rozległym obszarze. W tym dziele strategicznym partnerem jest oczywiście Komunikacyjny Związek Komunalny GOP,
chociaŜby ze względu na zaawansowanie prac, związanych z wprowadzaniem Śląskiej Karty Usług Publicznych – regionalnego elektronicznego środka płatniczego. Karta ta słuŜyć będzie do korzystania z przejazdów komunikacją publiczną, a następnie parkowania we wszystkich
miastach naleŜących do Związku, w perspektywie zaś do płacenia za
cały wachlarz usług komunalnych. Oczywiście sama karta to jedynie
wstęp do przeprowadzenia całego szeregu działań w obrębie gospodar-

8

ki komunalnej. JeŜeli zostanie przyjęty „wzorzec” katowicki, naleŜy się
spodziewać, Ŝe w pierwszej kolejności rozpocznie się modernizacja
infrastruktury, w celu wytworzenia atrakcyjnej przestrzeni dla inwestorów prywatnych. Z doświadczeń Katowic wiadomo, Ŝe kaŜda złotówka
wydana na modernizację kanalizacji, układu drogowego czy na budownictwo zwraca się po wielokroć. Ten model z pewnością sprawdzi się
równieŜ w skali całej aglomeracji.
Warto w tym momencie podkreślić, Ŝe GZM nie stworzy jakiejś nowej rzeczywistości, lecz nakreśli odpowiednią perspektywę do skoordynowania wspólnych działań, które są niejako wpisane w lokalną politykę tutejszych miast. PrzecieŜ kaŜdy samorząd w aglomeracji śląskiej od
lat zdaje sobie doskonale sprawę z faktu, Ŝe jego struktura gospodarcza,
czy ludnościowa nie zamyka się w granicach jego miasta. Dlatego funkcjonuje tutaj aglomeracyjny rynek pracy, aglomeracyjne są równieŜ
wszystkie usługi, od edukacyjnej, poprzez handlową, po kulturalnorozrywkową.
Podobnie trzeba postrzegać najwaŜniejsze inwestycje: Drogowa Trasa Średnicowa, modernizacja Stadionu Śląskiego i „Spodka”, planowana przebudowa śródmieścia Katowic, czy Centrum Kongresowe, nowy
gmach Muzeum Śląskiego – te wszystkie przedsięwzięcia są jedynie
nominalnie przypisane konkretnym lokalizacjom, jednak de facto przynoszą, bądź przyniosą korzyść całej tutejszej, blisko trzymilionowej
społeczności.
Trzeba więc mądrze uporządkować to wszystko, co ma juŜ miejsce
od wielu lat, choćby po to, by wspólnie pomyśleć o konkurencyjności
wobec innych metropolii – i to nie tylko krajowych, ale z całego obszaru Europy Środkowej. Integracja jest w tym wypadku działaniem tyleŜ
naturalnym, co koniecznym dla osiągnięcia sukcesu. Bowiem czternaście miast skupionych w GZM-ie dysponuje tak ogromnym potencjałem, Ŝe ma on swoją wymowę zarówno w aspekcie pozyskiwania środków unijnych, jak i atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.
To tutaj powstaje blisko dziesięć procent Produktu Krajowego Brutto. Wśród aktywów aglomeracji trzeba wymienić dwustutysięczną armię studentów, kształcących się na pięćdziesięciu uczelniach wyŜszych.
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Krótko mówiąc miasta GZM-u juŜ tworzą największy i ekonomicznie najsilniejszy ośrodek w Polsce. Tak wielki potencjał wymaga jednak
staranniejszego zagospodarowania. Trzeba na bieŜąco wzbogacać lokalny rynek pracy, aby zapobiec odpływowi młodej i wykształconej kadry.
Niezbędne będzie podniesienie poziomu usług komunalnych oraz
utrzymanie tempa rozwojowego całego obszaru, w celu podtrzymania
zainteresowania regionem ze strony krajowych i zagranicznych inwestorów. A jak najskuteczniej tego wszystkiego dokonać? – oczywiście
wspólnymi siłami, sąsiadujących ze sobą miast.
Ktoś moŜe powiedzieć – to wszystko brzmi bardzo ciekawie, ale tego typu przedsięwzięcia są zwykle efektem długotrwałego procesu, co
moŜna zaobserwować na przykładzie europejskich metropolii. OtóŜ
w tym przypadku wydarzenia mogą nabrać znacznie szybszego tempa.
Nie tylko za sprawą rządowej ustawy metropolitalnej, która zakłada
program pilotaŜowy między innymi dla aglomeracji katowickiej. Nie
tylko dzięki Górnośląskiemu Związkowi Metropolitalnemu, który we
wrześniu ubiegłego roku rozpoczął juŜ swoje prace. Ale głównie dzięki
kilku milionom mieszkańców, którzy ten proces zapoczątkowali juŜ
dawno, Ŝyjąc, pracując i wypoczywając w swoim wielkim mieście. Tym
samym – krok po kroku – niwelując historyczne i administracyjne granice, które straciły na swoim tradycyjnym znaczeniu. Sąsiedzka rywalizacja odchodzi do lamusa, ustępując miejsca harmonijnej współpracy.
Jesteśmy więc świadkiem dokładnie tego samego zjawiska, które dało impuls rozwojowy największym metropoliom Europy Zachodniej.
Dlatego całkiem nowym, ale i najpilniejszym zadaniem samorządów
górnośląskich miast jest ten fakt dobrze wykorzystać. Poczynając od
GZM-u doprowadzimy ten projekt do fazy finalnej, w postaci wielkiej,
katowickiej aglomeracji, będącej jednym z kół napędowych polskiej
gospodarki.
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Józef MUSIOŁ

