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Dorota Elżbieta Simonides4 urodziła się 19 listopada 1928 w Janowie. Janów to dzisiaj 

dzielnica Katowic. Tuż obok jest Nikiszowiec - wtedy dzielnica Janowa, obecnie też  

w granicach administracyjnych Katowic. Eseista wybrał się tam  z aparatem – warto! 

                                                           
1 https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/11346?id=11346; „Przysłowia, przypowieści  

i ciekawsze zwroty językowe ludu polskiego na Śląsku w Księstwie Cieszyńskim”, książka z roku z 1885 roku; 

biblioteka cyfrowa. 
2 http://studzionka.net.pl/bery%20i%20bojki.pdf; treść książki - śląskie bajki. 

3 

https://books.google.pl/books?id=WFq_DwAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=%C5%9Bl%C4%85zaczki+Wydawni

ctwo+Naukowe+Scholar,+Warszawa,+2019.&source=bl&ots=58baV3wOP9&sig=ACfU3U0M_QlucKYaQCvaC1Afj

5CZDtc3CA&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjjm6ay_snoAhVGpIsKHfYjCqIQ6AEwAnoECAsQKw#v=onepage&q=%C5

%9Bl%C4%85zaczki%20Wydawnictwo%20Naukowe%20Scholar%2C%20Warszawa%2C%202019.&f=false;  
4 http://ww2.senat.pl/k5/senat/Senator/simonide.htm;  

http://www.nagrodakolberg.pl/laureaci-prof._dorota_simonides; dane o Bohaterce. 
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https://books.google.pl/books?id=WFq_DwAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=%C5%9Bl%C4%85zaczki+Wydawnictwo+Naukowe+Scholar,+Warszawa,+2019.&source=bl&ots=58baV3wOP9&sig=ACfU3U0M_QlucKYaQCvaC1Afj5CZDtc3CA&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjjm6ay_snoAhVGpIsKHfYjCqIQ6AEwAnoECAsQKw#v=onepage&q=%C5%9Bl%C4%85zaczki%20Wydawnictwo%20Naukowe%20Scholar%2C%20Warszawa%2C%202019.&f=false
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Moja babcia mieszkała w Rokitnicy, a siostry mojego dziadka w Zabrzu w pobliżu 

stadionu Górnika na ulicy Ks. Damrota – w obu przypadkach budownictwo sprzed  

II wojny światowej, ale trochę w innym stylu (tynkowane) - choć też można by je uznać  

za familoki - zwłaszcza w Rokitnicy. Ale to co zobaczymy w Nikiszowcu5 to absolutnie 

unikalne.  

Książka [2] została wyklikana, jest we fragmentach dostępna on-line (patrz przypis 

dolny), jest to dzieło w stylu składanka, omawia postacie wielu Ślązaczek, które były 

szeroko znane w ostatnich 20-30 latach. W eseju skupimy się wyłącznie na autobiografii 

[1]. Nasza Bohaterka, twierdzi, że to nie jest w pełni biografia, ale generalnie przebieg 

życia, twórczości i działalności jest opisany. Autorka pisze o swoich przodkach, 

rodzicach, ale o małżeństwie i dzieciach bardzo mało, co jest oczywiste w dzisiejszych 

czasach… Książka ma 328 stron, bardzo gruby papier, koloru lekko kremowego, więc 

nie jest on śnieżno-biały. Publikacja ma twarde okładki, jest zszywana, wydawnictwo 

niszowe, druk jest bardzo małą czcionką, jest grubo ponad sto fotografii, w tym znaczna 

część kolorowych. Na przedniej okładce jest zdjęcie twarzy bohaterki w okularach, w ich 

szkłach widzimy lustrzane odbicie pól … Na tylnej stronie okładki jest zdjęcie 

portretowe i zachęta do czytania - notka Prof. Jana Miodka. Na początku mamy dwa 

rozdziały wprowadzające: „Zamiast wstępu” oraz „Od Autorki”. Ten pierwszy napisał 

prof. Miodek, wśród kilku uwag i kilku pochwał - można znaleźć i taką iż historia jest 

opowiedziana pięknym językiem. To w pełni potwierdza eseista. Czyta się jednym 

tchem, setki stron, a nie można się oderwać. 

