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Praca konkursowa inspirowana jest kolejno obrazami Erwina Sówki "W domu" (nr 10), 

"Święta Barbara" (nr 1), "Śląska betlejka na Nikiszu" (nr 3), "Nikisz - wieża wodna" (nr 5), 

"Kwiaty" (nr 9), "Wesele na Nikiszu" (nr 6). 

„Opowiadanie babci Marii” 

Był środek wakacji, piątkowe przedpołudnie, tarłam ziemniaki na placki, a moje wnuki 

Ania i Antek bawiły się tuż obok. Pomyślałam sobie, że niedługo moje imieniny, na które 

przyjedzie córka z zięciem, a potem razem z dziećmi wrócą do swojego wymarzonego domku 

nad morzem, a ja znowu zostanę sama na długie miesiące. Zrobiło mi się smutno, a w oczach 

pojawiły się łzy. Nawet nie wiem, kiedy Ania złapała mnie za rękę i zapytała: 

- Babciu, ty płaczesz? 

- Nie kochanie, to tylko cebula, baw się dalej– odpowiedziałam. 

Dzieciom jednak szybko znudziło się bujanie na koniku i rzucanie piłką. Po paru minutach 

przybiegły do mnie i poprosiły: 

- Babciu, opowiedz nam o Kolumbie i jego podróżach statkiem „Santa Maria”. 

- Oj tyle razy wam to opowiadałam, że już wszystko o nim wiecie. Nawet doskonale 

pamiętacie, jak nazywał się jego statek – odpowiedziałam. 

- To opowiedz nam coś innego, tak bardzo lubimy cię słuchać – prosiły dzieci. 

- A placki? – spytałam. 

- Zjemy później! – chórem krzyknęli Ania i Antek. 

- Dobrze, jak tak pięknie prosicie to opowiem wam pewną historię –powiedziałam z już 

dużo weselszą miną. 

Dzieci wygodnie usiadły i z niecierpliwością czekały, aż odłożę ziemniaki. Już po chwili 

zaczęłam im opowiadać prawdziwą historię, którą napisało życie. 

Kochani, jak dobrze wiecie 4 grudnia górnicy mają swoje święto zwane Barbórką Kiedy 

byłam małą dziewczynką, każdego roku w tym dniu zakładałam tradycyjny śląski strój. 

Miałam długą spódniczkę w kwiaty, białą bluzkę z kołnierzem i szerokimi rękawami 

zakończonymi haftowaną falbanką, czerwony gorset i oczywiście piękny wianek, w który 

wplecione były kolorowe wstążki. Chłopcy też w tym dniu ubierali się odświętnie. Zakładali 

galowe stroje górników, a na głowie mieli czapki, które sami robili z kartonu i bibuły. Tak 

pięknie wystrojeni szliśmy do Domu Kultury albo na kopalnianą świetlicę i występowaliśmy 

przed górnikami. Mówiliśmy wiersze, śpiewaliśmy piosenki, a oni opowiadali nam o swojej 

codziennej, ciężkiej pracy pod ziemią. Byli wzruszeni i bardzo szczęśliwi, że o nich 

pamiętamy. Na jednej z takiej akademii zaprzyjaźniłam się z pewnym chłopcem, który grał na 

bębenku w takt śpiewanych piosenek, a przy górniczej czapce miał piękny, czerwony 

pióropusz. Na imię miał Józef… 

- To tak jak nasz dziadek – powiedziała Ania. 

- Tak, masz rację, ale słuchajcie, co było dalej, bo to nie koniec tej historii – 

odpowiedziałam i kontynuowałam swoją opowieść. 

W ciągu kolejnych lat często spotykaliśmy się z Józkiem na szkolnych korytarzach albo na 

podwórku, gdzie bawiliśmy się w berka, klasy, dwa ognie… Pamiętam, że jednego roku 

nawet wystąpiliśmy wspólnie w jasełkach bożonarodzeniowych „Śląska betlejka na Nikiszu”. 

Nietrudno się domyślić, że graliśmy w nich rolę Marii i Józefa. Na scenie, która powstała 

w pobliżu kościoła, towarzyszyli nam oczywiście koledzy i koleżanki przebrani za pasterzy, 

którzy przyprowadzili z sobą prawdziwego osiołka i baranki. Byli też trzej królowie, a jeden 

z nich to przyjechał nawet na wielbłądzie, którego pożyczył z ZOO w Chorzowie. Oczywiście 

na naszych jasełkach nie mogło też zabraknąć aniołów, górników i świętej Barbary. 

