
43ŚLĄSKIE WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNE  Rok XXIV  Nr 5’2017 (134)

KĄCIK ŚLĄSKI    SILESIAN COLUMN

100Gdy rozpoczynałem redagowanie Kącika Śląskiego w  Śląskich Wia-
domościach Elektrycznych nie odważyłem się pomyśleć, że przyjdzie mi po-
szukiwać tematów do kolejnych artykułów czy felietonów przez kilkanaście 
następnych lat. to chyba najdłuższy, nieprzerwany cykl artykułów w naszym 
czasopiśmie, którego tematyka dotyka Górnego Śląska w  najprzeróżniejszy 
sposób. Otóż, Szanowny Czytelniku, czytasz właśnie setny odcinek Kącika. Jeśli 
tak jest, to znaczy, że jeszcze masz cierpliwość i wciąż zaglądasz na te strony 
ŚWE, z czego redaktor tego działu cieszy się niezmiernie. Cierpliwość czytelni-
ków po takim długim czasie to jest dowód, że jeszcze czasem coś ciekawego 
udaje się znaleźć, albo że czytelnik jest odporny na wypociny redaktora. ura-
dowałaby mnie ta pierwsza wersja. 

tradycje, mowę, ale też wyjątkową kulturę techniczną. Prze-
glądając „spis treści” tej rubryki napotykamy na postaci jakie 
się tu pojawiły, a były to postaci śląskich noblistów, znanych 
przedstawicieli świata techniki, kultury, filmu, muzyki. Jak do-
tychczas, pomimo czasami gwałtownych poszukiwań obiektu 
opowieści, nie zabrakło tematu. Myślę, że jeszcze na długo wy-
starczy tematów ze śląskiego ogródka.

100 Kącików

Śląski krajobraz magicznego nikiszowca  
urzeka każdego (ŚWE 2002, nr 5)

A wszystko zaczęło się od artykułu opisującego niezwykły 
pomysł sepowca z Siemianowic Śląskich, wynalazcy, malarza, 
poety, pana inżyniera Jacka Gladosa, który pragnął by pokazać 
tradycje górnicze w wymyślonym i niezwykle ciekawie zapro-
jektowanym przez siebie skansenie górniczo-energetycznym 
w okolicy byłego szybu Alfred w Katowicach. Pomysł, który 
obejmował obiekty nad i pod ziemią, wykorzystujące pięk-
ne, choć już bardzo zniszczone budynki śląskiej architektury 
poprzemysłowej, niestety nie doczekał się realizacji, ale za to 
opisujący to wszystko artykuł w Śląskich Wiadomościach Elek-
trycznych zapoczątkował Kącik Śląski. 

Jacek Glados: wjazd do Skansenu Górniczo-Energetycznego 
(ŚWE 2006, nr 5)

Jak się okazuje, ciągle jeszcze, po stu odcinkach cyklu 
udaje się znaleźć ciekawy temat związany z techniką, kultu-
rą, sztuką, a przy okazji zawsze ze Śląskiem. I jest to kolejny 
dowód na wyjątkowe bogactwo regionu, jego różnorodność, 

Sylwetki śląskich noblistów – Otto Stern, Maria Göppert-Mayer,  
Kurt Adler (ŚWE 2001, nr 36, 37, 38)

Zadaniem Kącika od początku była promocja (nowocze-
sne słowo) pięknego, bogatego swoją historią i protagonista-
mi regionu, a także przywiązaniem do wiary i patosu pracy. 
Takim zadaniem była i jest także próba zachowania w pamięci 
odchodzących, często bezpowrotnie, zakątków i obiektów za-
sługujących nie tylko na zapamiętanie, ale także na ich urato-
wanie. Było nieco informacji o kilku nieodwracalnie poniszczo-
nych wspaniałych zabytkach architektury, również takich na 
miarę Wersalu. W wyniku dociekań redaktora udało się właśnie 
uratować co najmniej kilka rzeczy, które teraz są eksponatami 
zaprzyjaźnionego łaziskowskiego Muzeum, a których byli wła-
ściciele chcieli się po prostu pozbyć. 
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Ale Kącik to nie tylko miejsce opisujące historię i przeszłość 
Górnego Śląska. Znaleźć tu można także informacje o  współ-
czesnych dokonaniach w różnych dziedzinach życia. Dwukrot-
na wizyta w Planetarium Śląskim wzbogaciła wiedzę redaktora, 
który nie omieszkał czym prędzej podzielić się nią z czytelnika-
mi. Pamiętacie? Ostatnio byliśmy z wizytą na Księżycu. 