 

Pochodziła z rodziny górniczej, zdjęcie strona 19 „niedziela u dziadków” - wokół stołu 

jest 19 osób razem z dziadkami, trzy lub cztery pokolenia. Urodziła się w roku 1928 czyli 

na 11 lat przed drugą wojną światową w NIKISZOWCU. Cytat z Wikipedii „Początkowo 

było to osiedle robotnicze dla górników kopalni „Giesche” wybudowane na terenie 

obszaru dworskiego Gieschewald  w latach 1908−1918 z inicjatywy koncernu górniczo-

hutniczego <<Georg von Giesches Erben>>.” Istnieje też drugie podobne osiedle 

Giszowiec. Zatem miejsce gdzie mieszkali Jej rodzice było co dopiero zbudowane.  

W 1918 powstała odrodzona Polska, ale były jeszcze 3 powstania śląskie6. Niemcy nie 

wiedzieli, że będzie wojna, że odrodzi się Polska. Zapewne na te czasy było to 

rozwiązanie nowoczesne, pionierskie, ulice nie są zbyt szerokie, nie było prawie wcale 

samochodów, ale między domami są wewnętrzne, duże przestrzenie pełne zieleni. 

Ostatni obiekt, wybudowany w tym czasie to świątynia Św. Anny. Poświęcenie kościoła 

                                                           
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikiszowiec; informacja w Wikipedii. 

6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstania_%C5%9Bl%C4%85skie; zorganizowano plebiscyty, ostateczny kształt 

granic określono tam w 1921 roku.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_%E2%80%9EWieczorek%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_dworski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1908
https://pl.wikipedia.org/wiki/1918
https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_von_Giesches_Erben
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikiszowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstania_%C5%9Bl%C4%85skie
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odbyło się 23 października 1927 r., z zatem zaledwie na rok  przed urodzinami naszej 

Bohaterki. Osiedle posiadało szkołę podstawową, pracownicy mieli blisko do pracy na 

kopalni. Autorka wspomina swoje dzieciństwo jako wspaniały czas. Strona 28 - zdjęcie 

dzieci w szkole w pierwszej klasie, 3 rzędy ławek, dzieci starannie ubrane, uśmiechają 

się i są dumne, wygląda na to iż na ławkach mają słynny podłużny elementarz, każde  

z nich... Rodzina Jej była katolicka i polska. Historia mówi, iż Jej tata zostawił mamę 

przed kościołem bo jechało wojsko polskie i musiał to zobaczyć! To rodzinna prawda…, 

a mama się nie obraziła i nie rozmyśliła. Nieźle się  zaczyna. Oczywiście część rodziny 

znalazła się po wyznaczeniu granic w Niemczech. Gdzieś dalej opisana jest wizyta cioci 

z Niemiec. Wszyscy dorośli znali niemiecki, to też był Jej pierwszy język obcy, który 

opanowała perfekcyjnie. Są zdjęcia z koleżankami w mundurkach harcerskich - polskie 

harcerstwo to skarb na całe życie. Zatem była organizacja i praca społeczna. W okolicy 

zbudowano jeszcze przed wojną kino, wszyscy zachwycali się polskimi filmami - 

Autorka wspomina „Ada to nie wypada”…  

Jeszcze raz  ‘esej to esej’, książka ma ponad 300 stron, nie da się streścić, ale i tak nie na 

tym polegają rozważania w tej serii.  

W 1939 wojna, w wieku 14 lat, a zatem w 1942 roku przymusowa  praca w ogrodnictwie, 

przełożonym był też pracownik przymusowy, z Kielc. Miała brata bliźniaka i inne 

rodzeństwo - bliźniak Alojz w wieku 15 lat/!/ powołany do Wehrmachtu, podobnie jak 

drugi starszy brat. A najstarsza siostra pojechała na roboty w głąb Niemiec. Ojciec był 

górnikiem, grał m.in. na trąbie, w czasie wojny cały czas pracował w swoim zawodzie  

i jak pisze Bohaterka, grywał na pogrzebach… 

Jak wspomina nasza Heroina - kilku sąsiadów gestapo zaaresztowało i zostali 

wywiezieni do Auschwitz. Nie rozwija tych tematów. Zapewne ci wywiezieni mieli 

związek z powstaniami, Jej bracia w Hitlerowskim wojsku przeżyli. 

