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WERSY Z CIENIA

” Wersy z cieniał
Hasąem spajajacym dotychczas wydane broszury, mogąyby byc sąowa: ocalic od
zapomnienia. Zamierzchąa przesząosci podania z nia zwiazane, zdjecia sprzed kilkudziesieciu
lat, powaz ne zamiary trzech ambitnych mieszkancow by wydacgazety, poz oąkąe od ” starosci
archiwalia, zasąuz ony dla Bierunia zespoą spiewaczy i zakorzeniony w srodowisko Erg czyli
dawna Lignoza.
Za godne utrwalenia w druku, uznano takz e kilka wierszowanych utworow napisanych, w
roz nych latach, przez troje mieszkancow silnie emocjonalnie z Bieruniem zwiazanych:
niestrudzonego dziaąacza samorzadowego, emerytowanego robotnika, i gospodyni domowej.
Kaz demu z nich, forma mowy wiazanej wydaąa sie byc najodpowiedniejsza dla
przedstawienia swoich odczuci ocen opisywanych stanow badĘ wydarzen.
Ta pozbawiona wygorowanych ambicji tworczosc, lez aca w gąebokim cieniu wielkich
zjawisk artystycznych, nie jest ani wielka, ” ani tez nie przysporzy im sąawył czy splendoru.
Tworzy1i dla zabawy, dla zabicia czasu lub odpr ez enia, dla zaspokojenia zwyczajnych
ludzkich daz en do piekna. Te bardzo osobiste wypowiedzi tworzono z caąkowita obojetnoscia
wobec ich dalszych losow.
Rozkosz estetyczna sąuchacza badĘ czytelnika jest mna niz gdy sąucha sie wielkiej poezji.
Amatorska poezja, to czasem nasladowanie uznanych mistrzow i nieudolnoscwarsztatowa, to
nieswiadome zapoz yczanie i brak oryginalnosci. Te bardzo osobiste wypowiedzi autorow,
nalez y jednak traktowac jako zjawisko kulturowe . I spoąeczne, a wtedy, przy ocenie
tworczosci nieprofesjonalistow, kryteria pozaartystyczne powinny sie okazac decydujace.
Literacki szablon, niejednokrotnie bana ą, wtornie dobrane srodki stylistyczne, utarte zwroty
i rozwlekąosc, rytmiczne dysharmonie i najczesciej ubogie meskie rymy, kaz a wielu
powatpiewacw celiowoscprezentacji niejednej wypowiedzi amatora. Historyk sztuki i krytyk, malarz i grafik, Ignacy Witz, biorac w obrone malarzy amatorow przed zarzutami
krytykow, pisaą: ” Najwieksza zaleta tego rodzaju tworczosci jest sprawienie przyjemnosci
zarowno malarzowi, jak i patrzacym na jego obrazył .
Dopowiedzmy, jez eli znajda sie tacy, ktorym lektura tych wersow sprawia przyjemnosc
i przyjma je jako utwory wzniosąe i piekne, to moz na powiedziec, z e przybliz enie tej
tworczosci jest potrzebne. Cenna wartoscia tych, kilku wierszowanych utworow jest
ukazanie, jak gąeboko moz na tkwic w swym najbliz szym srodowisku. Istnieje silna wieĘ
emocjonalna pomiedzy opisywanym otoczeniem a wewnetrznymi wzruszeniami
i przez yciami. Ta ąacznoscze srodowiskiem, w ktorym z yje autor, zawsze stanowiąa ceche
charakterystyczna tworczosci ludowe.
Widoczna jest ona rowniez u tak uznanych indywidualnosci jak E milia Michalska
Pruchnej czy Wąadysąaw Bochenek z okolic Jabąonkowa na Zaolziu. Mimo pewnej
” chropawoscił , prezentowane utwory odbijaja najprawdziwsze i szczere wzruszenia
i emocje.
