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MAŁGORZATA
MROZEK

 

Witejcie,  nazywom sie Małgorzata Mrozek,  ale we wsi  na mnie
Gryjta godajom, przi jechałach ze Kotul ina,  je  to piękno wieś 
w gminie Toszek.  Opowiam Wom o zmierzłym gospodołrzu.  

Miała Truda chopa,  co durch marudzioł ,  wszystko mu zawołdzało
i  durch mu coś niy pasowało.  

…
Tak właśnie zaczyna się ta herstoria.

Pani Małgorzata ma teraz 83 lata.  Zostałam zaproszona do jej
domu w Kotul inie.

Dom pełen kobiet.  Poruszająca gościnność. Śląski  kołocz.  Gwar 
i  piękna kobieca energia.  Przeglądamy albumy ze zdjęciami.  

 
Małgorzata Mrozek jest f inal istką wielu konkursów mowy śląskiej .

Trudno doliczyć się jej  wszystkich sukcesów. Znają ją tutaj  
w Kotul inie.  Jest niezwykle pogodną osobą. Pięknie się jej  słucha.

(Pięknie słucha się wszystkich zgromadzonych tutaj  kobiet) .
 

laureatka konkursów gwary śląskiej,
mieszkanka Kotulina



Pani Małgorzato jak to się wszystko zaczęło? 
W gospodarstwie pracowałam ponad pięćdziesiąt lat i  nie
miałam czasu na nic poza pracą.
Trójka dzieci  i  dziewięcioro wnuków. I  całe życie tutaj .  
W Kotul inie.
Moje wnuczki jak zaczęły chodzić do szkoły,  to opowiadały
na lekcjach, że babcia pamięta wojnę. A do tego - jak
większość tutaj  -  mówi po śląsku. Pierwszy był zatem
konkurs w Koszęcinie.  Gmina Toszek wysłała uczennice 
i  gimnazjal istki  i  tylko ja – starsza pani z Kotul ina-
zgłosiłam się sama. 
Aniela,ale która opowieść była pierwsza?  
(Wśród kobiet trwa krótka narada,  po której  ustalają,  
że to był  czas przed Wigi l ią ,  więc i  opowieść była
 o świątecznych zabobonach i  zwyczajach ś ląskiej  wsi .  
Pani  Małgorzata miała wtedy 68 lat. )
A potem konkursy sypały się jak z rękawa.  
Wyjazdy, nagrody i  kolejne konkursy. (Ewel ina,  daj  no tu
ten album pokażemy pani)  Podobało się i  wygrywałam, bo ja
to wszystko mówiłam o swoim , ,przeżyciu’ ’ .  
Prosto z serca.  To było ważne dla jury.  

 

Prosto z serca.
Jedna z wnuczek założyła piękny album w którym znalazły się zdjęcia
z konkursów, artykuły z gazet – wszystko ładnie wklejone 
i posegregowane. 
O tutaj, wycieczka do Brukseli z radia Katowice. Syn mnie zgłosił 
do konkursu na Ślązaka Roku i przeszłam aż do półfinału, gdzie
nagrodą był właśnie wyjazd do Brukseli dla dwóch osób. Pojechała 
ze mną synowa Basia. Większość było tam młodych ludzi, którzy
jechali w nagrodę i ja z nimi. Najmłodsza.
Tak se pojeździła na starość. (Pani Małgorzata wzdycha).
W Koszęcinie zdobyłam 1-sze miejsce i w nagrodę dostałam serwis
obiadowy i dużo różnych książek, których już nie zdołam przeczytać,
bo niestety bardzo źle widzę. W kolejnym konkursie organizowanym
przez Spichlerz Śląski znowu zdobyłam 1-sze miejsce i dużo nagród. 

 
Talent się Pani objawił (wyrywa mi się). 

Pani Małgorzata uśmiecha się. 
Moje konkurentki występowały w pięknych strojach, ale myliły 
się bardzo, bo uczyły się na pamięć tego, co ktoś im napisał. 
A ja z serca mówiłam. Tyle razy wygrywałam, że potem już nie
mogłam brać udziału w konkursach, więc zaprosili mnie do jury. 
Od 28 lat choruję na cukrzycę, poruszam się na wózku inwalidzkim,
ale to nie przeszkadza, abym mogła brać udział w imprezach
rodzinnych. Na weselach wnuki proszą mnie do tańca i na wózku 
to ja prowadzę cały sznur gości.  
,,Pani to jest taka dostojna na tym wózku’’ – mówią (oglądamy radosne
zdjęcia z wesela i śmiejemy się wszystkie).



 
Udało się.  
Nie było lodówek, więc gospodynie przechowywały mięso peklowane 
w słoikach. Ruscy na placu rozpal i l i  ogień i  krupnik warzyl i .  Wzięl i  buraki
z piwnicy i  beczkę z zasolonym mięsem, dom miał słomiany dach, więc
babcia ze święconą wodą biegała,  żeby się ten dach nie zapal i ł .  
Nie potrafi l i  wyciągnąć mięsa ze zrabowanych słoików, więc ciotka
podbiegła,  żeby im pomóc (chodziło je j  też o to,  żeby nie zbi l i  wszystkich
słoików).  Kolbą ją chciel i  zdziel ić.  Na szczęście zdążyła pociągnąć 
za gumkę od słoika i  jeden z Ruskich - , ,charaszo, spasiba’ ’-  i  w ten
sposób nie potłukl i  wszystkich słoików. 
Budzik komuś zrabowali .  Postawil i  na placu i ,  jak zaczął dzwonić,  
to tańcowali .  Nie wiedziel i ,  do czego służy budzik.  
Na górze my miel i  żyto,  pszenice i  jęczmień. 
Pszenicy trochę zostało,  to potem krewne przychodzi l i  pieszo z daleka,
bo był głód w mieście.  
Jak przegral i  Niemcy, to już kobiety z dziećmi nie dostały ani grosza 
i  prosiły nas o jedzenie.  I leż tu ludzi  s ię przewijało…
Najpierw Ruscy wzięl i  konie (dziadek wtedy dostał  wylewu).  
Potem wzięl i  krowy.
Wszystko wywozil i  do Katowic i  na szersze tory do Rosj i .  Kazal i  kobietom
z majątku gnać to bydło do Katowic,  tam trzeba było krowy wydoić,
oddać Ruskim mleko i  zapakować krowy do wagonów. Jakie to było
straszne, jak bral i  te krowy… 
U babci nas tu było dziewiątka dzieci ,  które przyszły od sąsiadek, 
bo ich matki były bez grosza.  
Ruscy bral i  krowy z chlewa jedna po drugiej .  Wyprowadzal i  je,  a babcia
prosiła:  zostawcie chociaż jedną, jak my będziemy żyć? Ciotka była
odważna, wszystkie dzieci  wygnała na plac i  kazała tej  dziewiątce ryczeć
(płakać) ,  a dzieci  ryczały w niebogłosy. Rusek wychodził  z ostatnią krową
i,  jak wejrzał na dzieci ,  coś w nim pękło, i  dała nazad tę krowę i  cielaka.
 I le ona potem ludzi wyżywiła ta krowa!
Ciotka z Miechowic osiem razy z wózkiem przyjeżdżała po jedzenie.  
Babcia piekła chleby z tego, co zostało.  Czasem był żur,  a czasem
kartofle z maślanką. 
Ciotka z Miechowic przyszła nazad z dzieckiem, a potem następnym
razem przyszły z nią prosić o jedzenie trzy obce kobiety z miasta.  
Stały na dworze i  czekały.  Babcia też się z nimi podziel i ła tym, co miała.
Nikogo nie zostawiała bez pomocy. 
A teraz Ci ludzie są inni (komentują kobiety) .