Oczywiście zaraz po wyzwoleniu - powrót do szkoły. Zawsze była silnie związana  

z kościołem, z każdą kolejną parafią, jak pisze z ogrodnictwa wyrwał Ją ksiądz Wiktor 

Mandrek, który skierował Ją do Kurii Diecezjalnej w Katowicach do prac biurowych. 

Spotkała tam m.in. redaktorkę Elżbietę Malinowską z redakcji „Gościa Niedzielnego”. 

 Jej praca to przepisywanie tekstów na maszynie do pisania. Młodsi czytelnicy nie 

wiedzą co to jest. A eseista uczestniczył w kursie szybkiego pisania… Dla Niej była  

to ogromna inspiracja do dalszej nauki. Pisze iż dostała do przeczytania książę Edmunda 

Osmańczyka „Sprawy Polaków”. Przeczytała, rozważała. Jak pisze chodziła na godzinę 

16 codziennie do szkoły wieczorowej. Czy ktoś mógł sobie wyobrażać, że będzie 

Senatorką RP? Współpracowała z różnymi pracownikami kurii, spotykała wielu 

kapłanów, którzy potem zostali biskupami, czy kardynałami. Do chwili obecnej ma silny 

związek z kościołem. W okresie późniejszym gdy już jako parlamentarzystka 

odwiedzała miasta i uniwersytety całej Europy, często miała spotkania w misjach 
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katolickich dla polonii, zwłaszcza w Niemczech (są w książce liczne zdjęcia z takich 

spotkań). 

Po skończeniu podstawówki, do szkoły średniej przeniosła się w 1948r. do Opola.  Miała 

20 lat. Mieszkała w bursie. Szkołę prowadziła wybitna osobowość dr Stefania Mazurek7. 

Tu spotkała swego przyszłego męża. Mimo całkowitych przeciwieństw ich obu - jak 

pisze - miała i ma małżeństwo doskonałe, co nie zawsze deklarują Bohaterki naszej serii.  

On pomagał Jej w matematyce, Ona jemy w języku polskim. Wrócił do Polski przez 

Czechy - jak pisze Heroina - nie podając szczegółów. Potem gdy kupili pierwszy 

telewizor, przez rok oglądali tylko czeską telewizję, bo nie mieli zasięgu polskiej. Jak 

można zobaczyć poniżej i wyklikać w scholar.google, wiele publikowała w języku 

czeskim. W Opolu dalej pracowała dla kurii biskupiej. Tu poznała słynnego biskupa 

Alfonsa Nossola. On też - jak wiemy - żył m.in. ideą „śląskości”.  

 

Maturę oboje zdali śpiewająco. Ona zdążyła jeszcze śpiewać i tańczyć w szkolnym 

zespole folklorystycznym. On studiował chemię na Politechnice Wrocławskiej, Ona 

pojechała do Krakowa na studia na UJ. Miłość zwyciężyła. Po dwóch latach w Krakowie 

przeniosła się na Uniwersytet Wrocławski, aby być bliżej chłopaka. Oczywiście - 

kontynuacja polonistyki zaczętej w Krakowie. 

 

W obu uczelniach miała wybitnych profesorów. Jeden z nich przeniósł się do pracy do 

Opola. On zaproponował Jej asystenturę. Wydawało się to jakby irracjonalne - a jednak: 

los to los. Odmówiła, bo tuż po dyplomie urodziła pierwsze dziecko, przenieśli się  

w pobliże Opola, bo mąż chemik dostał pracę w Zakładach Chemicznych. Za rok 

powtórka propozycji pracy naukowej, odrzucona bo drugie dziecko (chłopiec  

i dziewczynka). No cóż trzeciego dziecka nie było, jak w bojce, trzecia propozycja 

przyjęta. Praca naukowa!! Śląskość + zespół folklorystyczny + wielokulturowość = 

folklorystyka. Proste i oczywiste. Wraz ze studentkami zebrały setki historii, podań, 

zwyczajów, pieśni - pewnie ostatni raz. Dzisiaj gdy wszyscy mają laptopy, smartfony, 

facebooki, twittery następuje ujednolicenie /homogenizacja/  i żadne pieniądze 

(spadające nie wiadomo skąd i dlaczego) nie są z stanie nabajerować młodych na folklor, 

czasami nawet wydaje się to obciachowe. To trochę żart - są Golcowie i ich fundacja, jest 