WIELKIE ŚWIĘTO ŚLĄSKA W WIECZNYM MIEŚCIE
Takiej promocji Śląska na arenie międzynarodowej jeszcze dotąd nie
było. Rzym przyjmował często wielkie świętowanie Polaków w Wiecznym Mieście, ale to tym razem Śląsk – jako region – po raz pierwszy
tak wyraziście i w pełni zaakcentował swoją toŜsamość w Watykanie.
A wszystko za przyczyną wielkiego Ślązaka, świętego Jacka OdrowąŜa,
pierwszego polskiego świętego i jedynego Polaka, którego posąg widzimy przed Bazyliką Św. Piotra w Kolumnadzie Berniniego. Okrągła
750 rocznica jego śmierci dała asumpt do tej jedynej w swoim rodzaju
pielgrzymki Ślązaków do Rzymu.
Delegacja Śląska, a właściwie delegacja metropolii śląskiej, była
niezwykle liczna i reprezentatywna. Przewodził jej Metropolita Śląski,
abp dr Damian Zimoń, wraz z arcybiskupem Opolskim, prof. dr hab.
Alfonsem Nossolem, z kilkoma biskupami, w tym niemal legendarnym
abp Szczepanem Wesołym, którego los jest typowym losem Ślązaka
czasów dramatu II wojny światowej, biskupem polskich uchodźców
rozsianych nie tylko po zakątkach Europy.
Władze województwa śląskiego były reprezentowane przez Wojewodę, dr Tomasza Pietrzykowskiego i Marszałka Województwa Śląskiego, Janusza Moszyńskiego, oraz przedstawicieli róŜnych organizacji
społecznych Ziemi Śląskiej.
Były to teŜ dni, myślę tu głównie o 15 i 16 października, w których
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny – zwieńczający
wszystkie elementy tej uroczystości – odniósł wielki sukces jako instytucja polskiej kultury narodowej.
Poniedziałek, 15 października, Kościół Św. Sabiny na Awentynie.
Uroczystości w tej świątyni stały się wielkim wydarzeniem stanowiącym zapowiedź tego, co stało się następnego dnia w Auli Pawła VI
w Watykanie. Bazylika Św. Sabiny wypełniona po brzegi. Wszyscy
w skupieniu oczekiwali rozpoczęcia ceremonii liturgicznej, która naprawdę pozostanie w pamięci na zawsze licznie zebranych uczestników.
Wejście orszaku biskupiego, który prowadził abp Zimoń, poprzedzony
został występem chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk". Msza Święta celebrowana przez Metropolitę Śląskiego z udziałem kilku biskupów miała
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szczególnie podniosły charakter. Wśród koncelebrantów nie zabrakło
teŜ postaci szczególnej, śmiem twierdzić, Ŝe historycznej i symbolicznej
dla losów duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Chodzi mi o abp Ignacego JeŜa, byłego więźnia obozów koncentracyjnych.
Mimo podeszłego wieku przybył na święto Ślązaków do Stolicy Apostolskiej. Wielki Polak, Człowiek pełen pogody i Ŝyczliwości, był
w trakcie tej uroczystości obdarowany nie tylko kwiatami, ale
i uczuciami szczególnego uznania i szacunku, zarówno przez duchowieństwo, jak i wszystkich uczestników tego naboŜeństwa. Było to teŜ
Jego z nami poŜegnanie na zawsze.
Do mszy świętej śpiewał Zespół „Śląsk", jego artyści, ubrani w bogate stroje Ziemi Cieszyńskiej, oŜywiali nastrój surowego wnętrza Bazyliki Św. Sabiny. „Śląsk" został wręcz serdecznie powitany zarówno
przez abp Metropolitę Śląskiego Damiana Zimonia, jak i w homilii wygłoszonej przez abp Alfonsa Nossola. Za kaŜdym razem nagrodzony
gorącymi oklaskami. Zarówno „Sanctus" W.A. Mozarta, jak i „Agnus
Dei", idealnie wkomponowały się w mszę i podnosiły nastrój tego religijnego wydarzenia. Jako Ŝe w tej świątyni znajduje się kaplica Świętego Jacka, częścią tej uroczystości było udanie się w to miejsce, w którym złoŜono hołd temu patronowi i ofiarowano dar ziemi śląskiej
w postaci obrazu. Po mszy świętej, zakończonej uroczystym „Te
Deum", chór i orkiestra Zespołu „Śląsk" dali specjalny koncert, w czasie którego szczególne wzruszenie wzbudziło „Panis Angelicus" C.
Francka w wykonaniu solistki Zespołu, Izabeli Migocz, która urzekła
wszystkich wspaniałym głosem, interpretacją i kunsztem wokalnym.
Ale teŜ i „Ave Maria" St. Hadyny czy „Agnus Dei" G. Bizeta przyjęte
zostało bardzo dobrze, a takie utwory jak pieśni „Matko Piekarska" czy
„Czarna Madonna" wraz z Zespołem śpiewali wierni zebrani w tym
szczególnym kościele. Na zakończenie „Alleluja" G.F. Haendla przyjęte
zostało gromkim aplauzem. Trzeba to podkreślić, iŜ obecnie „Śląsk"
dysponuje znakomitymi głosami spełniającymi najwyŜsze oczekiwania.
Ta uroczystość miała szczególną religijno-patriotyczną wymowę,
Ŝywo osadzoną w tradycji śląskiej. I Zespól „Śląsk", i Orkiestra Kopalni
„Katowice", która koncertowała przed kościołem i w kościele, oraz
zebrani Ślązacy, swoim gorącym śpiewem nadawali śląski charakter tej
liturgii. Takiego śpiewu wszystkich uczestników mszy, jak to ma miejsce na Śląsku, nie ma bowiem w innych regionach. Współbrzmi z litur-