Śląska Herstoria Małgorzaty z Kotulina

Byłam pierwszym dzieckiem, dwa miesiące po moim urodzeniu ojciec
poszedł do wojska. Śląsk należał wtedy pod Hitlera,  chłopy poszl i ,  
więc do Rosj i  na wojnę. 
Co tu zginęło młodzieńców i  mężów.. .  
Z każdego domu dwóch ,trzech nie wróciło z wojny.
Pamiętam, jak mama l ist do taty pisała,  a ja odbijałam rączkę na papierze.
Ojciec wrócił  po siedmiu latach. To był 46 rok. Przez ostatni był 
w obozie w Rosj i  i  c iężko pracował w lesie.  Tato opowiadał,  że obóz był
podzielony na trzy części :  dla jeńców niemieckich, francuskich 
i  amerykańskich. Ojciec był oczywiście w części  niemieckiej .  Przed
Bożym Narodzeniem więźniowie ozdobil i  leśną choinkę bombkami 
z opakowań po konserwach. Stal i  przy drutach i  śpiewali  kolędy, same
młode chłopaki .  Dołączal i  do nich w tym śpiewaniu Francuzi 
i  Amerykanie.  Trudny czas to był.  
A my kobiety czekałyśmy w domu. Na ul icy Wiejskiej  w Kotul inie był
krzyż i  kobiety chodziły tam się modlić o powrót mężczyzn z wojny. 
Pamiętam, jak mama podnosiła moją rączkę, i  posyłałyśmy tacie
błogosławieństwo w stronę Ligoty,  czyl i  na wschód – tam była Rosja,  
a my tak bardzo tęskniłyśmy za nim. 

A potem przyszli  Ruscy.
W Kotulinie była gorzelnia i  Niemcy, uciekając,  nie wypuści l i  wódki 
ze zbiornika.  Ruscy pi l i  tę wódkę wiadrami.  Bral i  wiadra,  co mama
futrowała nimi świnie (co to znaczy futrować – pytam. Futrować znaczy
karmić – odpowiadają kobiety) .  Potem Ruscy szl i  szabrować, mordować 
i  gwałcić.  
Ruscy byl i  głodni,  szl i  tacy głodni na Berl in.  
Zaczęło się piekło. 
Młode kobiety musiały uciekać,  chować się albo przebierać za stare.  
Jedna z sąsiadek powiedziała Ruskim: idźcie do nich,  bo tam są trzy
panienki ,  czyl i  moja mama i  od mamy siostry.  Przyszl i  i  od babci chciel i
panienek. Dwie siostry schowały się w skrzyni ,  gdzie się nawozy
trzymało. 



A jak by kto do ciebie przyszedł i  byłby głodny, nie dałabyś ?
 

Dzieci  głodne chodziły (wracamy do opowieści  pani  Małgorzaty) .  
Babcia rozdzielała maślankę albo wodę z kapusty kiszonej.  
Gotowaliśmy buraki ćwikłowe i  z tego robil iśmy syrop na chleb. 
Pamiętam ten smak i  garnki na piecu z burakami (woda musiała odparować).  
Jak babcia wiedziała,  że idą Ruscy, to zabiła dwie świnie,  a mięso uwędziła.
Całe to mięso schowała na strychu w wędzarnik,  a gl iną z wapnem
zamazała drzwiczki .  Nie było śladu. 
Mięso pachniało,  więc na hakach zostawiła trochę kiełbasy dla niepoznaki ,
która szybko Ruscy ukradli .  Po wojnie wyżywiła mnóstwo ludzi ,  
a oni z miasta przywozil i  nam węgiel  i  tak sobie radzi l iśmy. 

To były dzielne i  sprawcze kobiety…
Ruscy wypali l i  dużo Toszka. Dużo nieszczęścia i  strachu. 
Ojciec wrócił  chory. Był wyniszczony, poszedł do szpitala.  Całą wojnę
walczył.  Pod koniec wojny bral i  młodych chłopców do walki  
i  on ich musiał jako ten doświadczony prowadzić.  
Z tą młodzieżą było strasznie - jak oni płakal i  i  mamę wołal i… 
Babcia i  dwie córki  prowadziły dom. Dawały radę.
W 1947 roku urodziła się siostra,  za trzy lata brat.  Byłam najstarsza,
więc musiałam gospodarzyć. 
Dawać radę.
Siedem lat podstawówki,  a potem praca na gospodarstwie.  
Po latach, jak chciel i  mi przepisać gospodarkę, to okazało się,  że trzeba
mieć zawodówkę rolniczą i  musiałam zdać egzaminy na mistrza rolnika.  
I  najstarsza tam byłam, ale udało się.
Cały czas tutaj  na tym tutaj  gospodarstwie.  
Pięćdziesiąt lat w gospodarstwie.  
Dwadzieścia siedem lat doiłam krowy rękami,  a potem, jak kupil iśmy
dojarkę, to mi się życie otworzyło. Wszędzie mogłam jechać. 
Byłam wolna.  
Pielgrzymki,  wszystkie święte miejsca,  podróże, koła gospodyń wiejskich.
Kobieta Roku  (nominacja ) .
Ale zawsze wracałam do siebie.

…
Całe życie w jednym miejscu. 
Kotulin.  
Mała ojczyzna. 
Dom kobiet.  
Dom. 
Filozofka Jolanta Brach-Czaina w "Szczel inach Istnienia" pisze:
, ,Podstawę naszego istnienia stanowi codzienność (…) Gdy zrezygnowani
przyznajemy, że nasze krzątactwo jest niczym, zaczynamy rozumieć, 
że zawiera wszystko.” 

Pani Małgorzato, dziękujemy za niezłomne nadawanie sensu kobiecej
codzienności!  



zbiory własne



ANNA SKUCHA-ŻACZEK
 

Bestwina.  Końcówka deszczowego sierpnia.  
Przytulny dom i  kawa w pięknej  f i l iżance.  Pyszne ciacho.  I  chociaż

główna część tej  herstori i  nie dotyczy Bestwiny,  to jednak tutaj
właśnie odwiedzam jej  bohaterkę.  I  o Bestwinie też słucham. 
Z wielkim zaciekawieniem. Trochę Śląsk.  Trochę Małopolska.  

Wieś pod Bielskiem.
15 września będzie już trzydzieści  pięć lat  jak tutaj  mieszkam.

 Pani  Anno,  zaczynamy?
Anna Skucha-Żaczek komendantka Hufca ZHP Toszek oraz

dyrektorka Gminnego ośrodka Kultury w Toszku w latach 1982-
1987. 

 

dyrektorka Zamku w Toszku 
w latach 1982-1987



Błażej Kupski radny i  wieloletni aktywista z Pyskowic (pani  Anna jest
ciocią Błażeja)  w artykule sprzed ki lku lat pisze:

, ,Przełom lat 70.  i  80.  XX wieku to czas częstych zmian na stanowisku
gospodarza zamku. Dopiero nominacja Anny Skuchy w 1982 roku okazała
się dłuższą historią.  -  Jako dziecko często chodziłam na zamek.  
Wraz z kolegami i  rodzeństwem buszowaliśmy wśród ruin -  wspomina Anna
Skucha-Żaczek.  -  Kiedyś byl iśmy tam całym przedszkolem, aby pomóc w …
odgruzowywaniu.  Do dziś  pamiętam, jak przerzucal iśmy małe kamyki  czy
też kawałki  cegieł .  Jako nastolatka obserwowałam odbudowę dawnej
piastowskiej  twierdzy.”

Anna Skucha-Żaczek i  Elżbieta Kupska to siostry.  O pani Elżbiecie
pisałam przy okazj i  herstori i  pyskowickich. Obie kobiety łączy
niesamowity aktywizm i  zaangażowanie społeczne. 

Jak to w ogóle możliwe? Co to za rodzina jest!  I  jeszcze Błażej Kupski–
aktywizmem , ,zaraził  s ię’ ’  od mamy i  ciotki  (śmiejemy się) .

- Zostal iśmy tak wychowani.  Działania społeczne na rzecz lokalnych
społeczności są ważne. Nie potrafię być obojętna – wyjaśnia pani Anna.
Do naszej rozmowy dołącza się jej  mąż Andrzej Żaczek. Pokazuje album 
ze zdjęciami Regionalnego Zespołu Pieśni i  Tańca Bestwina, którego był
założycielem.  
-  Ja jego ostrzegałam, że pani przyjeżdża do mnie a nie do niego - teraz
już śmiejemy się wszyscy.