Zarowno liryczne, refleksyjne wiersze napisane przez Franciszka Kocurka, jak i niemal
epickie wierszowane opowiesci o Bieruniu i Walencinku, Jana Wieczorka i Heleny Cichej,
maja wyraĘnie osobisty charakter. Miąosc do ziemi rodzinnej, objawiajaca sie na ksztaąt
miąosci do najbliz szych, jest u wszystkich trojga autentyczna. U urodzonego w 1919 roku
Kocurka, dochodzi ponadto ogromna tesknota za Slaskiem, za Polska i za najbliz szymi.
Przy lekturze niektorych jego wierszy, nalez y brac pod uwage fakt, z e te przepojone
ogromnym patriotyzmem sąowa, pisaą, wowczas, z oąnierz Wehrmachtu, wcielony don siąa.
Jakz e ciez ka i bolesna musiaąa byc tesknota z oąnierza czujacego sie Polakiem, a
podporzadkowanego rozkazom wroga.
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W tym kontekscie ma racje Barbara Nowak twierdzac z e w takim wrogim otoczeniu,
tylko w gąebi duszy, sam ze soba, mogą byc szczery. Te kilka wierszy jest tej szczerosci
dowodem.
Dla kaz dego z autorow, pisanie stanowiąo tylko krotkotrwaąa przejsciowa pasje. Byą to
zaledwie margines innej dziaąalnosci spoąecznej i artystycznej: Wieczorek probowaą rzeĘbic
w drewnie, Cicha i Kecurek spiewali w chorze. Mowa wiazana miaąa jednak dla nich tyle
uroku, z e majac zaledwie minimum literackiego wyrobienia, probowali spisac swoje
odczucia w tej formie przekazu, ktora na Slasku zawsze cieszyąa sie szacunkiem. Jadwiga
Kucianka w pracy ” Slascy pisarze ludowi, 1800Ż 1914ł , te skąonnosci upatruje w tym, z e
wierszem moz na byąo zaimponowac otoczeniu i ten co miaą ąatwosc rymowania, miaą tym
samym, jakby automatycznie, mir wsrod swoich najbliz szych i wsrod czytelnikow prasy.
Wierszowana forma powodowaąa, z e utwor stawaą sie troche podobny do piesni koscielnej
czy patriotycznej.
” Ballada o Bieruniuł , Wieczorka, pisana jest na wzor piesni jarmarcznych z monotonnym
rytmem na trzy czwarte. O dziejach Bierunia opowiada on tak, jak by to uczyni ą dawny
wedrowny rybaąt. Podobnie, w rytmie jednostajnej piesni, uąoz ona jest wierszowana
opowiesc Cichej o koscioąku swietego Walentego. Linia melodyczna oraz rytm, sa tu juz
jednak mocno zachwiane. W wierszach Kocurka niezgodnosc rymow jest rzadkoscia.
Konsekwentnie stosuje on rymy krzyz owe albo parzyste, najczesciej bogate, chocnie zawsze
dokąadne. Chcac podkreslic wage niektorych sąow dla wzmocnienia rytmu, nie stroni od
przerzutni, a chcac ąatwiej oddac te podniosąe patriotyczne badĘ religijne tresci, stosuje
dąuz sze formy wersyfikacyjne Ż najczesciej dwunastozgąoskowe.
Decydujac sie na przedstawienie tych kilku utworow, chciano wskazacna jedna z form
aktywnego, i peąnego autentyzmu, uczestnictwa w kulturze. Kto wie, mo z e nadejdzie taki
czas gdy, podobnie jak to sie staąo z nieprofesjonalna tworczoscia plastyczna, rowniez
tworczosc paraliteracka stanie sie modna. Wtedy te wersy pisane w gąebokim cieniu
rzucanym przez wielkich, gąosnych i uznanych, zostana docenione, rowniez przez
wymagajacych krytykow.
Jan Czempas
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HELENA CICHY
WALENCINEK
Miejsce na ktorym stoi swiete jest!
Bo wybraą je sobie Bog,
w Bieruniu, na rozstaju drog.
