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Polak pilnie potrzebny
Jak sobie radz¹ nasi w Berlinie

Dwa dni spêdzi³em na peryfe-
riach Berlina, kopi¹c dziury
pod s³upki do p³otu. Robota

jak robota, ciekawe jednak by³o co
innego. Jeœli chodzi o Polaków, to pa-
nuje tam atmosfera, jakby niemiecki
rynek pracy ju¿ by³ dla rodaków ca³-
kowicie otwarty. 

Mój kolega Micha³ ma w Polsce
zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹: stawia p³oty, montuje bramy
i napêdy do bram. Zna niemiecki,
dlatego du¿o prac wykonuje te¿
w Niemczech. Ostatnio dwukrotnie
zaproponowa³ mi tam wyjazd na fu-
chê, za dwieœcie z³otych dziennie. 
W styczniu byliœmy w Spandau, te-
raz chcia³, ¿ebym znów z nim jecha³
do tej berliñskiej dzielnicy, tylko
w inne miejsce. 

Trzeba by³o przed i z boku warsz-
tatu samochodowego zamontowaæ
p³ot panelowy. Przedtem pod s³upki
i bramê musieliœmy wykopaæ trzy-
dzieœci dziur. Wiêc akurat z monta-
¿em robota tak na trzy dni. 

Niestety okaza³o siê, ¿e warsztat
w Polsce, który mia³ zrobiæ te pane-
le, nawali³, nie zd¹¿y na czas. Nie
pierwszy zreszt¹ raz. Tymczasem
termin roboty Micha³ mia³ uzgodnio-
ny z Niemcem na 14 – 16 lutego. Jak
ci nasi nawalili z p³otem, to chcia³ za-
dzwoniæ i prze³o¿yæ robotê. Lecz
przytomnie stwierdzi³, ¿e pojedzie-
my chocia¿ na dwa dni, ¿eby wkopaæ
s³upki, akurat wtedy by³y ciep³e dni.
Panele to siê pomontuje nawet na
mrozie, a nie wiadomo, jaka bêdzie
póŸniej pogoda. Jak siê okaza³o, mia³
racjê – za tydzieñ spad³ œnieg i fak-
tycznie zrobi³o siê zimno, wiêc by-
œmy sobie nie pokopali. Niemiec na
taki uk³ad siê zgodzi³.

Celnicy już się nie czepiają. W efek-
cie Micha³ umówi³ siê, ¿e pojedziemy
14 i 15 lutego. We trzech, by³ z nami
jeszcze Darek, z którym obaj te¿ cza-
sem pracuj¹. Wyjechaliœmy o czwar-
tej rano, o ósmej byliœmy ju¿ pod
Berlinem. Micha³ zarz¹dzi³ przerwê,
zjechaliœmy na parking.

– Zolle s¹ za nami – stwierdzi³ po
chwili Darek. 

Faktycznie te¿ wjechali na parking
i stanêli obok nas.

Micha³ tylko wzruszy³ ramionami,
wysiad³, poszed³ na ty³ samochodu
i otworzy³ baga¿nik, gdzie wala³y siê
narzêdzia i robocze ciuchy (jechali-
œmy VW Golfem kombi). Celnicy
spojrzeli na to obojêtnie i spokojnie
odeszli w stronê ubikacji. 

– Przypadek, nie jechali za nami –
stwierdzi³ Micha³, wygrzebuj¹c z ba-
ga¿nika reklamówkê z bu³kami.

– Jak je¿d¿ê do Niemiec z dziesiêæ
lat, to raptem dwa razy mnie spraw-
dzali, ostatni raz chyba z piêæ lat te-
mu. Ju¿ dawno nawet nie s³ysza³em
¿eby siê czepiali Polaków.  

Za pó³ godziny byliœmy na miejscu
i do roboty. Na szczêœcie gleba by³a
miêkka, taka „ogródkowa”, praca
sz³a szybko. Nocleg mieliœmy parê
ulic dalej, u Igora, znajomego Micha-
³a. Igor urodzi³ siê i wychowa³ w Ka-
zachstanie, lecz jego przodkowie by-

li Niemcami. Wyrobi³ wiêc sobie nie-
mieckie obywatelstwo i w po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych przeprowadzili
siê z ¿on¹ do Berlina. Pracuje jako
œmieciarz, ona jest salow¹ w szpita-
lu. 

Dorobili siê piêtrowego domu
z gara¿em. Jakiœ czas temu Igor do-
szed³ do wniosku, ¿e samochód mo-
¿e parkowaæ na dworze. Gara¿ w
œrodku ³adnie wymalowa³, zamonto-
wa³ kaloryfer, wstawi³ trzy tapczany,
trochê innych niezbêdnych mebli
i telewizor. Z gara¿u jest bezpoœred-
nie wejœcie do domu, tak wiêc mo¿na
przejœæ do ³azienki. 