12

gią, a nawet ją współtworzy, śpiew wiernych zebranych w kościele,
nadając tej sakralnej uroczystości wręcz mistyczny charakter.
JeŜeli o tej uroczystości moŜemy mówić jako o podniosłym akcie
religijnym, kościelnym, to następny dzień w Auli Pawła VI w Watykanie był wielkim wydarzeniem promocyjnym Ziemi Śląskiej wraz z jej
całym duchowym bogactwem. Takiej promocji, jaka miała miejsce w tej
siedmiotysięcznej, wypełnionej po brzegi Auli, myślę, Ŝe nasza Ziemia
dotąd nie miała. Wielotysięczna publiczność, w tym siedmiu purpuratów, bodaj trzech kardynałów z kardynałem Bertone, pierwszą postacią,
po PapieŜu, licznie zebrane duchowieństwo róŜnej rangi oraz władze
państwowe i samorządowe Śląska, oczekiwały w ogromnym napięciu
rozpoczęcia uroczystości, które w znakomicie, niczym Włoszka,
opanowanym języku włoskim, prowadziła pełna wdzięku i uroku,
kompetentna Ślązaczka redaktor GraŜyna Torbicka.
Powitania, oklaski, poczucie więzi, oto, co odczuwało się od samego
początku. Po występach zespołu regionalnego, emisji filmu o Ŝyciu
Św. Jacka, wreszcie przyszedł czas na koncert galowy Zespołu Pieśni i
Tańca „Śląsk". Około 100 osobowy Zespół juŜ na samym wejściu został
przyjęty gromkimi oklaskami. Przygotowany precyzyjnie przez Dyrektora Artystycznego Jerzego Wójcika program stopniował napięcie.
Składał się głównie z tradycyjnych utworów. Rozpoczął go taniec
„Trojak", a potem „Karolinka". Z uwagi na to, Ŝe koncert był jednoczęściowy, „Śląsk" zaprezentował to, co miał najlepsze z programem
„A to Polska właśnie". Entuzjazm, a wręcz szał, wywołały tańce podhalańskie, ale i utwory wokalne przyjmowane były niezwykle gorąco.
Wywoływały euforię.
W końcowej części tego koncertu, „Śląsk" wywołał taki entuzjazm,
Ŝe zachowanie, w końcu zacnej publiczności, przypominało wielki koncert charakterystyczny dla rozentuzjazmowanej młodzieŜy. Nastrój był
niesamowity. Udzielał się wszystkim, w tym dostojnym kardynałom
i biskupom. A po ognistym „Krakowiaku" i wielokrotnym bisowaniu,
owacje były na stojąco. Pierwszy, który wstał i domagał się bisu – był
Sekretarz Stanu, kardynał Bertone. Porwany nastrojem wszedł na scenę
razem z abp. Metropolitą Śląskim, Damianem Zimoniem. Tego jeszcze
nie widziałem, oto Kardynał, najwyŜszy dostojnik po PapieŜu w Watykanie, pierwszy wstaje, bije brawa, a następnie wchodzi na scenę i wyraŜa podziw dla artystów. Dziękując Zespołowi – Kardynał wyraŜał
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wręcz entuzjastyczne, fachowe opinie o wysokim artystycznym poziomie „Śląska". Gratulował wielokrotnie całemu Zespołowi. Dziękował
serdecznie. Nigdy takich podziękowań nie słyszałem. Opinie wyraŜał
w końcu nie tylko pierwszy człowiek po PapieŜu w Watykanie, ale
i – jak zdąŜyłem się dowiedzieć – znawca muzyki. To był wielki dzień
Zespołu „Śląsk".
To była jego wielka promocja i nobilitacja, to była duma, licznie
zgromadzonej publiczności z Polski, na czele z władzami, Ŝe mają taki
Zespół, który reprezentuje najwyŜszy kunszt artystyczny, który oszałamia widownię swoim śpiewem i tańcem, feerią kolorowych strojów
ludowych z róŜnych rejonów Polski.
Delegacje ze Śląska, w róŜny sposób podąŜały na uroczystość 750
rocznicy śmierci patrona Śląska, Św. Jacka. Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk" natomiast podąŜał do Watykanu trasą lądową tego Świętego,
niejako „po drodze" rozsławiając Polskę.
Pierwszy koncert „W drodze do Rzymu" dał w piątek, 12 października 2007 r., w Kościele Parafialnym Św. Seweryna przy ul.
Vinzenzsgasse 3 w Wiedniu i zgromadził licznie tamtejszą Polonię. Był
to jakŜe integrujący tamtejszą Polonię koncert, która przyjęła go entuzjastycznie.
Następnym miejscem w podróŜy pątniczej Św. Jacka była następnego dnia Lublana, gdzie w Katedrze Św. Mikołaja orkiestra i chór dały
kolejny koncert. Tym razem głównie dla Słoweńców. Koncert zaszczycił równieŜ swoją obecnością ambasador RP, Piotr Kaszuba, oraz przedstawiciele ambasady Stanów Zjednoczonych. Przybyły równieŜ rodziny
polsko-słoweńskie, wśród których było m.in. młode małŜeństwo Polki
ze Słoweńcem doc. dr Kriśtofem Jackiem Kozakiem. W tej barokowej
katedrze pochodzącej z XVI wieku niezwykle ciekawej architektury,
występ Zespołu zabrzmiał jeszcze dostojniej.
We Włoszech, w Kościele Św. Katarzyny w Bolonii, przy ulicy
Piazza XX Septembre 6, wykorzystując walory akustyczne tej wspaniałej świątyni, „Śląsk'" dał popis swoich umiejętności wokalnych.
Ten kościół zgromadził zarówno Polaków, jak i Włochów, w tym Konsula Honorowego w Bolonii. Wszyscy chętni nie zmieścili się i wręcz
przylgnęli do jej bramy. A po koncercie owacje na stojąco i głośne
Ŝądanie ponownego koncertu w pięknej Bolonii – historycznego miejsca
peregrynacji Ślązaka, który został pierwszym śląskim Świętym.
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WyraŜono tę prośbę z tak charakterystycznym dla Polaków, jak
i Włochów, entuzjazmem. Gorące oklaski zbierał Dyrektor Zespołu,
Adam Pastuch, który dziękował za zaproszenie i honor koncertowania
na szlaku Świętego Jacka OdrowąŜa ze Śląska. Myślę, Ŝe dobrze się
stało, iŜ „Śląsk" odszedł od wzmacniania aparaturą nagłaśniającą swych
występów sakralnych, bo w ten sposób pokazał swój wielki profesjonalizm i dał moŜność delektowania się i bardziej subtelnego smakowania
urody głosów artystów „Śląska".
Po Bolonii dla Zespołu był juŜ tylko Rzym, w którym nastąpiło owo
ukoronowanie jego przeszło 3600 kilometrowej pątniczej trasy szlakiem
Świętego Jacka, trasy na zakończenie której Śląsk ze .,Śląskiem"
w Wiecznym Mieście tak radośnie swą jedność świętował.

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oceniony został takŜe w liście
do Metropolity Śląskiego abp Damiana Zimonia. Za zgodą
abp. D. Zimonia zamieszczamy fragment tego listu, odnoszący się do
oceny występu zespołu w Auli Pawła VI w Watykanie.

PISMO Z KONGREGACJI DS. KULTU BOśEGO
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Jego Ekscelencja
Abp Damian Zimoń
ul. Francuska 47
40-027 Katowice
Polonia
Ekscelencjo,
Chciałbym dołączyć do tych wszystkich, którzy złoŜyli swoje najszczersze gratulacje z okazji 50. rocznicy Twoich święceń kapłańskich.
Korzystam przy tej okazji, by podziękować za koncert zaprezentowany
w auli Pawła VI, 16 października tego roku, na którego temat chciałbym
napisać krótką refleksję:
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16 października bieŜącego roku miałem okazję uczestniczyć w koncercie Polskiego Zespołu Narodowego Pieśni i Tańca „Śląsk" w pięknej
scenografii auli Pawła VI na Watykanie. To wyjątkowe wydarzenie,
któremu przewodniczył Kardynał Sekretarz Stanu, przyciągnęło ogromny tłum, w znakomitej większości Polaków reagujących Ŝywo na muzykę swojego kraju.
Myślałem, Ŝe będę uczestniczył w sympatycznym koncercie muzyki
ludowej, tak jak się ją często przedstawia turystom w wielu regionach
Francji, i w rezultacie dosyć stereotypowej. Nie spodziewałem się
doznać szoku kulturowego, całkowicie pozytywnego, którym chciałem
się z Tobą podzielić.
Oczywiście, ci tancerze i śpiewacy są wyśmienitymi profesjonalistami i nie ma nic do dodania na temat znakomitej jakości ich przedstawienia: lśniące kostiumy, w których wszystko było zapięte na ostatni
guzik; wyczyn tancerzy, tak sportowy jak i artystyczny; talent muzyków
i poziom orkiestracji; wspaniałe głosy chórów i solistów... JednakŜe
wszystko to było niczym w porównaniu z tym, co stanowiło absolutną
oryginalność tego niezapomnianego spektaklu: elementy te są raczej
matrycą prawdziwego objawienia jakie doszło do mojego zachodnioeuropejskiego ucha...
Zatem o co chodzi? O odkrycie duszy narodu, nie przez – jeśli mogę
tak powiedzieć – wyolbrzymianie przedstawienia tańców ludowych, ale
przez kompletny spektakl łączący muzykę, taniec i śpiew, zrealizowany
w sposób mistrzowski. Dusza narodu polskiego, w szczególności regionu śląskiego, przebijała poprzez dźwięki, których wcześniej nie znałem.
Ściślej rzecz biorąc, muzyka, śpiew i taniec pozwoliły dostrzec, Ŝe
kultura Śląska znajduje się na złączeniu podwójnego wpływu, i Ŝe nosi
jednocześnie w sobie samej elementy zupełnie nowe i wyjątkowe. Niektóre tańce, ze zdobnymi kostiumami Ŝołnierzy w mundurach i dziewcząt w długich sukniach, przypominają natychmiast Francuzom świetność Wiednia walców Straussa.
I zaraz potem narzucał się niespokojny rytm tańców słowiańskich
wraz z charakterystycznymi gestami tancerzy godnych przedstawienia
w najsłynniejszych rosyjskich grupach baletowych.
JednakŜe jest coś więcej: kultura tego kraju nie jest prostym złoŜeniem dwóch wpływów germańskiego i słowiańskiego, wynikającym
z okoliczności historycznych, gdyŜ byłoby to raczej obrazą; jest czymś