Na posrednika daą Walentego,
biskupa i meczennika swietego.
A imie jego, w niebios krainie,
juz tysiac siedemset lat sąynie.
By na tym miejscu Boz a rosąa chwaąa,
malutka swiatynia przed wieki powstaąa.
Kto ja zbudowaą? Czyje rece wzniosąy?
Te wiesci juz do nas nie dosząy.
Zgineąy panstwa, mocarstwa i trony,
a ten przybytek z drewna wzniesiony
przetrwaą i burze i wojen nawaąy,
chocjest tak kruchy i maąy.
Juz nieraz chylią sie ku ruinie
lecz na miejscu wybranym nie zginie.
Roku Panskiego tysiac dziewiecset czterdziestego,
dwudziesty szosty lipca, dnia tego
wichura wsrod bąyskawic i gromu
na lichy dach Boz ego domu,
dwie wiekowe lipy zwaąa,
ktorych korzeni siąa, mur rozwala.
Gąosno wymawiaą zlekniony lud:
” to wielkie zdarzenie, to byą cudł .
Tysiac dziewiecset czterdziesty piaty rok,
Gdy poz ar szalaą o krok,
koscioąek przetrwaą bez strat,
by znow, przez dziesiatki lat,
sąuz ycBoz ej chwale.
By swiety Walenty stale
chorych uzdrawiaą na duszy i ciele.
A potrzebujacych, zawsze tak wiele.
Kto zliczyą te prosby szeptane?
Korne bąagania i ązy wylane?
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Ktokolwiek przychodzi, ten zgina kolana
na miejscu wybranym przez Pana.
A w Dzien Zaduszny migoca pąomienie,
w koscioąku przesuwaja sie cierne tych,
ktorzy przed nami tu byli,
i na tym miejscu Boga chwalili.
Szczesliwi, ktorzy nie doz yli
tej strasznej i tragicznej chwili,
gdy drugiego maja, w niedziele,
poz ar wybuchnaą w kosciele.
Wtedy dopiero wszyscy poznali,
Jakz esmy ten koscioąek pokochali.
Zbiorowy wysiąek, ciez ki trud,
I hojna ofiare ząoz yą lud,
by sąuz ba Boz a tu trwaąa.
Lecz znow rzecz straszna sie staąa!
Wieczorem sąychacokrzyki grozy,
jak pochodnie pionie dom Boz y.
Niejeden w pokorze gąowe chyli
i jeczy: ” Boz e, cosmy zgrzeszyli?ł
Niszczaca siąa pąomieni
strawiąa poąowe swiatyni.
Byąo to dzieąo szatana,
bo wąadza jego wszem znana,
Lecz Bog nie opuscią miejsca swietego,
i sąuz ba Boz a dnia kaz dego trwaąa.
Mimo deszczu i sąoty,
upaąu i sąonca spiekoty.
Gdy w czas przeistoczenia,
przelotny ptak, szukajac cienia,
zabąadzią bez strachu,
do swiatyni bez dachu,
i swoim spiewem sąawią Pana
lud kornie zginaą kolana.
Z aąosne byąy te chwile.
Lecz znowu, w zdwojonej sile,
postepowaąa odbudowa,
by znow, swiatynia gotowa
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mogąa gromadzicodpustowych pielgrzymow.
Tych wszystkich czynow,
jeden przewodnik byą dusza.
Tylko sąowa swiadectwem bycmusza
Jemu, ktory odszedą do Pana,
postaci ksiedza praąata Jana.
On to miąoscia swoja,
Boz e, swiatynie Twoja
upiekszaą i sztuka bogacią,
Obys mu za to Boz e zapąacią.
Przechodniu, gdy to wszystko rozwaz ysz,
to na kolana upascsie odwaz ysz.
A gdy uczynisz ten pokorny gest,
to pojmiesz Ż na tym miejscu Bog jest.