Ta opowieść sama się toczy. Pani Anna jest niezwykle ciepłą i  otwartą
osobą. 
Przy drugim ciastku okazuje się,  że studiowała w Szkole
Psychoterapeutów Gestalt .  Mamy więc mnóstwo wspólnych tematów
( jestem aktualną studentką Szkoły Psychoterapeutów Gestalt ) .  Ale u pani
Anny na początku były studia pedagogicze opiekuńczo-wychowawcze.
Potem właśnie Gestalt  i  proces grupowy, który wykorzystała w pracy 
z młodzieżą.  To były początki  Gestaltu w Polsce. Możemy tak rozmawiać
długo. Wymieniać się doświadczeniami.

Herstorio,  czas start!
Jestem z Toszka. 
Urodziłam się w Toszku. Moi rodzice po wojnie trafi l i  na,  jak to wówczas
określano, Ziemie Odzyskane. Mama wojnę spędziła w Warszawie. 
Język niemiecki to była dla niej  trauma, tatuś walczył w Batal ionach
Chłopskich. 
Po wojnie rodzice zamieszkal i  na Zydlągach.* Dziadek dostał tutaj
przydział za spalony dom w Koniecpolu. 
(Nazwa "Zydląg" pochodzi  od niemieckiego "Siedlung" czyl i  Osiedle.
Sprawdzam po naszym spotkaniu w słowniku) .  
Byli  jedyną polską rodziną.  Sąsiedzi w domach mówil i  wyłącznie 
po niemiecku.
Moi rodzice byl i  niesamowici  jako ludzie – bardzo pomagali  innym.
Sąsiadom załatwial i  sprawy w urzędach (nie wszyscy z Zydlągów potrafi l i
mówić po polsku).  
Nauczyłam się trochę niemieckiego, osłuchałam, zapamiętałam wiele słów 
z dzieciństwa. Do dziś mam kontakt z dorosłymi już dzieciakami 
z Zydlągów. 
I  naj lepsze wspomnienia.   Mogłam się lepiej  nauczyć języka, 
ale ze względu na traumę wojenną mamy było to bardzo trudne. 

U Błażeja czytam:
, ,Nasze osiedle wybudowano w ten sposób,  że z  lotu ptaka miało ono kształt
el ipsy.  Na środku znajdował s ię duży plac zabaw, gdzie spędzal iśmy wolny
czas – chociażby uganiając s ię za piłką.  W pogodne dni  codziennością były
wycieczki  do lasu.  Tam zbieral iśmy maliny,  jeżyny,  jagody.  Bawil iśmy się 
w Indian,  ale ta zabawa kończyła s ię często kłótnią. . .  Szło o to,  kto ma być
wodzem. Bo chłopcy uważal i ,  że dziewczyny nie mogą dowodzić Apaczami,  
z  czym ja s ię absolutnie nie zgadzałam …”

Żyliśmy razem pomimo różnych narodowości i  korzeni ,  ale były też
trudności .  Mama przez jakiś czas pracowała w Urzędzie i  z oburzeniem
opowiadała o tym, jak spolszczano ludziom ich niemieckie nazwiska. 



Jakbym była u siebie.  Lepiej  niż tutaj .
W pierwszej klasie podstawówki miałam koleżankę z typowo niemieckiej
rodziny,  bywałam u niej  częstym gościem. Jej  mama tylko ze mną
rozmawiała łamaną polszczyzną, bo w domu mówiło się po niemiecku. 
Do dziś z jej  córką się przyjaźnimy. 
Byłam przewodniczącą klasy.  Zawsze lubiłam rządzić (śmiejemy się) .
Potem l iceum w Pyskowicach. Chciałam iść do technikum geologicznego
w Krakowie, mój brat tam się uczył .  To był pierwszy rok kiedy
przyjmowali  dziewczyny, ale rodziców nie było stać,  żeby utrzymać dwoje
dzieci  w Krakowie.
Chciałam iść na studia,  ale znowu nie udało się ze względów
finansowych.  
Zatem Studium Nauczycielskie i  praca w szkole w Paczynie.  Tam też
założyłam pierwszą swoją drużynę harcerską. Zajęłam się też świetl icą
społeczną. Po trzech latach wróciłam do Toszka. 
Młodzież była niesamowita w tamtych czasach. Lata siedemdziesiąte.
Drużyn było tak dużo, że powołal iśmy do życia Hufiec ZHP Toszek.  
Wszyscy chciel i  działać.  Po latach dowiedziałam się,  że jedna 
z naj lepszych moich harcerek ubierała swój mundur w autobusie,  
bo rodzice nie pozwalal i  jej  na udział w zbiórkach (była z niemieckiej
rodziny).  W domu nikt nie wiedział ,  że jest harcerką. Ogromnie mnie 
to poruszyło.  
Dużo się działo.  Gry terenowe, manewry techniczno-obronne, współpraca
z brygadą wojsk ochrony pogranicza.  Jeździ l iśmy na punkty ochrony
granic i  tam harcerze szl i  z żołnierzami na służbę graniczną. 
To było dla nich bardzo ciekawe doświadczenie.  
W wakacje organizowaliśmy obozy wędrowne w całej  Polsce. Ściśle
współpracowaliśmy z Hufcem ZHP Pyskowice. Od Bieszczad aż do
Suwałk.  I  Harcerski  Rajd Świętokrzyski .
A naj lepsze to było spanie po stodołach i  gotowanie obiadów w trasie.  
Musiel iśmy oczywiście obchodzić rocznicę rewolucj i  październikowej.
Rewolucja,  pokój,  przyjaźń, miłość i  tak zorganizowaliśmy  piękny
konkurs poezj i  miłosnej w kawiarni na Zamku. 
Na pierwszym piętrze baszty toszeckiego zamku ulokowana była
harcówka (teraz tam odbywają się wystawy).  Wszystko urządzi l iśmy sami.
I  dodatkowo zbiór kołowrotów i  żelazek z duszą,  które przywozil iśmy 
z obozów wędrownych i  rajdów po Polsce. 
-  Pani była wtedy bardzo młoda kobietą – wyrywa mi się.
Tak, miałam 25 lat i  bardzo mi się chciało robić.
Miałam dużo sił  na wszystko i  do teraz tak mam. 
A może to kwestia Toszka i  ludzi  tutaj? (uśmiechamy się do s iebie) .
Tak,  w Toszku ludzie chciel i  s ię angażować. Zawsze byl i  chętni 
do działania.  

Oglądamy piękne czarno–białe zdjęcia z imprezy z okazji  750-lecia nadania
Toszkowi praw miejskich.  
Już wtedy byłam dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Toszku.
750 lat od nadania Toszkowi praw miejskich. Ważny czas.  Chciałam, żeby to była
impreza dla wszystkich,  bez względu na wiek. I  żeby do końca życia zapamiętal i .  
Tak się bawić,  żeby do końca życia pamiętać!
Nawet pogodę zamówiłam – cały wrzesień lało,  a na naszą imprezę zaświeciło
słońce.
Ulicami Toszka przeszedł barwny korowód. Na czele w dorożkach jechały władze
miasta.  Program był tak ułożony, żeby każdy znalazł coś dla siebie.  Kiermasz
książek, jarmark staroci ,  występy kabaretów,  koncerty.  I  nawet zespół Lady Pank.
Zagral i  ki lka piosenek, ich dźwięk niesamowicie zabrzmiał w zamkowej sceneri i .
Czarno-białe zdjęcia z imprezy leżą na stol iku przed nami.  
Ludzkie twarze.  Zatrzymane wspomnienia.  