16

o wiele więcej, poniewaŜ tworzy oryginalną syntezę – co juŜ stanowi
mocną stronę – jednak przekraczając to wszystko przez dodanie nowych
elementów zaczerpniętych z duszy tego narodu, a szczególnie tych
ludzi, jednocześnie prostych i wraŜliwych, zamieszkujących tereny górskie tego regionu.
Jako przykład wspominam tę długą nostalgiczną melodię, ze współczesnymi akcentami, śpiewaną na przemian przez dwie wokalistki, podtrzymywane przez chór, które przywoływały echo gór karpackich.
Inspiracja muzyczna tej długiej melopei jest niepowtarzalna: wydawała
się zanurzać w średniowiecznych melodiach, a zarazem odnajdywała
niektóre akcenty współczesnej muzyki, pomijając w konsekwencji częściowo muzykę klasyczną.
Ten brawurowy kawałek, i inne, które po nim następowały, pozwoliły mi odkryć duszę narodu, który umiał przeciwstawić się wielu agresorom dzięki swojej oryginalnej kulturze. Wiadomo, od czasu Jana Pawła
II, Ŝe jest ona przeniknięta wiarą katolicką, a jemu samemu pozwoliła
promieniować i zachować taką świeŜość, która ma zapach wieczności.
W godzinie, w której zjednoczona Europa pragnie obdarować się
wspólnymi instytucjami, Ŝyczymy, by narody Ŝyjące na zachodzie kontynentu skierowały swoje spojrzenie i swoje serce na wschód, w szczególności na Polskę tak pragnącą podzielić się z nami róŜnymi aspektami
własnej kultury, której niezrównanych bogactw się nie przeczuwa.
Proszę przyjąć, Ekscelencjo, wyrazy mego szacunku z zapewnieniem o modlitwie w Twoich intencjach.
Watykan, 26 listopada 2007
Mons. Thierry Blot
Oficjał Kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów

tłumaczenie z języka francuskiego: ks. Marek Spyra
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Urszula GAWUĆ

LOTNIK Z PSZOWA
W sierpniu 2003 roku w Warszawie na Polu Mokotowskim odsłonięto Pomnik ku czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939-45.
Autorem pomnika powstałego z inicjatywy Stowarzyszenia Lotników
Polskich w Wielkiej Brytanii jest architekt M. R. Dziewulski oraz jego
ojciec Tadeusz A. Dziewulski, były pilot 315 Dywizjonu Dęblińskiego.
Pomnik upamiętnia bohaterstwo ludzi, którzy w obronie Ojczyzny
i wolnego świata toczyli walki powietrzne w polskich jednostkach lotniczych. Widnieją na nim nazwiska ponad dwóch tysięcy pilotów, którzy
zginęli w czasie II wojny światowej, m.in. w kampanii wrześniowej i na
Zachodzie. Jest wśród nich nazwisko kpt. R. Figury. Mało kto wie, Ŝe
ten polski lotnik walczący w czasie II wojny światowej na Zachodzie
pochodzi ze Śląska.
Na mocy porozumienia polskofrancusko-brytyjskiego z 25 października 1939 roku część polskiego personelu lotniczego była kierowana do Anglii. Pierwsze transporty polskich lotników przybyły
do Wielkiej Brytanii w grudniu
1939 roku. W utworzonej na lotnisku Eastchurch bazie przystąpiono
do intensywnego szkolenia i nauki
języka angielskiego. W ciągu
trzech miesięcy sformowano cztery
polskie dywizjony: 300 Ziemi Mazowieckiej, 301 Ziemi Pomorskiej,
305 Ziemi Wielkopolskiej oraz –
23 sierpnia 1940 roku – 304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej.
Walczył w nim lotnik ze Śląska,
pochodzący z Pszowa pilot Ryszard
Figura.
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Urodził się 28 lutego 1914 roku. Jego ojciec Antoni był sztygarem
w kopalni. Ryszard studiował w Krakowie, ale zawsze pociągało go
lotnictwo. Przeszedł szkolenia w tym zakresie m.in. w Radomiu. Młodszy brat Erich nie wykazywał takich zainteresowań. Kiedy wybuchła
wojna, Figura wyjechał do Rumunii, aby stamtąd, jak wielu polskich
lotników, przedostać się do Francji, a następnie Wielkiej Brytanii.
Został przydzielony do 304 Dywizjonu z numerem RAF- P1465.
Dywizjon początkowo składał się z 24
załóg, po trzy osoby kaŜda, oraz 140 osób
personelu
naziemnego.
Szkolenia
odbywały się na samolotach
Fairey
„Battle” a potem Vickers-Armstrong
„Wellington” MK-I. Pierwszy lot bojowy
załoga „Ziemi Śląskiej” wykonała 25
kwietnia 1941. Dzień ten został
ustanowiony świętem dywizjonu. Niestety
razem z sukcesami szły równieŜ straty
w ludziach i sprzęcie. Dywizjon przeniesiono 10 maja 1942 roku do dyspozycji
Dowództwa Lotnictwa Obrony WybrzeŜa
RAF
z
zadaniem
wykrywania
i zwalczania niemieckich okrętów podwodnych oraz wykonywania lotów w celu bombardowania i minowania
portów nieprzyjaciela. Loty nie były łatwe; jeden patrol trwał około 9
godzin i wymagał nieustannego skupienia lotników obserwujących wody oceanu. W czerwcu Polacy zostali przeniesieni na lotnisko w Dale
i skierowani do osłaniania konwojów i patrolowania Zatoki Biskajskiej
i wód Atlantyku.
W sierpniu 1942 roku Wellington „T” (DV597) pilotowany przez
F/O Ryszarda Figurę wykrył niemieckiego U-boota, ale awaria mechanizmu zwalniającego uniemoŜliwiła zrzut bomb głębinowych. W tym
czasie na obszarze Zatoki Biskajskiej trwały zacięte walki między
Niemcami i Brytyjczykami. Luftwaffe kierowała tam Junkersy Ju-88
i Messerschmitty Me-110, aby w ten sposób chronić Kriegsmarine.
Działając w składzie Lotnictwa Obrony WybrzeŜa 304 Dywizjon
Bombowy wykonał 2 451 lotów bojowych w czasie 23 812 godzin.
Rozwiązanie dywizjonu nastąpiło w grudniu 1946 roku.
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Jednak Ryszard Figura nie doczekał tego dnia. Skierowany do 3
Ferry Flight 144 MU Maison Blanche 26 sierpnia 1944 roku wystartował do lotu transportowego samolotem Liberator nr KG 941 z lotniska
Maison Blanche w Algierii do Celon we Włoszech. Wkrótce po starcie
pilot zawiadomił bazę o zablokowaniu podwozia i konieczności awaryjnego lądowania i zawrócił na lotnisko. Podchodząc do lądowania samolot uderzył w wieŜyczkę elektrowni i w płomieniach spadł na zabudowania pobliskiej farmy. Zginęła cała załoga: ppor. Milan Mitach (Jugosłowianin), P/O H. S. Wilthishire i F/Sgt A. H. Lovell (obaj z RAF).
Kpt. Ryszard Figura został pochowany na cmentarzu brytyjskim w
Algierze, działka 3, rząd B, grób nr 5.
W latach siedemdziesiątych pracownicy polskiego Polservisu, inŜynierowie zatrudnieni w Algierii przy projektowaniu i budowie ukończonego w lipcu 1975 kompleksu olimpijskiego, często odwiedzali grób
polskiego lotnika z Pszowa, składali tam kwiaty i palili znicze. Jeden
z nich wysłał nawet informacje na ten temat wraz ze zdjęciem grobu do
„Przekroju”. Ryszard Figura za swoją słuŜbę został odznaczony Srebrnym KrzyŜem Kawalerskim Virtuti Militari V stopnia (nr 09378).
Kiedy w słoneczny wiosenny dzień wybierzemy się na spacer po Polu Mokotowskim uczcijmy chwilą zadumy naszego rodaka ze Śląska, po
którym w Warszawie został szczególny ślad – jedno z ponad dwóch
tysięcy nazwisk wyrytych na Pomniku…
Bibliografia:
O. Cumft, H. K. Kujawa: Ksiega lotników polskich, Wyd. MON Warszawa
1989.
W. Król: Polskie dywizjony lotnicze w Wielkiej Brytanii 1940-45, Wyd.MON,
Warszawa 1976.
J. Cynk: Polskie siły powietrzne w wojnie 1939-45, AJ-Press Gdańsk 2002.
Z. Wesołowski: The order of the Virtuti Militari and its cavaliers 1792-1992,
Wyd. Miami Hallmark Press 1992.
D. Bartoszewicz: „Łączy, nie dzieli” w: Gazeta Wyborcza Stołeczna z
22.08.2003.