FRANCISZEK KOCUREK
MO J SLA SK KOCHANY
Hen, tam gdzies daleko, gdzie poranne sąonce
Budzicmnie poczyna do sąuz by w z oąnierce,
Slaska lez y ziemia spowita w tysiace
Pieknych miast i wiosek tetniacych jak serce.
O Ty, Ziemio Slaska, cos mnie wychowaąa
Na swym ąonie biaąym, czarnym i zielonym.
Ty, cos mnie przy szumie Wisąy piastowaąa,
I karpackim pieknym odziaąa welonem.
Ty, cos mnie po polsku uczyąa pacierza,
Ktory dnia kaz dego oddaje w ofierze
Bogu, by wysąuchaą mej prosby z oąnierza
I wolnoscprzywrocią OjczyĘnie.
Koenigsbruek 3 V 1943 r.
POLSKA
Polska Ż czy sąyszysz to sąowo, kochany?
To sąowo pąynace od wiekow
Przez wszystkie lady, morza, oceany,
Przez usta wszechswiata, wieszczow i poetow.
Polska Ż czy sąyszysz? To twoja ojczyzna,
Ktora winienes kochacszczerze.
Chocto nieraz boli jak rozdarta blizna
Dla jej wiecznej chwaąy ząoz i to w ofierze.
Polska Ż czy sąyszysz? To nie jest ruleta,
Helena Cichy, Franciszek Kocurek, Jan Wieczorek
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By na niej wygrywacprzeroz ne graty.
Ani tez faąszywa bąyszczaca moneta
Lub stanowisko dla hojnej zapąaty.
Polska Ż czy sąyszysz? To nie pchle dziwactwo
By z niej szydzicmogąa byle jaka zgraja.
Siąe jej poznaąo wrogie -nam z oądactwo,
A miąoscdo Polski jej historia wpaja.
Polska Ż czy sąyszysz? Ona ciebie wzywa
Bys ujaą reke swojego sasiada,
Gdyz jednosci praca Polske z gruzow dĘwiga,
A wtedy wszystkiemu co jej wrogie, biada!
Polska Ż czy sąyszysz? To nie niewolnica
Do sprzatania na wschodzie czy zachodzie.
Ona praojcow naszych rodzica,
A wolnosctkwi zawsze w jej dzielnym narodzie.
Polska Ż czy sąyszysz? Ona katolicka,
I wiara jej swieta tak jak i jej mowa.
Z ycia naszego ona przewodniczka
Bo Polski krolowa Ż Matka Chrystusowa.
Bierun Stary 3 V 1945 r.
W NOC WIGILIJNA
Gdy na bąysk pierwszej gwiazdy na niebie
Zasiadziecie przy biaąo nakrytym stole,
By starym zwyczajem, przy chlebie,
Spoz ycwigilie na pąaczu padole.
Gdy sie poczniecie dzielicopąatkiem,
Symbolem naszej rodzinnej miąosci,
Wspomnijcie tego, ktory niedostatkiem
Z oąnierki gnieciony, spiewa wam w skromnosci:
Dzieciatko Boz e, spojrz na ojcow ziemie,
Ktora ciez ko dyszy pod ciez arem wojny.
I oswiecto, wszem znane, wojownicze plemie,
A nam przywrocwreszcie dawny czas spokojny.
Legie, Francja 24 XII 1944 r.
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MOTYL
Lecmotylu do tej krainy,
W ktorej zabąysąo me z ycie.
I pozdrow gniazdo moje rodzinne
Szepnieciem kogos kto z yje gdzies w swiecie.
Zmuszony, wyszedąem Ż teskniac poznaje swiat
i tuąacze z ycie
Smagane walka wrogow czyhajacych skrycie.
Ta walka to marsz w noge z innymi.
To marsz po drodze kretej i ciernistej,
Raz prowadzacy w otchąan raz na wyz yne.
Lecz kaz dy z yje w nadziei wieczystej,
Z e trafi kiedys na szczescia droz yne.
Koenigsbruek 30 V 1943 r.