„Psio Crew” - zobaczymy… 

Los to los, miała guza mózgu, 11 godzin operacji na otwartej czaszce, przeżyła i dalej  

w dobrym zdrowiu pracowała, z pogodą ducha, energią i uśmiechem. 

                                                           
7 Eseista ma o niej książkę - pewnie esej na ten temat pojawi się w serii - do 100 odcinków, jeszcze jest trochę 

casu. 
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CZAS. Czas to ważny aspekt Jej życia - miała kolegów kawalerów, na uczelni, którzy nie 

wykonywali tylu prac naukowych, nie napisali tylu książek, wielu pytało - jak to 

możliwe, kiedy ? (kiedy w domu jest dwoje dzieci); - odpowiedź naszej Bohaterki 

zawsze ta sama, zawsze prosta - umiejętność oraz chęć/wola zaplanowania sobie 

czynności/działań.  To może być najważniejsza ‘lekcja’ z tej lektury. 

  

Napisała kilkanaście książek, referowała wyniki w całych demoludach - to na początek: 

Związunio (Moskwa), NRD, Czechy, Rumunia … Potem już na całym świecie, 

najczęściej w RFN i potem z zjednoczonych Niemczech. Nigdy nie należała do partii 

komunistycznej PZPR, ale ciągle była nagabywana, namawiana, molestowana. Aby się 

od Niej „odwalili” - zapisała się do Stronnictwa Demokratycznego (SD). Jak pisze - 

„mogłam, zgodnie z moimi poglądami, chodzić w dalszym ciągu do kościoła oraz 

wychowywać  dzieci w myśl cenionych przeze mnie i męża wartości”.  Ci z PZPR byli  

z kolei namawiani na ateizm itd.  

Jak pisze - pierwszy raz została „posłanką” - jakby z klucza8 - córka górnika, choć 

słynniejsza była „córka rybaka”9. W marcu 1980 została posłanką z ramienia SD.  

Jak pisze, wtedy zaprzyjaźniła się z Hanną Suchocką. Potem włączyła się z kolei w Unię 

Demokratyczną i inne dalsze ugrupowania z niej wyrosłe. W  dniu 1 marca 1990 złożyła 

w Senacie ślubowanie senatorskie. I zaczęła I kadencję odrodzonego Senatu. Wybory  

do Senatu były wolne --- wynik był: 99 do 1, czyli został wybrany tylko jeden senator nie 

związany z Solidarnością., ale do SEJMU tak udziwniono zasady wyborcze iż dawni 

partyjniacy mieli zapewnione ponad 66%. Równocześnie tak ustawiono przepisy, aby 

Senat nie miał zbyt wiele do powiedzenia - i tak mamy do dziś. Warto zrozumieć genezę 

tejże sytuacji. Tak jest zapisane w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 

Praca parlamentarna wciągnęła Naszą bohaterkę bez reszty. Reprezentowała nasz kraj 

na różnych międzynarodowych spotkaniach i konferencjach. Uczestniczyła w procesie 

przygotowania przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Otrzymała wiele nagród: 

 w tym  Doktorat Honoris Causa macierzystego Uniwersytetu Opolskiego oraz kilka 

nagród związanych z tzw. pojednaniem polsko-niemieckim. Napisano „tzw.” - czy my 

się pojednamy??  Eseista ma korzenie w Austrii, wielu krewnych w Niemczech, żona 

eseisty jeszcze więcej rodziny w Niemczech. Eseista zna w miarę dobrze język niemiecki, 

nie tak jak angielski czy rosyjski. Warto się uczyć, aby móc wsiąkać w codzienne życie  

w krajach takich jak Niemcu i Austria. Starajmy się… 

 