Pani Anno, a co było wcześniej? Przed etapem zamkowym?
Byłam młodą nauczycielką.  Rok pracowałam też w Domu Dziecka w Gliwicach. 
To był czas stanu wojennego, a ja o 5 rano jeździłam autobusem do Gliwic.  
Dobrze mi się tam pracowało.
Odchodzi się od domów dziecka i  powinno się odejść całkowicie.  Nie miałam wtedy
czasu na harcerstwo, ale opiekowałam się grupą chłopców. Wszyscy moi
podopieczni zdal i  do następnej klasy.  To był sukces.  
Zaczęto mnie namawiać,  żebym wróciła do Toszka. Lata siedemdziesiąte to czas
częstych zmian na stanowisku gospodarza zamku. Zamek mnie wzywał!  I  tak też
zrobiłam. 
Dostałam służbowe mieszkanie na zamku. 
Pani Anno, jak to jest mieszkać na Zamku?
Łazienka była w baszcie.  I  w tym mieszkaniu nocowały też często dzieciaki  
z , ,mojego’ ’  Domu Dziecka. Ściśle współpracowaliśmy .  I  jak była jakaś impreza to
przyjeżdżały do Toszka.
Byłam dyrektorką pięć lat.  Miałam świetny zespół.  Bez nich nic by się nie udało. 
To był cudowny czas.  Na obronie moje pracy magisterskiej  promotor kazał mi
opowiadać o Zamku. 
Odeszłam, bo poznałam męża. 
Zakochała się pani?
Chyba tak  (uśmiechamy się obie do s iebie) .
Poznaliśmy się w działaniu.  Gminny Ośrodek Kultury w Toszku był zaprzyjaźniony 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury z Bestwiny. Ich zespół pieśni i  tańca często
występował na toszeckim zamku. Dyrektorem Ośrodka Kultury był Andrzej Żaczek.
Dziś mój mąż. 
 



Nie było pani smutno się wyprowadzać?
Czułam, że wszędzie dam sobie radę. (Jak to cudownie i  sprawczo brzmi! )
Nie bałam się zmian.
Nie chciałam ich,  ale nie bałam się.  
Miałam 38 lat ,  kiedy wzięłam ślub. Minęło już tyle lat ,  ale wciąż tęsknię 
za Toszkiem. 
Nie bałam się zmian. Gdzie jechałam, tam sobie radziłam. 
W Bestwinie nie znałam wielu osób. Nie było na początku łatwo. 
Miałam dużo doświadczenia społecznego. Przyjeżdżam, a tu pan inspektor
mówi,  że z wykształcenia to się nadaję do pracy w świetl icy wiejskiej .
Poszłam zatem do świetl icy i  …dałam popalić panu inspektorowi.  
Potem szkoła w Kaniowie. Dobrze mi się tam pracowało. 
Kandydowałam do powiatu. Byłam w pierwszej kadencji  Rady Powiatu. 
W komisj i  kultury,  walczyłam o muzeum w Bestwinie.  Coroczny Tydzień
Kultury Beskidzkiej  – cały nasz dom był pełen gości ,  przyjaciół 
i  znajomych z Toszka, starych sąsiadów z Zydlągów.  
Założyłam Klub Anonimowych Alkoholików w Bestwinie,  walczyłam 
o dzieci  z niepełnosprawnościami,  odwiedzałam ich w domu, rozmawiałam
z rodzinami.  
Prowadziłam spotkania w grupie wsparcia dla dzieci  i  młodzieży. 
Byłam bl isko.
Nie mogę uwierzyć,  że mam tyle lat i  tyle rzeczy zrobiłam. 
Napije się Pani jeszcze kawy? – pyta mnie pani Anna.
W jej  domu, w którym toczy się ta rozmowa, w salonie wiszą dzwoneczki
 z różnych stron świata.  Piękny ogród (mąż jest z zamiłowania 
i  wykształcenia ogrodnikiem).  
Ogórki ,  pomidory mamy swoje.  
To jednak tęskni pani za Toszkiem?
Dom, który razem stworzyl iśmy, tutaj ,  w Bestwinie,  musiał mieć strop -
taki ,  jaki  był na zamku w Toszku. (Pani  Anna odpowiada wymijająco) .  
Tęsknię za działaniem. To jest w życiu ważne. 
…
Sprawczość i  relacje to podobno recepta na szczęście.  W doświadczeniu
pani Anny, moim i  wielu kobiet.
Tak czuję.  I  to jest też źródło siły.  Kobiecej s iły.  
…

W herstori i  korzystałam z rozmowy pt.  , ,To były piękne dni” ,  jaką
przeprowadził  z panią Anną Błażej Kupski .  

zbiory własne

zbiory własne



Bo widzi  pani trzeba kochać to,  co się robi .  
A ja przecież bardzo kocham ludzi .
Pani Zosia nie chciała się ze mną spotkać,  ale w końcu się zgodziła.  
Jest po poważnym wypadku. Nie czuje się dobrze. Dużo mówi 
o wypadku i  o trudnościach, które ją spotkały.  Tłumaczy swój gorszy
stan i  wciąż przeprasza.  Ja jednak widzę niezwykle charyzmatyczną,
piękną i  energiczną kobietę.  Dojrzałą.  Siedzimy naprzeciwko siebie 
w dyżurce lekarskiej  w szpitalu w Toszku. Pani Zosia jest drobna i
niskiego wzrostu. Przez małe okno wpadają letnie promienie słońca.
Sam budynek jest ogromny, a jego mury potężne. 

Zofia Pisarek
terapeutka w Szpitalu Psychiatrycznym 

w Toszku



Pani Zosiu,  zaczynamy?
Zawsze chciałam pracować z ludźmi chorymi psychicznie.  Już jako
nastolatka marzyłam o pracy z więźniami,  sprawiającą problemy
młodzieżą czy po prostu z ludźmi wykluczonymi przez społeczeństwo. 
Kiedy Zofia Pisarek pojawiła się w szpitalu w Toszku, miała krótką
spódniczkę, botki  i  błękitne włosy. To był początek lat
sześćdziesiątych. Nowy dyrektor szpitala doktor Molin – człowiek
myślący nowocześnie - szukał terapeutów do nowoczesnego szpitala 
w Toszku. 
Mieszkałam pod Przemyślem, byłam młodą dziewczyną- usłyszałam 
w radiu,  że szpital  psychiatryczny na Śląsku szuka terapeutów.
Spakowałam się i  wsiadłam do pociągu. Po prostu. 
Byłam mała,  drobna ciałem, ale czułam się si lna i  czułam, że jestem
potrzebna.
(WidzęZofię,   jak stoi  na stacj i  kolejowej  z  wielką wal izką.  
Młoda kobieta.  Całe życie przed nią. )
Dyrektor Molin powiedział:  , ,Zrób coś takiego, żeby terapia wyglądała
inaczej ,   żeby to w ogóle była terapia.”
I  tak zaczęłam z pacjentami lepić garnki z gl iny.  
Jakie piękne prace powstały! Mam nadzieję,  że ktoś je tutaj  w szpitalu
jeszcze przechował (pani Zosia rozpromienia się. )
W pierwszych latach, pracując z chorymi,  pozwalałam im tworzyć
ogromne formy ceramiczne. Nauczyłam się,  jak pracować z gl iną,  
a potem przekonałam szpital  do zakupu pieca do wypalania ceramiki .
Były wystawy i  mnóstwo wzruszeń. 
A potem wpadłam na pomysł,  że na grupie (grupa terapeutyczna – 
od autorki)  będziemy omawiać  powstałe prace.
Pacjentom bardzo się to spodobało. Zresztą lgnęl i  do mnie.  Byłam
blisko. Bl iskość i  relacje były dla mnie ważne. Mówiłam im, że ich
kocham. Szłam na oddział i  tak im mówiłam. To przecież byl i  ludzie
chorzy,  często odrzuceni przez rodziny, a ja im mówiłam, że ich
kocham. Rozumie, pani?
Kocham Was.