POKO J
Tak wiele dzisiaj o pokoju gadania.
Duz o o nim pisza, wiele spiewania.
A pokoj, to nie spiew i czcze paplanie.
Pokoj, to cisza, to szczere sie kochanie.
Pokoj to miąoscwzajemna na swiecie.
To szanowanie drugiego swobody.
To zaufania i sympatii zdobycie.
To pomoc wzajemna Ż tego chca narody.
Pokoj to radoscwokoą panujaca,
Dla mez czyzn praca nie wyzyskujaca,
Dla kobiet ciepąo rodzinnej miąosci,
Szczebiot dzieciecy i pewnoscich przysząosci.
Pokoj, to niby bąekit, niby goąebica.
Pokoj, to szczerze podana prawica
Tym wszystkim, ktorzy wokoą staja,
A mimo sprzeczne poglady, nie zdradzaja.
Wiec ” pokoj i pokojł sąyszysz wokoąo
To lud wykrzykuje spragniony,
A na mysl o nim rozjasnia sie czoąo.
Lecz biada, pokoju, gdy bedziesz zdradzony.
Bierun Stary 30 IV 1951 r.
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WIELKANOC
Juz po raz piaty zmartwychwstajesz Chryste
Przy huku armat i szczeku karabinow.
I nie fanfary graja Ci srebrzyste
Jak kiedys, dawniej, za Lachowych synow.
Wiec spraw, by Twoje, dobrotliwy Panie,
Krajowi naszemu wreszcie zajasniaąo
To wyczekiwane dla nas zmartwychwstanie,
I dzwonow Alleluja, nam wiecznie dĘwieczaąo.
Legie, Francja 26 III 1944 r.

JAN WIECZOREK
BALLADA O BIERUNIU
Bieruniu, Bieruniu
Ty stare miasteczko
co nad Mleczna lez ysz,
nad niesforna rzeczka.
Nad nia sie zrodziąas,
ona cie chowaąa,
gdy brodem u Kopca
kupcow przyjmowaąa.

Na Kopcu grodek staą,
o sklepach kamiennych,
chociaz byą drewniany.
On droge wskazywaą
wsrod bagien topieli
dla wszystkich co tedy
rzeke przebycchcieli.
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Grodem zawiadywaą
komes, Urban zwany,
co sady sprawowaą
nad wszystkimi stany.
A gdy rozrosąa sie
przy grodzie osada
ksiaz e Jan Opawski
miejskie prawa nadaą.
Wojtostwo w Bieruniu
dostaje Kusowicz,
wraz z przywilejami
po wsze czasy dziedzic .

Staąo sie to w roku,
dla pamieci godnym,
tysiac trzysta osiemdziesiatym i siodmym.
Wzrosąo to miasteczko,
wzrastali i ludzie
ze znoju swej pracy
i codziennym trudzie.
Zagrod przybywaąo
i kupieckich jatek
przywilej jarmarkow
pomnaz aą dostatek.

Nad rzeka wzniesiono
mąynow wodnych kilka
wsrod nich bardzo znane
Norasa i Wilka.
Na srodku rynku staą
ratusz z podcieniami,
gdzie obradowaą wojt
i burmistrz z rajcami.
Miaą Bierun ksiecia glejt
na warzenie piwa
wiec w karczmach przy piwku
czesto gwarno bywa.
Helena Cichy, Franciszek Kocurek, Jan Wieczorek
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W naroz u przy rynku
wzniesiono koscioąek
a przy koscioąku tym,
dla parafii szkoąe.
A miaą Bierun mąodziez
chetna do nauki,
do wiedzy wszelakiej
i do rzemiosą sztuki.
Zaswiadczaja o tym
najstarsze zapisy
wrocąawskiej, krakowskiej
i praskiej wszechnicy.
I tak, pierwsza zmianka,
Staszko de Beruna
pochodzi z Wrocąawia
z spisu z akow grona.