- Babciu, a małego Jezuska też mieliście? – spytał Antek. 
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- No pewnie, był nim mój młodszy brat Jacek. Nie był już wtedy taki bardzo malutki 

i ledwo mieścił się w żłóbku, ale za to cudownie odegrał swoją rolę – odpowiedziałam 

i rozmarzona opowiadałam dalej. 

Wszystko pięknie nam wyszło, nawet zdobyliśmy nagrodę na przeglądzie widowisk 

jasełkowych w Radlinie. Byliśmy wtedy dumni i bardzo, bardzo szczęśliwi. No, ale na tym 

koniec. Pora wrócić do rzeczywistości i zająć się plackami. 

- Babciu, czy to naprawdę koniec tej historii? – spytał z rozczarowaniem w głosie Antek. 

- Nie opowiesz nam już nic więcej o tobie i Józefie? – dodała Ania. 

- No dobrze, opowiem wam dalszy ciąg tej historii, ale po obiedzie – odpowiedziałam. 

- Hurra, hurra – krzyczały dzieci biegnąc do łazienki myć ręce. 

Po obiedzie usiadłam znowu wygodnie z wnukami na kanapie i zgodnie z obietnicą 

opowiadałam im dalszy ciąg historii. Jak pamiętacie często spotykałam się z Józefem, razem 

występowaliśmy w jasełkach i na Barbórkach.  Wyobraźcie sobie, że nawet, gdy już byliśmy 

dorośli,  to nadal braliśmy udział w uroczystościach z okazji Dnia Górnika, tylko już jako 

pracownicy kopalni. Józef zawsze miał wtedy na sobie galowy mundur, przy którym nosił 

szpadę górniczą, a ja tradycyjny strój śląski. Pewnego razu, po jednej z takiej uroczystości 

poszliśmy na spacer i koło nikiszowskiej wieży wodnej … 

- Babciu, a czy w tej wieży mieszkała jakaś księżniczka? – zapytała Ania. 

- Nie kochanie, nikt tam nie mieszkał, bo to była taka specjalna wieża, w której trzymano 

wodę – odpowiedziałam. 

- A po co ta woda? – z ciekawością zapytał Antek. 

- Wodę gromadzono w zbiorniku na wypadek pożaru lub awarii wodociągu, żeby nie 

zabrakło jej w kopalni – odpowiedziałam i wróciłam do opowieści. 

Jak już mówiłam, dawno temu poszliśmy z Józkiem na spacer i koło wieży wodnej 

karmiliśmy gołębie pocztowe, które chętnie w tamtych czasach hodowano, rozmawialiśmy 

i w pewnej chwili on powiedział, że mnie bardzo kocha. Z wrażenia zakręciło mi się 

w głowie, myślałam, że śnię. Na szczęście to nie był sen, tylko prawdziwe i szczere wyznanie 

miłości, po którym… 

- … pocałowaliście się – z radością powiedziały dzieci. 

- No tak, pocałowaliśmy się, ale najpierw powiedziałam Józkowi, że też bardzo go 

kocham. 

- Zakochana para, Maria i Józef – śpiewali Ania i Antek. 

- Oj tak, bardzo byliśmy zakochani. Rodzice oraz znajomi nawet żartowali, że miłość nas 

uskrzydliła i bujamy w obłokach, bo zdarzyło się nam na przykład dodać sól do herbaty 

zamiast cukru. 

- Babciu to ja już wiem, dlaczego mama jak niedawno gotowała zupę, to wsypała do niej 

całą sól z pojemnika – z zadowoleniem stwierdziła Ania. 

- Naprawdę, dlaczego? – spytałam udając zdziwienie. 

- Nasza mama jest zakochana – odpowiedziała dumna ze swego odkrycia dziewczynka. 

- Mama kocha tatę, nie wiesz o tym babciu? – dodał Antek. 

- Wiem i bardzo się z tego cieszę. A teraz moje małe smyki dokończę wam opowiadać 

swoją historię. 

Po pewnym czasie Józef poprosił mnie o rękę, a ja bez chwili wahania zgodziłam się 

zostać jego żoną. Postanowiliśmy urządzić skromne wesele w gronie najbliższej rodziny. 