Z pomocą burmistrza Świerklańca udało się dotrzeć  
do autorki wizualizacji nieistniejącego świerklanieckiego pałacu, 

„Śląskiego Wersalu”, pani Karoliny Koszuty (ŚWE 2015, nr 4)

Paweł Steller, Portret Stanisława Ligonia, 1953 (ŚWE 2010, nr 1)

Początkowo każdy odcinek 
opowiadań o Śląsku ilustrowany 
był anegdotami i dowcipami kla-
syka Śląskiego beranio, Stanisława 
Ligonia. Ta, myślę niezła, metoda 
utrwalania śląskiej mowy powin-
na powrócić na łamy Kącika. Re-
daktor chce to obiecać.

Wśród kącikowej poezji poczesne miejsce znalazł Joseph 
von Eichendorff, którego jeden z wierszy warto i dzisiaj przy-
pomnieć.

Radosny wędrowiec

Gdy Bóg ci łaskę chce okazać,
Wysyła cię w szeroki świat,
Wśród lasów, gór i pól pokazać
On tobie swoje cuda rad.

Ospałych, którzy w domu siedzą,
Jutrzenki me orzeźwia blask,
Wciąż czymś się martwią, nad czymś biedzą,
na troskach im upływa czas.

Strumyki w dół spływają prędkie,
Skowronek rad pod niebo mknie,
A ja co w piersi tchu piosenkę
Zaśpiewać z nim od serca chcę.

Więc niech się Boska dzieje wola:
ten, co w swej pieczy wszystko ma,
Strumyki, ptaki, lasy, pola,
najlepiej także o mnie dba!

(przekład: Jacek St. Buras) Joseph von Eichemdorff  
(ŚWE 2007, nr 3)

Wśród historycznych, śląskich postaci opisywanych w Kąci-
ku, poza wspomnianymi wyżej, znalazły się takie nazwiska jak: 
św.  Jacek, Anton Oskar Klaußmann, Ballestremowie, Bernhard 
Grzimek, Oskar Troplowitz, Friedrich Grundman, Karol Godula, 

Tak jak bardzo często 
słyszymy o pojazdach marki 
„lambordżini”, tak samo na-
wet na tabliczkach z nazwami 
ulic możemy przeczytać: ulica 
Dzierżonia. Zdaje się, że Kącik 
Śląski przysłużył się w utrwale-
niu prawidłowego brzmienia 
jednego z najważniejszych na 
Świecie hodowców i badaczy 
pszczół, Jana Dzierżona. Wizy-
ta w Maciejowicach zaowoco-
wała artykułem o hodowcy, 
badaczu i odkrywcy zjawiska 
dzieworództwa pszczół 
(ŚWE 6/2006).

Wynalazek Jana Dzierżona  
– ul z ruchomą zabudową  

(ŚWE 2006, nr 6)

ks. Norbert Bończyk, ks. Jan 
Dzierżon, Walenty Roździeń-
ski, Graf Reden, Tadeusz Mi-
chejda czy przypomniany 
przez Zbigniewa Białkiewi-
cza Jerzy Koziełek. Gościli 
w Kąciku także śląscy nobli-
ści oraz laureaci tytułu Lux 
ex Silesia. Pojawiły się też, bo 
jakże by inaczej, Stworoki: 
Meluzyna, Skarbnik, Skrzo-
tek, Libera i utopek. 

Stworoki zawsze  
pomagały w redakcji  

Kącika (ŚWE 2004, nr 4)
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W 2002 roku łamy Ką-
cika użyczyliśmy paniom 
Aleksandrze Czech i Mag-
dalenie Eksner, absolwent-
kom Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej, które 
na łamach naszej gazety opi-
sały swój pomysł na siedzibę 
Muzeum Śląskiego. Ciekawy 
artykuł do porównania z wy-
budowanym kilka lat później 
i  według innego projektu 
Muzeum (ŚWE 6/2002).

O kulturze pracy w śląskiej tradycji ludowej rozmawiali-
śmy z panią prof. Dorotą Simonides (ŚWE 3/2003), a o śląskim 
„Sporcie” z red. Rafałem Zarembą (ŚWE 5/2005).