A potem dyrektor mnie zapytał:  , ,Zosiu,  może byś kierowniczką pracowni
została?” Zgodziłam się.  
Zofia Pisarek pracowała jako terapeutka zajęciowa w szpitalu przez
pięćdziesiąt pięć lat,  była też kierowniczką Pracowni Terapii  Zajęciowej 
dla całego szpitala.  
(Jak to wszystko pomieściło się w tym drobnym ciele? Jak to możliwe?)
Zaczęło się od ceramiki  (pani  Zosia s ię zamyśla,  przez chwilę s iedzimy 
w milczeniu. )
W tamtych czasach wiele szpital i  próbowało wprowadzić terapię zajęciową
jako nowatorski  sposób leczenia,  ale nie wszystkim się udało. 
Szpital  w Toszku odniósł sukces – głównie dzięki  pani Zosi .
Jeździ l iśmy z pacjentami na wycieczki .  Miałam dużo zaufania 
do pacjentów. Teraz jest inaczej (pani Zosia znowu się zamyśla) .
Chodziłam z pacjentami do miasta.  Uwielbiałam te nasze rozmowy 
w trakcie spacerów.  Sztuka przyciąga osoby cierpiące psychicznie.  To daje
im siłę.  Stają się też spokojniejsi .  
A potem zaczęl iśmy malować.
Wszystko to prace naszych podopiecznych – mówi z dumą pani Zosia,
kiedy potem krążymy po rozległych korytarzach szpitala.  
Zofia Pisarek w latach sześćdziesiątych była jedną z pierwszych osób,
które ukończyły kurs terapi i  zajęciowej,  wtedy jeszcze raczkującej
dziedziny rehabil itacj i  osób zaburzonych psychicznie.
Różni ludzie przez te lata przewinęli  s ię przez naszą pracownię:
schizofrenicy,  skazańcy, zdegradowani alkoholicy,  młodzi ludzie
uzależnieni od narkotyków czy dopalaczy.
, ,Uczymy naszych pacjentów nowego życia,  spojrzenia na nie z innej
perspektywy – tłumaczy pani Zosia.  – Zawsze proszę ich,  żeby, na
początek, coś namalowali .  I  okazuje się,  że dominują w ich pracach czarno-
szare kolory.  Obrazki przepełnione smutkiem, agresją,  lękiem, rezygnacją.
Potem jest nasza wspólna praca i  na końcu – konfrontacja.  Zauważamy
zwykle kolosalną zmianę. Pacjent się otwiera,  czuje ważny,
dowartościowany.” (docieram do wywiadu, jakiego pani Zosia udziel i ła
"Nowinom Gliwickim" ki lka lat temu)
Kładliśmy te rysunki ,  obrazy na podłodze, a potem każdy opowiadał co
czuje.  Długo dyskutowaliśmy. Nie jesteście wariatami,  jesteście po prostu
inni .  Ktoś w końcu ich zaakceptował.
To był piękny czas.



Pięć lat temu oddałam kierownictwo Pracowni Terapii  Zajęciowej
młodszej koleżance. Miałam wypadek (twarz pani Zosi  tężeje) .
Straszny to był wypadek, ale jakoś wyszłam z tego. Żyję.  Ale nic już nie
jest takie samo. 
 (Potem błądzę z panią Zosią po szpitalnych korytarzach. W wielu
miejscach wiszą jeszcze obrazy malowane przez pacjentów, ale równie
poruszające jest to,  że każda napotkana osoba zagaduje do pani Zosi .
Wszyscy ją tu znają.  I  kochają. )
Ze smutku kazałam powyrzucać obrazy z mojego okresu, ale jak widać
one wciąż tutaj  są.  
Często pacjenci ,  którzy opuszczal i  szpital  dzwonil i  potem do mnie.
Miałam kontakt z nimi.  Część z nich jeszcze żyje.  Część jest w domach
opieki ,  a niektórzy ułożyl i  sobie życie.   
Pani Zosiu,  jeszcze ma pani w życiu tyle do zrobienia!  (wyrywa mi się,
kiedy mija nas kolejna osoba i  z uśmiechem wita się z panią Zosią. )
Pani Zosia – młoda terapeutka.  Dojrzała -  83-letnia kobieta.  Zadbana,
w pięknej fryzurze.  Z błyskiem w oku, ale też w rezygnacji .  Wszystko
się miesza.  
Tak, tak.  Dbam o siebie.  
Zawsze lubiłam zwracać uwagę. , ,Pani Zosiu odkąd pani przyszła do
Toszka, to zaczęłyśmy się wzorować na pani”– tak mówiły do mnie
kobiety.  
Ubierałam się atrakcyjnie.  Kolorowo. Byłam rozpoznawalna. 
(Kolorowy ptak – myślę sobie. )
Nigdy nie chciałam wyjechać z Toszka. Dobrze mi tu.  W niewielkiej
miejscowości nie potrzeba dużo czasu, aby wszyscy dowiedziel i  s ię kim
jesteś.  I  tak jest do teraz.  
Pani Zosia jest ważną postacią kobiecą w Toszku. Wszyscy ją tu znają.  
Po tym wypadku to ja kotuś zaczęłam zapominać. A przecież przez całe
życie miałam dobrą pamięć. 
Ale wciąż lubię rozmawiać z ludźmi.  I  uśmiecham się do nich. 
Całe moje życie jest tutaj .  Po wypadku nie wróciłam już do pracy, ale
też nie wyjechałam stąd. Zresztą dokąd bym miała jechać? Cały moje
życie to szpital  w Toszku. 
Mam siostrę,  ale jest już staruszką. I  córkę – też jest terapeutką, ale
mieszka w Szwajcari i .  

Ja jestem drobna i  mała,  ale jakaś siła we mnie jest (powtarza pani
Zosia) .Trzeba żyć póki się da.  
Tyle rzeczy pięknych i  tyle ciekawych mogłam opowiedzieć,  ale teraz już
nie umiem. 
(To może ja spiszę to co mam i  przyniosę do przeczytania?
Dobrze, dobrze słoneczko - odpowiada pani Zosia. )
Długo jeszcze chodzimy po korytarzach i  szukamy prac,  które pani Zosia
tworzyła z pacjentami.  
Pani Zosia.  Nasza kochana pani Zosia.

…
PS , ,O pani też maluje usta na taki  zdecydowany kolor’ ’  (pani Zosia patrzy
na mnie badawczo)
Tak, też!
Żyj z całych sił .  I  rób co kochasz.  (Pani Zosia żegna się ze mną bardzo
serdecznie) .
"
"Kiedy przyjdziesz pokażę ci
moje bl izny 
łzy 
drogę
od serca do pępka 
i  dalej  

a na deser dostaniesz 
słodką
garść

malin"
(Wiersz Magdaleny Goik z jej  najnowszego tomiku)



Herstoria pani Doroty jest jak klamra, która spina losy kobiet z Toszka 
i  okolic w jedno. 
Głównie dlatego, że jest o byciu w drodze. Doświadczenie bycia w drodze
nie tylko poszerza wiedzę, ale także budzi nową wrażl iwość. Pani Dorota
wielokrotnie w rozmowie podkreśla,  że wielokulturowość jest bogactwem
tej ziemi.  Ale ta świadomość wiąże się z potrzebą ciągłego bycia w ruchu,
układania się,  bycia czujną. Byciem w drodze. Nieustannie.
Dorota Matheja jest inicjatorką l icznych przedsięwzięć na rzecz
popularyzacj i  wielokulturowości i  pielęgnowania tradycj i  i  kultury
niemieckiej  w Gminie Toszek. Jest kobietą w ciągłym ruchu

Dorota Matheja

przewodnicząca toszeckiego Koła 
Społeczno-Kulturalnego Niemców, 
popularyzatorka wielokulturowości



Jakie są Pani początki  tutaj  w Toszku?
Mój dziadek przyjechał do Toszka w 1912 roku. Rodzice kupil i  mu dom
w centrum, hotel ,  restaurację,  to byl i  zamożni ludzie.  
Ale historia rodziny pani Doroty,  jak większość opowieści  stąd, jest
naznaczona stratami i  traumatycznymi doświadczeniami.   
Ojciec,  brat i  szwagier mojej  mamy – wszyscy zginęl i  podczas wojny.
(Ojciec mamy zmarł w l ipcu 1945 roku, więc formalnie już po wojnie.
Chociaż rzeczywiście – z naszej perspektywy ta wojna wciąż trwała –
dopowiada później  pani Dorota) .  Zostały trzy kobiety z dzieckiem.
Rosjanie wypali l i  Toszek w 1945 roku, więc kobiety przeniosły się 
do rodziny do Wiśnicza.  
To już kolejna taka opowieść o Rosjanach wkraczających do Toszka 
w 1945 roku. Rozmawiamy też o obozie NKWD, w którym więziono 
i  torturowano głównie ludzi  z Saksonii  (Pani  Dorota jest  pierwszą osobą
dzięki  której  poznałam historię szpitala,  pożycza mi też książkę , ,Tiurma-
łagier  Tost”-  pierwszą w języku polskim monografię tego miejsca. )
Od maja do l istopada 1945 roku zmarło tutaj  3400 osób. To był obóz
śmierci  – więźniowie byl i  torturowani i  umieral i  z głodu 
i  wycieńczenia.  W Toszku przebywali  głównie mężczyźni ,  ale było też
ki lkanaście kobiet.  
Mieszkańcy po wojnie musiel i  milczeć na ten temat,  a przecież wielu
zapamiętało codzienny obraz drabiniastego wozu pełnego ludzkich
zwłok, który sunął przez Toszek. 
Nie wolno było o tym mówić,  ale ludzie pamiętali .  