Wposrod pierwszych w Alma
Mater Cracoviensis
sa Marcin, Tomasz i
Michaą Berunensis.
Syn Wydry z Bierunia
w Pradze studiowaą
i tam doktora praw
obojga uzyskaą.
Wiele sie mowiąo
o owym doktorze
u cesarza w Wiedniu,
i hradczanskim dworze.
Sąyneli z Bierunia
w caąej okolicy
kunsztem dzieą swoich rak
znani rzemieslnicy,
Miejsce urodzenia
w Krakowie sąawili
gdy wposrod starszyzny
cechom przewodzili.
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A brzmienie ich imion
odczytane z kronik
Michaą, Marcin kaflarz
i Stanisąaw ząotnik.
A gdy w pszczynskim zamku
Jan Turzo panowaą,
wielki staw wraz z grobla
w Bieruniu zbudowaą.
Mnostwo ryb co roku
w stawie odąawiano
i Wisąa w gąab kraju,
tratwami spąawiano.
Lecz los nie zawsze byą
miasteczku ąaskawy
byąy i czasy ząe,
trudne ludzkie sprawy.
Obcy z oąnierz w marszu
kretych wojennych drog,
nieraz tu zagladaą
i pladrowaą co mogą.
Pomor i zaraza
grodu nie mijaąy
i sposrod mieszkancow
swe z niwo zbieraąy.
Wezbrane wody rzek
nieraz zalewaąy
poąacie pol i ąak
i dobytek caąy.
Tak znaczny przybor wod
tutaj notowano,
z e ryby po rynku
podobno ąapano.
Najwiecej jednak szkod
czerwony kur czynią,
gdyz dwakrocmiasteczko
caąe w zgliszcza zmienią.
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Lecz wszelka ta bieda,
Grodzian zespalaąa,
wspolna walka o byt
przetrwacpozwalaąa.
Jak wielkim Cie sercem
Bieruniu darzono,
z e na przekor losu
z popioąow wznoszono.
Odbudowywano
Cie wiele trudnych lat
z kamienia i cegąy
W miejsce drewnianych chat.
A gdy osuszono
bagna i wielki staw,
w spichrzach zboz przybyąo,
a bydąu sporo traw.
Przemysą stawiajac tu,
swoje pierwsze kroki,
daą ludziom na przysząosc
pewniejsze widoki.
Opodal miasteczka
przysioąki powstaja,
zwiazane z ta ziemia,
nazwy przybieraja.
Wzrosąy Podugory,
Pioski i 轜ysina,
Witowiec z Lignoza,
a takz e Redzina.
Kolonia Bierunska
to takz e przysioąek,
Cheąmeczki z Barancem,
no i Zakoscioąek.
Wielce nosna w dane
i przesząosci pomnik,
to ta czescBierunia
co zwie sie Rudnik.
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Byąy jeszcze Slogi
lecz sie nie ostaąy,
trwaja Domy Polne,
z Wielkim Kocem, Maąy.
Gdy nad Wisąa poczaą
dziaąacpunkt pocztowy,
z osad nad brzegiem
powstaą Bierun Nowy.
Reszta to juz nie piesn,
to rytm powszedni dnia
tego co wokoą jest,
tego co wokoą trwa.

Lecz aby mogąo trwac
niejeden jeszcze wiek
musi dlan serce miec
z yjacy tu cząowiek.
Musza, przede wszystkim,
Bierun kochacmąodzi,
gdyz z ich pracy i serc,
przysząoscsie tu zrodzi.
A moz e Bierun byc,
bycpewien jednego,
z e nie zabraknie serc
bijacych dla niego.
Dopoki przy studni
co zwie sie Kadąubem,
beda sie spotykac
dziewczeta z swym lubym.
Splotąszy wzajem rece
w wieczornej godzinie,
podejma te sąowa,
melodia popąynie.
Bieruniu, Bieruniu
ty stare miasteczko,
co nad Mleczna lez ysz,
nad niesforna rzeczka
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