Zdjęcia: archiwum rodzinne Anny Janiczek oraz L. Gawuć.
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CZĘŚĆ II
Z działalności Towarzystwa
1. PROBLEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU
26 kwietnia 2007 r.
Tematyka:
• sprawa przygotowań do uczczenia 85 rocznicy powrotu Górnego Śląska do Polski,
• przygotowania do wydania kolejnego Biuletynu Towarzystwa,
• sprawa tragicznej śmierci Barbary Blidy, członkini naszego
Towarzystwa,
• sprawa prof. Jana Miodka – laureata naszego Towarzystwa.
19 czerwca 2007 r.
Tematyka:
• ocena przebiegu uroczystości wręczenia nagrody Towarzystwa
zespłowi „Śląsk”,
• udział przedstawicieli Towarzystwa w wydarzeniach społecznych,
• sprawy finansowe Towarzystwa,
• organizacja spotkania przedstawicieli szkół noszących imię
Powstań Śląskich.

27 września 2007 r.
Tematyka:
• sprawa otwarcia strony internetowej Towarzystwa,
• sprawa spotkań w ramach programu „Zrozumieć Śląsk”,
• problem dostępności do zasobów archiwalnych nt. Powstań
Śląskich, znajdujących się w archiwum w Nowym Jorku i Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie,
• sprawa ufundowania przez Szkołę Języków Obcych stypendium
im. Zbigniewa Sajkowskiego dla młodzieŜy ze Śląska.
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25 października 2007 r.
Tematyka:
• omówienie koncepcji spotkania przedstawicieli szkół noszących imię Powstań Śląskich,
• przypomnienie regulaminu dorocznej nagrody Towarzystwa,
• sprawy finansowe Towarzystwa,
• sprawy organizacyjne.
15 listopada 2007 r.
Posiedzenie odbyło się przed spotkaniem z cyklu „Zrozumieć Śląsk”
z prof. Fr. Markiem prezentującym swoją ksiąŜkę „Polscy Ślązacy
oskarŜają”. Zebranie poświęcono sprawom przygotowań do przedświątecznej biesiady wigilijnej w dniu 18 grudnia 2007 r.

9 stycznia 2008 r.
Tematyka:
• ocena przebiegu spotkania z prof. Fr. Markiem,
• ocena przebiegu spotkania biesiady wigilijnej z udziałem
Zespołu „Pszowiki”,
• sprawa dorocznej Nagrody Towarzystwa,
• informacja o organizacji spotkania – wspólnie z Towarzystwem
Miłośników Historii w Warszwie nt. Tragizm Powstania
Warszawskiego w relacji Edmunda Osmańczyka w dniu 17
stycznia 2008 r.

13 lutego 2008 r.
Tematyka:
• sprawa dorocznej Nagrody Towarzystwa,
• sprawa spotkania przedstawicieli szkół noszących imię Powstań
Śląskich,
• przygotowania do wydania Biuletynu nr 6 Towarzystwa.
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2. Z śYCIA TOWARZYSTWA
11 czerwca 2007 r.
Odbyło się doroczne Święto Ślązaków w Warszawie, połączone
z uroczystością wręczenia nagrody Towarzystwa Przyjaciół Śląska.
Tym razem laureatem został Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny. Uroczystość odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Z okazji 85 rocznicy powrotu najcenniejszej części Górnego Śląska do
Polski, Zespół „Śląsk” wystąpił z okolicznościowym koncertem, co
szczególnie zabrzmiało w murach Muzeum Narodowego. Jednocześnie
„Śląsk” przyjechał z najnowszą płytą pt. „Idą powstańcy”. To wybór
pieśni powstańczych śląskich powstań 1919, 1920 i 1921 r.
6 maja 2007 r.
Na adres Towarzystwa nadeszły serdeczne pozdrowienia i gratulacje
dla laureata naszej dorocznej nagrody – dla Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. St. Hadyny od abp. Damiana Zimonia. Czytamy m.in.:
„śyczę, by wspólne świętowanie 85-rocznicy powrotu Górnego Śląska
do Polski było okazją do odkrywania bogactwa naszej Tradycji. Niech
Święty Jacek, Patron Śląska otoczy Was swoją opieką. Wszystkim
uczestnikom tej doniosłej uroczystości z serca błogosławię. Szczęść BoŜe”.
6 listopada 2007 r.
Prezes TPŚ wystosował list gratulacyjny do prof. dr hab. J. Malickiego – dyrektor Biblioteki Śląskiej z okazji wydania Księgi Pamiątkowej z okazji jubileuszu Tadeusza Kijonki i spotkania zorganizowanego
z tej okazji.
15 listopada 2007 r.
Odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Franciszkiem Markiem autorem
głośnej i wywołującej dyskusję ksiąŜki „Polscy Ślązacy oskarŜają”.
Spotkanie organizowane z cyklu „Zrozumieć Śląsk” odbyło się w pięknej sali im. Józefa Siemieńskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych
w Warszawie (d. Pałac Raczyńskich przy ul. Długiej 7).
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grudzień 2007 r.
Do Stanów Zjednoczonych, do Teksasu wyjechała solistka Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” dr Izabela Migocz. Wyjechała na zaproszenie
laureata naszej nagrody ks. Franciszka Kurzaja oraz fundacji Ojca
Leopolda Moczybemby, której ks. Kurzaj przewodniczy. Tam, w czasie
licznych spotkań z potomkami Ślązaków-emigrantów koncertowała,
występując w polskich parafiach, gdzie po latach nadal porozumieć się
moŜna po polsku gwarą śląską.
Korzystając za okazji, z pośrednictwem Izabeli Migocz, prezes Towarzystwa dr Józef Musioł przekazał naszemu Laureatowi najlepsze
Ŝyczenia z okazji Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego 2008 roku.