Nieco miejsca w Kąciku poświęciliśmy śląskiej mowie 
i staraniom o jej właściwy status w regionie. Mowie tym cen-
niejszej w dzisiejszym świecie, gdyż jedną z jej cech charakte-
rystycznych było zawsze to, że jedynym przekleństwem wśród 
nawet młodych ludzi było słowo „pierônie”.

Kącik Śląski był w wielu magicznych, śląskich miej-
scach. Szyb Wilson, Kopalnia srebra, Nikiszowiec, Giszowiec, 
Planetarium Śląskie, zamek w Mosznej, Muzeum Organów 
Śląskich, Katedra katowicka, kino Rialto, Befama, Porcelana 
Śląska, kopalnia Guido. Magia tych miejsc nieustannie bo-
gaci Górny Śląsk i tylko można polecić ich odwiedzenie, co 
za sprawą Waszego ulubionego działu Śląskich Wiadomości 
Elektrycznych, czyli Kącika Śląskiego, czyni łatwiejsze. Swoją 
drogą, ciekawe czy siedziby Akademii Muzycznej, czy NO-
SPR-u, dziś duma regionu na skalę światową, którą możemy 
się na Górnym Śląsku chwalić, w przyszłości również posiądą 
miano i charakter miejsca magicznego. Tak czy inaczej w Ką-
ciku o nich pisaliśmy. 

Muszę przyznać z radością, że redaktorowi Kącika praca 
nad kolejnymi odcinkami i felietonami sprawia wiele radości, 
ale także przynosi konkretne korzyści. Czyż nie inaczej jak 
korzyścią można nazwać sposobność poznania, przy okazji 
opracowania kolejnych artykułów, ciekawych, czasem sław-
nych ludzi? Jakże inaczej traktować niezapomniane rozmowy 
z  Antonim Halorem, Jackiem Gladosem, Michałem Smolo-
rzem, Edwardem i Janem Rduchami, księdzem Stanisławem 
Puchałą, Julianem Gembalskim czy Jerzym Stuchlikiem. Choć 
nie zawsze to jest możliwe, to jednak ważne jest, by pozyskać 
informacje o bieżącym temacie u źródła i dotrzeć do firmy, 
osoby, miejsca związanych z tym właśnie tematem. 

I na koniec tego sentymentalnego dla mnie, jubileuszo-
wego odcinka Kącika Śląskiego, obiecane wcześniej „kawałki’ 

z Ligonia całkiem niedawno podyktowane Redaktorowi przez 
samego Mistrza przed siedzibą Radia Katowice:

Hanys Zwada i Gustlik Stuchlik dobrymi byli kamratami. Ale 
roz powadzili sie ło dziołcha i z dobrych kamratów przemienili sie 
w śmiertelnych wrogów. Nie godali ze sobom coś bez pora miesięcy. 
We Wielgi Tydzień poszli se jednak do spowiedzi i postanowili sie ze 
sobą pogodzić. Spotkali sie przed kościołem i Hanys podszedł do Gu-
stlika, podowo mu ręka i pado:
– No, Gustlik, nie gorsz sie już na mie. A terozki ci życa ze scyrego 

serca wszystko to, co i ty mie życys. 
Na to żachnął sie Gustlik i pado:

– Hanys, pieronie, zaś zacynos?

– Widzisz mój dzióbku, pado Gustla do swojego narzyconygo Kar-
lika, kiej sie pobierymy, to byda z tobom dzielić wszystkie twoje 
smutki i zgorszynio.

– Jo tam, dzięki Bogu, ni mom ani smutków, ani zgorszynio.
– No, dyć jo ci tyż padom, że jak sie pobierymy...

Zakamarki maszynowni Akademii Muzycznej już nie 
są tajemnicą dla czytelników KŚ (ŚWE 2011, nr 2,5)

Dźwięk w pięknej sali niczym w garniturze 
(ŚWE 2016, nr 4)

Wdzięczny za wierność stałym czytelnikom,  
redaktor Kącika Śląskiego, Andrzej Czajkowski

Wykorzystano fragmenty: Stanisław Ligoń: „Bery i bojki śląskie”



na to  
żachnoł się  
Gustlik i pado ...