Na początku lat dziewięćdziesiątych założono komitet.  
Komitet Obywatelski  powstał niezależnie od sprawy obozu, na fal i  zmian
po upadku komunizmu. Natomiast to ludzie z komitetu byl i  pierwszymi,  
do których dotarl i  dawni więźniowie.
W 1991 postawiono krzyż przy parkingu. Wcześniej  w 1998 roku
ustawiono głaz,  czyl i  Miejsce pamięci ,  do którego prowadzi aleja.  (O tym 
w innej  mojej  herstori i…)
Byłam na tej  uroczystości .  Jestem na każdej.  Poznałam  też panią Kraegel ,
której  ojciec zginął w obozie.  Przyjeżdżają też inni potomkowie ( i  zapewne
potomkinie – mój dopisek)  ofiar.  Poruszające są takie spotkania.  
Tym zajmujemy się cały czas jako mniejszość niemiecka. Organizujemy
uroczystości  przy pomniku oraz w kościele lub kaplicy cmentarnej .
Odwiedzamy kaplicę w szpitalu,  gdzie przetrzymywano jeńców. Jesteśmy
blisko. Zawsze odwiedzamy z rodzinami ofiar też inne miejsca.
Czemu pani  to robi? (wyrywa mi s ię)
To moje zaangażowanie.
Jak można nie znać histori i  z iemi,  na której s ię żyje? Trzeba o nią dbać. 
Moim pierwszym językiem był niemiecki .  Dopiero, kiedy miałam trzy lata,
to nauczyłam się w przedszkolu języka polskiego. 
Teraz,  jako działaczka mniejszości  niemieckiej ,  robię wszystko, żeby
pamięć tej  ziemi została zachowana.  Język jest przecież bardzo ważny.
Określa nasz świat.  

W Toszku dzieci  mają dużo możliwości nauki języka niemieckiego – jest
Kurs Sobotni dla dzieci  wieku 6-11, Niemiecki Klub Malucha dla dzieci
przedszkolnych, grupa wokalna oraz teatralna.  Młodzież sama pisze sztuki 
i  jeździ  na tournee do Niemiec. Są też klasy dwujęzyczne (czyl i  uczące się
po 5-6 godzin języka i  części  przedmiotów dwujęzycznie) ,  a w pozostałych
klasach dzieci  mogą się uczyć niemieckiego jako języka mniejszości
narodowej w wymiarze trzech godzin.  Pomimo wprowadzonych ostatnio
ograniczeń dotyczących tej  drugiej  formy nauczania języka mniejszości ,  
w gminie Toszek, jako jedynej w województwie,  zostały utrzymane
dotychczasowe rozwiązania.
Język otwiera nasze dzieci  na świat.  



To pani  od początku taka była? 
Moja mama działała w mniejszości  niemieckiej  od lat
dziewięćdziesiątych. Ja mam numer legitymacji  dwadzieścia sześć,  
od początku się angażowałam, byłam tez szefową grupy młodzieżowej.    
Od 15 lat jestem przewodniczącą mniejszości  niemieckiej  w Toszku. 
Jesteśmy otwarci  na partnerstwo. Nie konkurujemy. Angażujemy się 
na różnych płaszczyznach – język, kultura,  historia.  
Była pani kiedyś na Jarmarku Adwentowym w Toszku?  (Pyta mnie pani
Dorota)
To był 2010 rok. Usiedl iśmy tutaj ,  sześć małżeństw, przy tym właśnie
stole i  wszystko zorganizowaliśmy sami.  Wykupil iśmy miejsce na ul icy,
a potem ten jarmark bardzo się rozrósł.  Mimo że teraz już 
nie angażujemy się w jego organizację,  to mamy swój produkt markowy
– pieczone jabłka.  Musi pani spróbować. 
Jako mniejszość uczestniczymy też w kontaktach z gminą partnerską
Hohenau z Bawari i ,  współorganizujemy Oktoberfest,  na którym zawsze
pojawiają się artyści  niemieckojęzyczni .   
Organizujemy rajdy historyczne szlakiem zabytków i  histori i  z iemi
toszeckiej .  Bierze w nich udział po 120-130 osób, większość na
rowerach, ale zorganizowany jest też autobus dla starszych osób.
Zakończenie rajdu zawsze świętujemy na zamku. 
Wzrastała pani  w takim aktywistycznym domu? 
Moja mama od zawsze była zaangażowana, rozpoznawalna w Toszku. 
Jestem otwartym człowiekiem. Wiem, czego chcę od siebie,  i  wiem, co
chcę chronić i  zachować. 

W domu kontynuowaliśmy niemieckie tradycje.  Z siostrą,  jako dzieci ,
rozmawiałyśmy tylko po niemiecku. Babcia nie znała polskiego, a mama
nauczyła się go dopiero w 1950 roku, kiedy poszła do pracy jako księgowa.
Chodziła do l iceum niemieckiego, w Gliwicach zdała maturę. 
Mama poszła do pracy, bo nie było za co żyć.  Wtedy dopiero musiała
nauczyć się polskiego. Po nocach czytała książki  po niemiecku. Jej  pasją
były książki  i  ogródek. Pracowała w spółdzielni  w Toszku, była główną
księgową. Trzydzieści  jeden lat pracy. Czasem jej  s ię myliły polskie
końcówki,  ale radziła sobie świetnie.  
Moja siostra od trzydziestu paru lat mieszka w Niemczech
A pani  dom jest  tutaj  w Toszku?  (Teraz czuję,  że to jest wspólna herstoria
matki i  córki ,  s iostry.  Kobiet. )
Wielokrotnie wyjeżdżal iśmy do siostry mamy do Niemiec,  ale nigdy całą
rodziną nie dostal iśmy paszportów.
W połowie lat osiemdziesiątych zastanawial iśmy się,  czy nie zostać 
w Niemczech. Jednak wróci l iśmy. 
Moja siostra zrobiła po maturze dyplom technika dentystycznego. Zaraz 
po skończeniu szkoły spakował się i  z jedną walizka wyjechała z Polski .  
W Niemczech musiała zrobić powtórnie maturę,  potem skończyła studia.   
Siostra wyjechała,  ojciec zmarł.  Siostra nie mogła nawet przyjechać na
pogrzeb taty.  To było traumatyczne przeżycie.  Trudny czas.
Zostałam z mamą. 
Traumatyczna śląska historia.  
Trauma transgeneracyjna.  Międzypokoleniowy przekaz.  W 1945 roku ludzie
chowali  s ię przed Rosjanami.  W szopach,  piwnicach,  pod podłogą.  Potem ich
dzieci  po cichu wyjeżdżały.  Rodziny zostawały rozdzielone.  
Mama zmarła w 2018 roku. Była ciekawą świata i  odważną kobietą.  Lubiła
podróżować. Do dziewięćdziesiątki  latała samolotem do Niemiec do
siostry,  całkiem sama.  Wiązałyśmy jej  wstążkę na walizce,  żeby odróżniała
się od innych ciemnych walizek,  a potem mama już sama sobie radziła.  Nie
chciała pomocy. Jeździła na różne wycieczki po całej  Europie,  aż  do
momentu, kiedy na rynku w Toszku potrącił  ją samochód. Po wypadku już
się nie obudziła.  Zmarła w wieku niespełna 92 lat.  Do samego końca była
aktywna. Do wypadku. Czytała książki .  Miała jasny umysł.  Wszyscy jej
mówil i ,  że dożyje setki .  Na nic nie chorowała.  Przeszła w wieku
pięćdziesięciu lat zawał,  ale nawet o tym nie wiedziała.  Bardzo angażowała
się w mniejszość.  
To jasne, że pani Dorota w pewnym sensie kontynuuje dzieło mamy.
Aktywizm z mlekiem matki? (śmiejemy się obie)  
Czuję,  że to ma sens.
Teraz ludzie wracają po latach. Coś ich ciągnie.  Chcą przed śmiercią
zobaczyć miejsca,  w których się wychowali .  Wracają do swoich korzeni.  