13 grudnia 2007 r.
Przedstawiciele Zarządu TPŚ uczestniczyli w uroczystości VI. BoŜonarodzeniowego Środowiskowego Spotkania na Jazdowie, które
organizuje Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie.

18 grudnia 2007 r.
W sali balowej d. Pałacu Raczyńskich w Warszawie (obecnie siedziba: Archiwum Główne Akt Dawnych) odbyła się Śląska Biesiada Świąteczna. Były Ŝyczenia, opłatek, kołocz, wino i ... moczka. Biesiadę
uświetnił występ Zespołu Regionalnego „Pszowiki” z Pszowa z programem „Jak to u nas bywało” oraz solistka Marzena Korzonek z Raciborza.

8 stycznia 2008 r.
Członkowie naszego Towarzystwa uczestniczyli w spotkaniu poświęconym pamięci Edmunda Osmańczyka. Spotkanie zorganizowane przez
Towarzystwo Miłośników Historii i Komisji Badania Dziejów Warszawy przy Instytucie Historii PAN oraz Towarzystwo Przyjaciół Śląska
w Warszawie prowadził prezes dr Józef Musioł, zaś prelekcję wygłosił
prof. dr M.M. Drozdowski, przyjaciel E. Osmańczyka.
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Inne:

W ubiegłym roku ukazała się w Warszawie ksiąŜka pt. „Opowieści
zwyczajne (almanach prozy)”. To wydanie Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Jednym z rozdziałów jest utwór
naszego kolegi z Towarzystwa: Rudolfa Pacioka pt. „Historia śląskiego
Fyrcoka ze Stolicy”.

* * *
Na wniosek prezesa towarzystwa, w dniu 12.03.2008 r. postanowieniem Prezydenta RP Nr 40/2008 nadany został KrzyŜ Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski pani Annie Ździebło z Jastrzębia Zdroju
(patrz str. 38-39).

* * *
Z okazji 80 rocznicy urodzin laureata naszej nagrody Franciszka
Pieczki, członkowie zarządu Towarzystwa: prezes J. Musioł, wiceprezes
H. Pytlik i sekretarz generalny R. Musioł złoŜyli wizytę w garderobie
teatralnej znakomitego aktora w Teatrze Powszechnym.
Prezentem urodzinowym był obraz – piękna akwarela pędzla „naszego” Stefana Stellera.
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3. KORESPONDENCJA (wybór)
List do ks. Biskupa Piotra Libery z gratulacjami w związku z powołaniem na stanowisko Biskupa Płockiego oraz otrzymane podziękowanie.
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List z dnia 12 maja 2007 r. do Prezydenta Miasta Katowice Pana
Piotra Uszoka.
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29

List do klubu sportowego Ruch Chorzów z związku z powrotem
do Ekstraklasy.

30

Podziękowanie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój za otrzymaną
płytę

31

List do Wicemarszałek Senatu RP pani Krystyny Bochenek
w związku z wyborem na Wicemarszałka Senatu RP VII kadencji
oraz otrzymane podziękowanie.

32

33

List do Dyrektora Filharmonii Śląskiej z gratulacjami.

34

List do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z gratulacjami
w związku z objęciem funkcji Premiera Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz otrzymane z Kancelarii Premiera podziękowanie.
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36

List otrzymany od Kierownika Muzeum Czynu Powstańczego na
Górze św. Anny

37

List do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada
2007 r. z wnioskiem o nadanie KrzyŜa Komandorskiego Orderu
Odrodzenia Polski Pani Annie Ździebło i otrzymana odpowiedź.
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39

List z gratulacjami do Wojewody Śląskiego Pana Zygmunta
Łukaszczyka z związku z powołaniem na stanowisko Wojewody
Śląskiego.

40

List wysłany do Przyjaciół – Sponsorów naszego Towarzystwa.

41

List otrzymany od posła Pana Adama Gawędy w związku z wyborem na Posła na Sejm RP

42

List z Ŝyczeniami dla członka naszego Towarzystwa Pana
Franciszka Pieczki z okazji 80 rocznicy urodzin.

43

List do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w sprawie upamiętnienia w Warszawie miejsca śmierci Wojciecha
Korfantego oraz otrzymana odpowiedź.
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45

46

Podziękowanie za zaproszenie na uroczystość obchodów 85. rocznicy powołania Pierwszej Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech
z siedzibą w Opolu.

47

Odpowiedź dyrektora Zespołu „Śląsk” na list prezesa Towarzystwa
w sprawie uhonorowania ś.p. Jerzego Wójcika.

48

Zamieszczona powyŜej korespondencja stanowi tylko część spraw i
problemów, którymi na co dzień zajmuje się zarząd. To takŜe ilustracja
róŜnorodności bieŜących tematów, które docierają do nas i na które
staramy się reagować wypełniające statutowe powinności.
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4. DOTYCHCZASOWI LAUREACI NAGRÓD
TOWARZYSTWA W LATACH 1995-2007
1. Henryk Mikołaj Górecki – znany w świecie kompozytor (1995)
2. Kazimierz Kutz – wybitny reŜyser, twórca śląskiej trylogii filmowej
(1995)
3. Jan Szczepański* - wybitny uczony, socjolog i humanista (1996)
4. Stanisław Hadyna* – twórca Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (1997)
5. Jan Miodek- znawca i popularyzator języka polskiego (1997)
6. Gerard Cieślik – legendarny piłkarz (1998)
7. Franciszek Pieczka – wybitny aktor teatralny i filmowy (1998)
8. Tadeusz Kijonka – poeta, animator Ŝycia kulturalnego (1999)
9. Franciszek Kokot – wybitny polski nefrolog (1999)
10. Maria Pańczyk – Pozdziej – popularyzatorka śląskich tradycji
i kultury (2000)
11. Waldemar Świerzy – sławny grafik i plakacista (2000)
12. Jan Goczoł – poeta i społecznik (2001)
13. Piotr Paleczny – światowej sławy pianista (2001)
14. Wojciech Kilar – lwowski Ślązak, wielki kompozytor (2002)
15. Dorota Simonides – wybitna uczona, znawczyni folkloru śląskiego
(2002)
16. Alfons Nossol – biskup pojednania (2003)
17. Krystyna Szostek-Radkowa – wielka polska śpiewaczka (2003)
18. Andrzej Bochenek – znakomity kardiolog nowator (2004)
19. Franciszek Kurzaj – „ambasador” Śląska w Teksasie (2004)
20. Otylia Jędrzejczak – za mistrzostwo sportowe i serce (2005)
21. Damian Zimoń – biskup ludzi potrzebujących (2005)
22. Andrzej Jasiński – znakomity pianista i pedagog (2006)
23. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny (2007)
* zmarł 16 kwietnia 2004 r.
* zmarł 1 stycznia 1999 r.
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5. TEGOROCZNI LAUREACI NAGRODY TOWARZYSTWA
LIDIA GRYCHTOŁÓWNA
Urodzona w Rybniku. Gry na fortepianie uczyła się od dziecka; od
rodziców, u Antoniego Szafranka. Studiowała w Państwowej WyŜszej
Szkole Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem Wandy Chmielowskiej a potem u prof. Zbigniewa Drzewieckiego oraz u Artura Benediettiego Michelangeliego.
Na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fr. Chopina
w Warszawie zajęła VII lokatę. Zdobyła III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Roberta Schumanna w Berlinie.
Triumfowała na konkursach w Bolzano i Rio de Janeiro.
Występowała z koncertami w całej Europie, Ameryce Południowej,
Australii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, na Kubie, w Japonii,
Chinach, Tajlandii. W dorobku ma wiele nagrań płytowych telewizyjnych i radiowych. Występowała w międzynarodowych festiwalach muzycznych w Bergen, Atenach, Taorminie, Adelajdzie, Perth, Berlinie,
Dubrowniku. Zapraszana do Jury międzynarodowych konkursów
muzycznych, w tym Chopinowskiego. Prowadzi takŜe działalność pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym w Moguncji.
Nagrodzona wieloma medalami i odznaczeniami państwowymi
w kraju i zagranicą. Swój fortepian koncertowy podarowała szkole
muzycznej w Rybniku. W tym roku obchodzi urodzinowy jubileusz.