Resztê pokoi na parterze zamkn¹³
na klucz, do tego jeszcze wstawi³
drzwi wewnêtrzne, które te¿ zamy-
ka. Oddzielaj¹ korytarz od schodów,
po których wchodzi z ¿on¹ na piêtro,
gdzie siedz¹. S³owem urz¹dzi³ jedno-
pokojowy pensjonat z ³azienk¹. Za
nocleg bierze 20 euro od osoby. 

Dalej na stronie 12.

Piêkna Madonna z Knurowa
patronk¹ górnoœl¹skich emigrantów
B ractwo Gwarków

Zwi¹zku Górnoœl¹s-
kiego popiera wnio-

sek Stowarzyszenia Kultu-
ralnego Œl¹ska i Moraw
z Düsseldorfu oraz  Fundacji
„Dom Górnoœl¹ski” z Ratin-
gen (Kulturverein für Schle-
sien und Mähren oraz Ger-
hard-Hauptmann-Haus) w
sprawie nadania Piêknej Ma-
donnie z Knurowa – Matce
Piêknej Mi³oœci tytu³u Pa-
tronki Górnoœl¹skich Emi-
grantów – dowiedzia³ siê
dziennikarz „Samego ¯ycia“.

Dr Stephan Kaiser, dyrek-
tor Fundacji „Haus Ober-
schlesien“ oraz dr Georg
Ploch, przewodnicz¹cy Kul-
turverein für Schlesien und
Mähren e.V. wnieœli ju¿ do ks.
arcybiskupa Damiana Zimo-
nia, metropolity œl¹skiego,
odpowiedni¹ proœbê. W liœcie
do Arcybiskupa przypomina-
j¹, ¿e jesieni¹ ub.r. delegacja
NRW, która uczestniczy³a w
Kongresie Kultury Wojewó-
dztwa Œl¹skiego, odwiedzi³a

Knurów i koœció³ek w Kry-
wa³dzie, do którego ks. arcyb.
Zimon osobiœcie wprowadzi³
Piêkn¹ Madonnê.

„Wizyta ta zrobi³a na nas
wra¿enie. Cieszylibyœmy siê
zatem, gdyby Górnoœl¹zacy
¿yj¹cy za granic¹ w sposób
szczególny mogli siê odnieœæ
do figury Madonny i identyfi-
kowaæ siê z ni¹“ – czytamy w
liœcie. „Górnoœl¹zacy, którzy
z ró¿nych powodów opuœcili
swe rodzinne strony, teraz
bardzo czêsto odwiedzaj¹
swoj¹ Ma³¹ Ojczyznê. W cza-
sie tych wizyt chc¹ odwiedziæ
œwi¹tyniê w Krywa³dzie, 
w której znalaz³a schronienie
najstarsza Œl¹zaczka – Piêk-
na Madonna z Knurowa(...)
W tym koœció³ku czujemy siê
jak u Naszej Matki(...). Wnê-
trze tego koœció³ka przypo-
mina typowy rodzinny œl¹ski
dom. W prezbiterium krzy¿
i wspó³czesne obrazy Serca
Jezusa i Serca Maryi, drew-
niana pod³oga, drewniany su-
fit przypominaj¹ obowi¹zuj¹-

cy przed laty wystrój ka¿de-
go œl¹skiego domu.

Symboliczne jest równie¿
to, ¿e œwi¹tynia w Krywa³-
dzie znajduje siê w pobli¿u-
by³ej granicy z roku 1922,
granicy podzia³u Górnego
Œl¹ska. Dzisiaj w zjednoczo-
nej Europie nie ma ju¿ gra-
nic, nie powinno byæ podzia-
³ów“.

Niezwyk³e jest równie¿ to,
¿e Najstarsza Œl¹zaczka, jak
nazwano potocznie figurê,
przypomina historiê patrona
Zwi¹zku Górnoœl¹skiego –
Œw. Jacka. Cudownie urato-
wana przed 400 laty z p³on¹-
cego koœció³ka przyby³a do
Krywa³du wraz z uratowan¹
ze starego koœcio³a Œw. Waw-
rzyñca monstrancj¹. Symbo-
liczna równie¿ jest jej tu³acz-
ka, jak¿e przypominaj¹ca tu-
³aczy los wielu œl¹skich ro-
dzin i wspó³czesnych emi-
grantów. 

Decyzja o nadaniu tytu³u
knurowskiej Madonnie ma
zostaæ wkrótce podjêta. (kb) Piękna Madonna z Knurowa.                               Zdjęcie: B. Szyguła