W piątek w hotelu w Toszku nocowało pięć kobiet,  właściciel
zadzwonił do mnie z prośbą, żebym się z nimi spotkała.  89-letnia
kobieta z córką i  trzema wnuczkami.  Jako jedenastoletnia dziewczynka
uciekała przed nadciągającym frontem. Po raz pierwszy wróciła.
Sentymentalna podróż. W Strzelcach Opolskich szukałyśmy jej  domu,
cały dzień spędziłyśmy razem. Bardzo to było poruszające.
Toszek, Strzelce Opolskie – miasta,  które zostały zdewastowane przez
Rosjan. Po wypaleniu zostały puste miejsca pomiędzy kamienicami.
Tutaj  też,  obok – zielony skwer przy przystanku to kiedyś była
restauracja.   Plac przed Apteką Piast też był kiedyś zabudowany.
Z okazj i  dziesięciu lat partnerstwa z gminą Hohenau pojechałam 
do Niemiec. Małżeństwo lekarzy przyszło zobaczyć,  jak ci  ludzie 
z Toszka wyglądają.  Jego ojciec był lekarzem w Toszku, potem poszedł
na front zabezpieczać rannych. Matka uciekła,  nigdy do Toszka nie
wróci l i .  Dopiero po tym naszym spotkaniu udało się.  Nie miel i  odwagi,
ale się przełamali .  Moja mama dużo im pokazała i  cały czas była przy
nich. To była podróż ich życia.  (Obie jesteśmy wzruszone)
 Opiekuję się też grobami i  pomnikiem upamiętniającym ofiary naszej
parafi i .  To przecież też jest nasza historia.  Wydaliśmy cztery
egzemplarze ksiąg ofiar I I  wojny światowej z terenu parafi i .
Zorganizowaliśmy uroczystość z gminą i  zamkiem, strona polska też
była oczywiście reprezentowana. W uroczystym złożeniu księgi bral i
udział potomkowie ( i  potomkinie – mój dopisek)  osób, które nie wróciły
z wojny. Moja mama też była wśród niosących księgę. Jej  ojciec zmarł
przecież w obozie na Wschodzie w Karakandzie (ktoś musiał  wrócić 
i  poświadczyć – tak też s ię stało) .  Ojciec mojej  mamy szedł pieszo do
Bytomia,  nie zdążył zabrać nawet płaszcza,  a potem wieźl i  ich
bydlęcymi wagonami na wschód. Żadna korespondencja nie przyszła.
Czy był winny? Nie,  prowadził  tylko hotel tutaj  w Toszku. Tak to było. 
Po obozie w Toszku zostało miejsce pamięci .  Zadbane i  można je
odwiedzać. Pani Kraegel została honorową obywatelką Gminy Toszek.
A po tych co zginęl i  w Rosj i ,  nie ma nic.  Tylko nasza pamięć. 

Cisza.  
Oglądamy zdjęcia.  Rok 2017.
Tu mama tuż przed wypadkiem. Była w rewelacyjnej formie.  Piękna,
zadbana kobieta.  Siostra z rodziną,  mój mąż, jej  dzieci .  (Czuję wzruszenie)
Mama miała mnóstwo energi i– gdy coś się działo,  to jechała,  nigdy 
nie siedziała w domu.
To jest też pani energia,  prawda? (pytam)
Jestem cały czas w ruchu – mam pięć frontów otwartych i  szukam, gdzie by
tu szósty otworzyć. (Śmiejemy się)
Czasami marzę o jednym dniu,  żeby nic nie robić i  z nikim się nie spotykać.
Na co dzień pracuję w laboratorium w szpitalu w Toszku. Lubię tę pracę.
I  dyżury też lubię.  
Ja to chyba po prostu nie lubię bezczynności .  Dzielę moje życie pomiędzy
pracę zawodową i  działania społeczne w mniejszości  niemieckiej .
Organizuję,  jestem obecna.  Dbam o wszechstronność. Pielgrzymka na Górę
Św. Anny dla mniejszości  narodowych, wyjazd młodzieży śpiewającej 
do Czech, w kościele msza w języku niemieckim w ostatnią sobotę
miesiąca.  Wszędzie próbujemy akcentować naszą obecność. To ważne.
Trzydzieści  lat już angażuję się w mniejszość.  I  zawsze coś się dzieje.  
Dużo robimy, żeby pokazać wielokulturowość tej  ziemi.  Żeby ludzie
docenial i  plusy miejsca,  w którym żyją.  Nie zakłamywali  histori i .  
Pokazujemy historię taką,  jaka ona jest.  
Robię,  co trzeba. 
Tym kończymy, a ja potem, jadąc prostą drogą z Toszka w kierunku
Pyskowic,  myślę o kobiecej energi i  i  o byciu w drodze. Gloria Steinem 
w , ,Moim życiu w drodze’ ’  pisze:
Coś,  co wydaje s ię jakieś z  dystansu,  z  bl iska okazuje s ię zupełnie inne.
Opowiadam Wam o tym, ponieważ jest  to jedna z tych lekcj i ,  które odebrać
można tylko w drodze.  A także dlatego,  że zaczęłam wierzyć,  że głęboko
wewnątrz,  każda z nas ma swój f ioletowy motocykl .

Matka, córka,  drobna, ale pełna życia kobieta.  
Nie wiem, czy pani Dorota się nie obrazi .  Pewnie nie jest -  tak jak Gloria –
feministką.  Nie zapytałam jej  o to.  Jednak to właśnie ona zwróciła moją
uwagę na nazwy ul ic w Toszku. Na to,  że dobrze by było oddać je
zasłużonym mieszkańcom i  mieszkankom. Ulica siostry Sigisberty ? Tak! 
W końcu to kobieta,  która pomagała innym, jest legendą Toszka. Miała tyle
wiedzy, co lekarze,  i  uratowała wiele osób. 
Matka, córka,  herstoria.  Kolejna będzie właśnie  o siostrze Sigisbercie.  
Pani Doroto, dziękuję za inspirację.  
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zbiory własne

zbiory własne



Szpaler drzew, wczesne sierpniowe, słoneczne popołudnie.  
Miejsce zbiorowej mogiły ofiar obozu NKWD w Toszku. Przy ul icy
Wielowiejskiej  znajduje się pomnik i  tabl ice upamiętniające zbrodnie,
jakich dokonali  Rosjanie po wkroczeniu w 1945 roku do Toszka. 
Parkuję samochód obok cmentarza żydowskiego zarośniętego drzewami 
i  bluszczem. Wchodzę w aleję drzew. Zaskakująca jest cisza.  Nie słychać
samochodów przejeżdżających obok, ruchliwą, przecież,  drogą. Przenoszę
się w inny wymiar.  Czas,  przestrzeń. Stoję w bezruchu. I  nagle gdzieś 
z boku. A potem, naprzeciwko mnie,  pojawia się piękna smukła sarna. 
Na chwilę obie zastygamy w bezruchu. Potem ona rusza przed siebie.
Chwila,  która zostaje we mnie.  Nieoczywisty moment pamięci .  
Bardzo chciałam napisać o kobiecie,  która przeżyła więzienie-obóz NKWD
w Toszku. Obóz powstał w 1945 roku w budynkach tutejszego szpitala
psychiatrycznego. Sześć miesięcy trwania  obozu to śmierć około trzech
tysięcy osób. 
Obóz w Toszku w l iteraturze przedmiotu funkcjonuje jako miejsce 
o najcięższym rygorze spośród sowieckich obozów, które powstały 
w 1945 roku na terenie województwa śląskiego. 