Dr JÓZEF MUSIOŁ
Sędzia Sądu NajwyŜszego w stanie spoczynku. Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Śląska w Warszawie. Przewodniczący Rady Programowej
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Pełni ponadto
jeszcze kilka innych społecznych funkcji, które wprost lub pośrednio
związane są z działalnością na rzecz Śląska.
Po studiach prawniczych w Krakowie pracował jako sędzia na Śląsku w Sądzie Powiatowym w Rybniku i Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, angaŜując się takŜe w działalność społeczną, głównie w dziedzinie kultury. Był inicjatorem Rybnickich Dni Kultury.
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W 1976 r. zostaje przeniesiony słuŜbowo do Warszawy. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, nadzorując
jednocześnie pracę Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce.
W 1989 r. z Jego inicjatywy zostaje powołane Towarzystwo Przyjaciół Śląska w Warszawie, którego zostaje prezesem przez kolejne
kadencje.
W pracy zawodowej, a szczególnie w działalności społecznej koncentruje się na propagowaniu prawdy o Śląsku, jego dorobku nie tylko
gospodarczym, ale przede wszystkim kulturowym i propagowaniu jego
osiągnięć poprzez ukazywaniu jego twórców. Temu celowi słuŜy ustanowienie dorocznej nagrody Towarzystwa dla wybitnych i zasłuŜonych
dla Śląska postaci.
Swoją prawniczą wiedzą i doświadczeniem pomaga wielu zakładom
pracy i organizacjom ze Śląska, a takŜe osobom prywatnym. Od początku swojej pracy zajmuje się udokumentowaniem i propagowaniem
dorobku Ślązaków, publikując ich dzieje.
Ma w dorobku pisarskim szereg prac z zakresu beletrystyki, publicystyki, prace naukowe i historyczne, za które otrzymywał nagrody literackie. Odznaczony m.in. KrzyŜem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski. W Warszawie i nie tylko jednoznacznie kojarzony
ze Śląskiem. Józef Musioł w tym roku skończył 75 lat.

6. NOWI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA
•
•
•

Aleksandra Bernacka-Frankowska
Andrzej Mrowiec
Karolina Wojdała
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7. KOMUNIKATY

1. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu KoleŜeńskiego
Towarzystwa Przyjaciół Śląska przedstawia się następująco:

ZARZĄD
L.p.
1.
2.

Imię i nazwisko
Józef Musioł
prezes
Henryk Pytlik
wiceprezes

3.

Alfred Andrys
wiceprezes

4.

Ryszard Musioł
sekretarz generalny

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Telefon kontaktowy
tel. d. (022) 831 31 16
kom. 0 603 747 900
tel. d. (022) 610 12 75
kom. 0 608 772 149
tel. d. (022) 644 33 15
kom. 0 606 370 360
aa.gb@wp.pl
tel. (022) 723 58 34
kom. 0 501 307 882
ryszard.musiol@polinfo.pl
tel. d. (022) 849 87 12
kom. 0 660 479 491

Stefan Śwituła
skarbnik
GraŜyna Dachniewska
członek zarządu

kom. 0 602 718 071
tel. d. (022) 612 83 74
kom. 0 501 392 537
akonopnicki@wp.pl
tel. d. (022) 864 73 90
kom. 0 605 160 195
tel. d. (022) 638 49 61
kom. 0 503 988 424
tel d. (22) 624 19 01
kom. 0 606 858 658
tel. d. (022) 613 72 43
kom. 0 502 594 809

Andrzej Konopnicki
członek zarządu
Andrzej Korzeniewski
członek zarządu
Mieczysław Starczewski
członek zarządu
Stefan Steller
członek zarządu
Bogdan Trześniowski
członek zarządu

53

KOMISJA REWIZYJNA
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko
Antoni Słupik
przewodniczący
Kazimierz Kostecki
wiceprzewodniczący
Mirosław Kościelniak
członek
Barbara Peszkowska
członek
Antoni Wicherek
członek

Telefon kontaktowy
tel. d. (022) 611 90 43
tel. d. (022) 842 84 94
tel. praca 623 42 84
kom. 0 509 734 059
mbrylok@op.pl
tel. d. (022) 833 16 79
tel. d. (022) 833 90 87

SĄD KOLEśEŃSKI
L.p.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię i nazwisko
Stanisław Fornalik
przewodniczący
Grzegorz Dittrich
wiceprzewodniczący
Jan Glacel
członek
Antonina Pieczyńska
członek
Eugeniusz Mzyk
członek

Telefon kontaktowy
tel. d. (022) 635 08 03
tel. d. (022) 849 31 21
tel. praca 678 21 39
tel. d. (022) 859 13 12
tel. d. (022) 725 96 07
kom. 0 602 228 384
tel. d. (022) 843 49 63
tel. praca 827 60 31 w.614

2. Adres i dane Towarzystwa:
Towarzystwo Przyjaciół Śląska w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
www.towarzystwo-przyjaciol-slaska.pl
adres e-mail:
sekretariat@towarzystwo-przyjaciol-slaska.pl
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3. Płacimy składki członkowskie:
Obowiązkiem członków Towarzystwa jest aktywne uczestnictwo w jego
Ŝyciu oraz opłacanie rocznej składki członkowskiej w wysokości:
● co najmniej 50 zł rocznie,
● 25 złotych rocznie przez młodzieŜ uczącą się i studiującą oraz emerytów.
Istnieją dwie moŜliwości zapłacenia składek:
• osobiście skarbnikowi w czasie imprez i spotkań organizowanych
przez Towarzystwo,
• przekazem bankowym lub pocztowym na konto Towarzystwa:

Nr konta bankowego:
62 1240 6218 1111 0000 4622 5250

55

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:
http://www.towarzystwo-przyjaciol-slaska.pl
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ANEKS ZE ZDJĘCIAMI

1. Prezes J. Musioł otwiera uroczystość wręczenia nagrody Towarzystwa Zespołowi
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Muzeum Narodowe w Warszawie, dnia 11.06.2007r.