Pozostałe osoby, znajomych oraz sąsiadów, zgodnie z naszą śląską tradycją odwiedziliśmy 

tydzień przed ślubem, aby ich poczęstować kołoczem, makowcem i sernikiem, które na 

cieście drożdżowym upiekły nasze mamy. Wszyscy nam gratulowali oraz składali serdeczne 

życzenia, a wieczorem w przeddzień uroczystości zebrali się przed drzwiami mojego domu 

i tłukli różne porcelanowe naczynia na nasze szczęście. Wspólnie z Józefem musieliśmy 
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posprzątać potłuczone szkło, co wcale nie było takie łatwe, bo wystarczyła chwila naszej 

nieuwagi i już ktoś sprytny wysypał nam z wiadra wszystkie zebrane śmieci. I tak kilka razy, 

aż do późnych godzin nocnych. Nazajutrz wstałam wczesnym rankiem, byłam bardzo 

szczęśliwa i podekscytowana, że w końcu nadszedł dzień ślubu. Ubrałam moją wymarzoną 

białą suknię, a mama pięknie upięła mi welon we włosy. Pamiętam jak dziś, że punktualnie 

o jedenastej przyjechał Józef ze swoimi rodzicami i świadkiem, którym był jego brat Jerzy. 

Miał dla mnie w prezencie duży bukiet białych i czerwonych piwonii. Chciał mi je wręczyć, 

ale Jadwiga, moja siostra, stwierdziła, że to nie wystarczy na wykupienie panny młodej. Józef 

był na to przygotowany i oprócz moich ulubionych kwiatów podarował mi prześliczny 

otwierany medalion zawieszony na złotym łańcuszku, który w środku skrywał nasze zdjęcie. 

Założył mi go na szyję, a potem wspólnie poprosiliśmy naszych rodziców 

o błogosławieństwo. Była to bardzo wzruszająca chwila, niejedyna zresztą w tym dniu, po 

której pojechaliśmy do naszego kościoła świętej Anny na Nikiszu. Tam też przed Bogiem 

oraz zebranymi gośćmi złożyliśmy sobie przysięgę małżeńską, wymieniliśmy się obrączkami, 

a ksiądz ogłosił nas mężem i żoną. Po wyjściu z kościoła zostaliśmy obsypani grosikami 

i ryżem na szczęście. Goście kolejno do nas podchodzili, gratulowali i składali życzenia, 

a potem wszyscy pojechaliśmy do mojego rodzinnego domu, gdzie odbyło się wesele. 

Ponieważ była w tym dniu piękna pogoda,  po obiedzie wystawiliśmy stół na podwórko. 

Usiedliśmy, Jerzy grał na flecie i wtedy nad naszymi głowami zatrzepotały skrzydłami białe 

gołąbki, które kiedyś karmiliśmy z Józefem. Na krótką chwilę pojawiła się też święta 

Barbara, bo przecież nie mogło jej zabraknąć na weselu górnika. Zjedliśmy weselny tort, 

a potem jeszcze długo tańczyliśmy z … 

- … dziadkiem Józefem – dokończyła Ania. 

- Tak mała mądralo, tańczyłam z moim ukochanym mężem Józefem, który był waszym 

dziadkiem. Bardzo żałuję, że nie ma go już z nami i nie zdążyliście go dobrze poznać – 

odpowiedziałam smutnym głosem. 

- Babciu, a opowiesz nam więcej takich historii o tobie i dziadku? – zapytał Antek. 

- Bardzo chętnie kiedyś coś wam jeszcze opowiem i wiecie co, mam jeszcze jeden pomysł, 

zabiorę was jutro na wycieczkę – odpowiedziałam weselszym tonem. 

- Na wycieczkę, ale dokąd? – zapytały dzieci. 

- Pojedziemy do Muzeum Śląskiego w Katowicach, które znajduje się na terenie dawnej 

kopalni. Pokażę wam tam obrazy ilustrujące nasze codzienne życie na Nikiszu, które 

namalował Erwin Sówka. Na wielu z nich są górnicy ze swoją patronką świętą Barbarą oraz 

z rodzinami. A potem może sami coś dla mnie namalujecie? – zaproponowałam. 

- Tak, tak, jak super to babciu wymyśliłaś – mówiły jedno przez drugie podekscytowane 

dzieci. 

- Super, no to teraz kolacja, kąpiel i do łóżek. Musicie się dobrze wyspać i nabrać sił na 

jutrzejszą przygodę. 

I tak zakończył się kolejny wspaniały dzień w towarzystwie moich kochanych wnuków, 

pełen wspomnień wydobytych z dna serca, wzruszeń, ale warto było, bo tylko tak można 

ocalić pamięć o nieobecnych już bliskich nam osobach oraz o naszej tradycji. 