SIOSTRA SIGISBERTA
siostra Boromeuszka,

całe życie poświęciła ludziom



W szkole,  w Toszku, spotykam się z panią Donatą Podkową,
nauczycielką histori i ,  z  której  inicjatywy powstała publikacja na temat
Siostry Sigisberty i  Klasztoru Boromeuszek w Toszku. 
, ,Moja teściowa widziała drabiniaste wozy ze zwłokami więźniów
obozu, które sunęły w 1945 roku przez Toszek. ’ ’  (Opowiada mi pani
Donata)
, ,Wystraszeni po rusach. Tak mawiała moja babcia’ ’  (Dodaje po chwil i )  
Wielu mieszkańców na pewno pamięta.  
W styczniu 1945 roku, kiedy Sowieci wkroczyl i  do Toszka, miasto było
częściowo wyludnione, gdyż wcześniej  część ludzi  w obawie przed
Rosjanami,  po prostu uciekła.  Ci ,  którzy zostal i ,  przeżyl i  piekło. 

Szpital  Psychiatryczny jest swego rodzaju symbolem Toszka. 
Jego historia jest bardzo poruszająca.  Na początku był to ośrodek
resocjal izacyjno-opiekuńczy dla osób nieprzystosowanych społecznie.
W drugiej  połowie XIX wieku, wraz z rozwojem psychiatri i ,   stał s ię
Prowincjonalnym Zakładem Lecznictwa i  Opieki .  W 1940 roku
przekształcony został przez Niemców w obóz jeniecki dla oficerów
wojsk zachodnich al iantów. Aż w końcu po wkroczeniu Rosjan w obóz-
więzienie NKWD.  
Obóz rozwiązano z końcem l istopada 1945 roku. Potem wróci l i
pacjenci psychiatryczni .  (Gdyby mury szpitala potraf i ły mówić…)
To był obóz typowo męski ,  ale trafiło tam również około 15 kobiet,
głównie z Saksonii .  Po przybyciu do Toszka dołączyły do innych kobiet,
które przyjechały wcześniejszym transportem. Łącznie było około 30
więźniarek. Ze względu na zawszenie całkowicie ogolono im włosy i
pozwolono wziąć prysznic.  Więźniarki  wykonywały różne prace w
kuchni,  gdzie przyrządzały też posiłki  dla żołnierzy NKWD. 
W odróżnieniu od mężczyzn-więźniów miały lepsze warunki.  Podobno
też strażnicy nie znęcal i  s ię nad nimi.  

Bardzo chciałam odnaleźć potomkinie więźniarek,  ale póki co,  nie udało mi
się.  Zeznanie Ursul i  Wilde w książce-dokumencie , ,Tiurma-łagier Tost” jest
jedynym świadectwem (być może ta bardzo krótka herstoria otworzy inne,
bardzo na to l iczę) .  
Szukałam też oczywiście sprawczości i  s i ły w tym trudnym czasie.  Bardzo
mi na tym zależało. 
I  wtedy przyszła do mnie herstoria siostry Sigisberty,  a konkretnie
opowiedziały mi o niej  dwie kobiety.  Wspomniana wcześniej  nauczycielka
histori i ,  Donata Podkowa, oraz Dorota Matheja (bohaterka innej
opowieści) .  

To właśnie siostra Sigisberta niosła pomoc osobom wypuszczonym 
z obozu. Ludziom wycieńczonym, głodnym i  chorym. Grupa więźniów,
zwolniona z obozu w l istopadzie 1945 roku, ruszyła w drogę – pieszo,
koleją,  podwożona przez furmanki i  c iężarówki.  Niektórzy byl i  tak
osłabieni ,  że nie mogli  nawet marzyć o samodzielnej podróży do domu,
czyl i  do Niemiec,  i  zostal i  jeszcze przez jakiś czas w Toszku. Właśnie nimi
zajęły się boromeuszki z klasztoru św. Józefa kierowane przez siostrę
Sigisbertę.  
Sigisberta to imię zakonne, prawdziwe nazwisko to Bulla.  Weronika Bulla.
Sigisbert,  imię pochodzenia germańskiego, złożone z dwóch członów: Sig -
zwycięstwo i  bert / berht – jasny, wspaniały.  

Przyjmując to imię,  s iostra Sigisberta wyznaczyła sobie drogę, po której
kroczyła przez całe życie.  Służyła zwykłym ludziom w potrzebie.  
Czytam w opracowaniu,  które wraz ze swoimi uczniami przygotowała pani
Donata Podkowa, że Siostry ze Zgromadzenia św. Karola Boromeusza
dotarły do Toszka w 1901 roku. W 1911 roku, przy głównej drodze 
w Toszku (obecnie ul .  Strzelecka) ,  zbudowany został Dom św. Józefa 
dla Sióstr Boromeuszek. Teraz w budynku mieści  s ię ośrodek zdrowia,  
ale na piętrze,  tak jak dawniej ,  znajduje się kaplica z ołtarzem oraz dawne
pokoje sióstr zaadaptowane obecnie na mieszkanie dla księdza kapelana. 
Siostra Sigisberta jeździła na rowerze. 



Dla mnie bardzo ważnym punktem na mapie czasu tej  herstori i  jest
jesień 1945 roku. Ludziom, którzy wyszl i  z obozu pomogli  mieszkańcy
Toszka. 
Pomagały Boromeuszki .  Pomagała siostra Sigisberta.  
Pomagali  inni ludzie.  
Pani Donata opowiada mi też o kobiecie,  która wraz z mężem
prowadziła warsztat samochodowy naprzeciwko szpitala.  Ruskim
czasem popsuł się samochód i  przyprowadzal i  go więźniowie. Ona
dawała im po kryjomu jedzenie - chleb, ziemniaki .  Nazywała się Marta
Mrosek. Drobne, ale odważne gesty,  które zmieniają świat.  
Czy ta wiedza dla mieszkańców Toszka jest powszechna?  Czy kiedyś
przyjdzie czas na nazywanie ul ic na cześć takich właśnie lokalnych
bohaterek? Po to,  by chociaż w ten sposób nagrodzić ich odwagę i  s i łę.  

Czciłam umarłych mężczyzn za ich s i łę ,  
Zapomniawszy,  że to ja jestem si lna .
(Vita Sackvi l le-West)

Źródła:  
Siostra Sigisberta i  klasztor sióstr Boromeuszek w Toszku 
w opracowaniu Donaty Podkowy oraz książka Tiurma-łagier Tost,
Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 roku. 

, ,Wszyscy, którzy znal i  s iostrę powtarzal i ,  że była osobą bardzo życzl iwą 
i  pomocną. Prawie całe swoje życie poświęciła ludziom potrzebującym,
dniem i  nocą śpieszyła im z pomocą. Sutannę zawijała wokół nóg, wsiadała
na swój czarny rower,  który był jej  jedynym środkiem transportu, 
i  przyjeżdżała do chorych. Podarowano jej  kiedyś moplik,  czyl i  motorower
„Simson”,  jednak ona wolała rower i  stale na nim jeździła do chorych.
Pracując na co dzień w przychodni,  pomagała doktorowi Mikołajowi
Jewdochimczykowi,  który czasem radził  s ię jej ,  gdy nie wiedział ,  jakie
przepisać pacjentowi lekarstwa.” (Cytuję za tekstem, który powstał pod
kierunkiem pani Donaty Podkowy).
Siostra udzielała pomocy wszystkim chorym. Podobno była bardzo ambitna
– w wolnych chwilach zakładała okulary i  czytała podręczniki  medyczne, 
by zgłębiać wiedzę na temat chorób i  dolegl iwości ,  które najczęściej
dotykały mieszkańców Toszka. 
Miała wielkie i  czułe serce,  ale trzeba pamiętać,  że jako zakonnica
real izowała swoje powołanie.  Po wojnie i  długo jeszcze potem służyła
pomocą mieszkańcom Toszka. Zmarła w 1988 roku w Domu Sióstr
Emerytek w Brzegu Dolnym. 