2. Od prawej: dyr. ZPiT „Śląsk” Adam Pastuch, dyr. artystyczny zespołu Jerzy Wójcik, przy
mikrofonie prezydent miasta Katowice Piotr Uszok oraz prezes Towarzystwa Józef Musioł.

3. Dyrektor zespołu „Śląsk” Adam Pastuch dziękuje za nagrodę.

4. Na widowni: drugi od prawej senator Bronisław Korfanty, obok wiceprezes Trybunału
Konstytucyjnego Janusz Niemcewicz.

5. Na widowni: od prawej wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, prezydent
Katowic Piotr Uszok, ks. dr prałat St. Puchała, Fr. Pieczka, O. Łukaszewicz, prof. Fr. Marek.

6. Na widowni: od prawej Stanisław Fornalik z małżonką. Za nimi dyrektor SP im. Powstańców
Śląskich w Warszawie Marian Kobza i z-czyni dyr. Jadwiga Ramza-Hadaj.

7. Na widowni: pierwsza z prawej małżonka St. Stellera. Z wnuczką na kolanach Stefan Steller.

8. Śpiewa i tańczy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

9. Śpiewa i tańczy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

10. Śpiewa i tańczy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

11. Na widowni w czasie koncertu zespołu „Śląsk”.

12. Na widowni w czasie koncertu zespołu „Śląsk”.

13. Na widowni w czasie koncertu zespołu „Śląsk”.

14. Po uroczystości: dyr. J. Wójcik, J. Musioł, G. Zamorska, dalej skarbnik Towarzystwa
St. Śwituła i wiceprezes H. Pytlik.

15. Po uroczystości: Antoni Słupik i prof. Stanisław Hoc z małżonkami.

16. Po uroczystości: Janusz Niemcewicz, Olgierd Łukaszewicz, Ryszard Musioł.

17. Po uroczystości: wiceprezes Towarzystwa Henryk Pytlik i nasz Przyjaciel i sympatyk
z Raciborza Piotr Rostowski.

18. Pierwsze posiedzenie zarządu Towarzystwa w nowej siedzibie na Krzywym Kole 7.
Od prawej: wiceprezesi A. Andrys, H. Pytlik, St. Steller – członek zarządu, przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego St. Fornalik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Słupik,
członkowie zarządu: A. Korzeniewski, A. Konopnicki, M. Starczewski.

19. Prezes Towarzystwa Józef Musioł z prof. Franciszkiem Markiem w budynku Sądu
Najwyższego (listopad 2007r.).

20. Zespół regionalny „Pszowiki” z Pszowa w czasie występu na spotkaniu opłatkowym
Towarzystwa w Pałacu Raczyńskich (18.12.2007 r.).

21. Zespół regionalny „Pszowiki” z Pszowa w czasie występu.

22. Przedświąteczne spotkanie opłatkowe członków Towarzystwa. Po prawej stronie
prof. A. Jasiński laureat dorocznej Nagrody Towarzystwa w 2006 roku.

23. Solistka zespołu „Śląsk” Izabela Migocz z Dorotą Jankovsky, córką kpt. Fr. Ranoszka
z RPA w czasie świątecznego spotkania w Houston w Teksasie (grudzień 2007 r.).

24. W czasie konferencji w Instytucie Historii PAN poświęconej J.E. Osmańczykowi.
Konferencję prowadzili: prof. M. Drozdowski i dr J. Musioł (17.01.2008 r.).

25. W garderobie teatralnej Teatru Powszechnego. Od lewej: J. Musioł, Fr. Pieczka, H. Pytlik.

26. Pani Anna Ździebło z Jastrzębia Zdroju otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski.

Odszedł nasz Przyjaciel
Jerzy Wójcik.
1933-2008

Tak trudno uwierzyć, że już odszedł – Jerzy Wójcik, Dyrektor
Artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,
związany przez blisko 55 lat z Zespołami „Śląsk” i „Mazowsze”, którego
przez 12 lat był zastępcą dyrektora. Do „Śląska” wrócił wraz ze swoim
Mistrzem Hadyną, po przełomie w 1989 roku. Po Jego śmierci, już
jako dyrektor artystyczny, nie roniąc nic z hadynowskiego przesłania
– tworzył nowe programy artystyczne, na miarę wyzwań jakie niesie
współczesność. Nic dziwnego, że „Śląsk” jak burza szedł z nimi przez
prawie wszystkie kontynenty od Europy, Ameryki, Afryki po Azję.

To stworzone przez Jerzego Wójcika programy prezentowane były
dwukrotnie w Watykanie: w Roku Jubileuszowym 2000, przed papieżem
Janem Pawłem II i w 2007 r., w Auli Pawła VI, w czasie wielkiego Święta
Ślązaków w Wiecznym Mieście.
Jerzy Wójcik, wybitny twórca w zakresie kultury ludowej, artysta
baletu, pedagog, choreograf i folklorysta. Konsekwentny tytan pracy,
ale przede wszystkim pogodny, szlachetny Człowiek, życzliwy ludziom,
który niemal do ostatniego tchnienia tworzył i tak bardzo kochał „Śląsk”.
Ślązak – wielki, polski patriota.
Dla mnie Jego śmierć jest szczególnie bolesna, bo straciłem
najbliższego Przyjaciela, z którym wiązały mnie pewne ponadczasowe
ideały. Choć różnych zawodów, doskonale się rozumieliśmy. To dzięki
Niemu, ku zdumieniu wielu, po raz pierwszy „Śląsk” zaprezentował swój
program w nowoczesnym Pałacu Sprawiedliwości, a w ubiegłym roku
w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdy Zespół ten, po raz pierwszy
jako instytucja, wyróżniony został Doroczną Nagrodą Towarzystwa
Przyjaciół Śląska w Warszawie. Trudno też zapomnieć o tym, iż Jerzy
Wójcik wraz ze swoją żona Ewą, byłą solistką „Mazowsza”, w czasie
urlopów prowadzili w Japonii szkołę folkloru polskiego.
Żegnam Jerzego Wójcika jako bliskiego przyjaciela, zarówno w swoim
imieniu, jak i dwóch instytucji: Rady Programowej Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” i Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie. Wierzę,
że dzieło Jurka, który wyniósł „Śląsk” na światowe artystyczne wyżyny,
nadal będzie kontynuowane i rozwijane, że nie zniszczy go małość ani
polityka, bo niwecząc tę wartość zniszczymy to, co dla polskiej kultury
jest tak ważne....
dr Józef Musioł
Przewodniczący Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie

Nasi sponsorzy:
z

Karol Cebula ze Strzelec Opolskich
z
Prezydent Miasta Katowice
z
PHZ „Baltona” S.A. w Warszawie
z
PKO BP Katowice
z
RAFAMET S.A. Kuźnia Raciborska
z
Franciszek Ranoszek
z
Piotr Rostowski
z
Maria Dudzińska
Z wielką radością wpiszemy na tę listę kolejnych darczyńców!