                                                           
8 Rozdział strona 153: << Posłana „z klucza”>>. 

9 Trochę później 1985. Rudi Szubert i Wały Jagiellońskie. 
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Polecam książkę gorąco. Mieliśmy bohaterki pochodzenia szlacheckiego, hrabiowskiego, 

z ogromnymi możliwościami finansowymi, czy tylko one/oni mogą osiągnąć szczyty 

wiedzy i władzy?  Praca, pasja, pracowitość, prawdziwość (naturalność), znajomość 

języków obcych to mogą być filary dobrego i pięknego życia…  
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Publikacje Bohaterki 

Książki 

 Współczesna śląska proza ludowa, Opole 1969  

 Powstania śląskie we współczesnych opowiadaniach ludowych, Opole 1972  

 Z problemów socjologii folkloru, Opole 1977  

 Kumotry diobła. Opowieści ludowe Śląska Opolskiego, Warszawa 1977  

 Folklor Górnego Śląska (red.), Katowice 1989  

 Bery śmieszne i ucieszne. Humor śląski, Opole 2008  

 Opolskie legendy i bajki, Opole 2008  

 Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata, Opole 2010  

 Szczęście w garści. Z familoka w szeroki świat, Opole 2012  

 Śląski horror o diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach, Opole 2013 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE (Wybrane, też po Niemiecku i Czesku) 

1. SIMONIDES, Dorota. Odra-folklor-pogranicze kultur. Rzeki. Kultura, cywilizacja, 

historia, 1992, 1: 83-105. 

2. SIMONIDES, Dorota. Kinder als Träger der Tradition am Beispiel Polens. Schweize 

risches Archiv für Volkskunde 71 (1975), 97 - 107. 

3. SIMONIDES, Dorota. „Der Einfluss der Wende auf das Brauchtum in Polen.“. Klaus 

Roth (Hg.): Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Wien. S, 2008, 299-310. 

4. SIMONIDES, Dorota. Volkserzählungsgattungen in der polnischen Folkloristik. Fabula, 

1971, 12.1: 77. 

5. SIMONIDES, Dorota. Obyčej v životě člověka v minulosti a dnes. Národopisná revue 

(Journal of Ethnology), 2009, 2.19: 75-83. 

6. SIMONIDES, Dorota. Středověké exemplum a současný folklor. Národopisná revue 

(Journal of Ethnology), 2009, 4.19: 250-259. 

7. SIMONIDES, Dorota. MOŽE LI SE PISANA TRADICIJA SMATRATI 

FOLKLOROM?. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 1982, 

19.1: 163-169. 

8. RAJKOVIĆ, Zorica. Dorota Simonides, Wspolczesny folklor slowny dzieci i nastolatkow, 

Instytut Slaski w Opolu, Wroclaw-Warszawa 1976, 252 str. Narodna umjetnost: hrvatski 

časopis za etnologiju i folkloristiku, 1981, 18.1: 362-363. 

 

 

WYDAWNICTWO OKOLICZNOŚCIOWE 

Dorota Simonides: Doctor Honoris Causa Universitatis Opoliensis. Opole: Uniwersytet Opolski, 

2008. ISBN 978-83-7395-281-2. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788373952812
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Śladami Bohaterki  

Nikiszowiec - ze słynnymi familokami 

 

 

Kościół Św. Anny - parafialny dla Nikiszowca. 
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 Dom parafialny 
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Plac centralny w Nikiszowcu 
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W dniu wizyty – kręcono film: 
           Nikiszowiec udawał Londyn z II Wojny Światowej 
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Zdjęcie w książce [1] - bardzo podobne ujęcie 
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  Londyn czy Nikiszowiec?? 

W dniu wizyty - kręcono film… 
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Śląskie drugie danie – rolada, modra kapusta i kluski śląskie, 

na zakończenie wizyty w Jej stronach rodzinnych.  

Jak pisze Jej mama genialnie gotowała, co ‘scalało’ całą rodzinę, nawet w kryzysie, nawet 

podczas II wojny światowe, gdy zamiast rolady był sznycle warzywne!!! 
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WROCŁAW - tu studiowała na Uniwersytecie i uzyskała dyplom  

 

Okolice Najstarszych budynków Uniwersytetu  
 

Jedna z bram wjazdowych 

 
 

 

Widok od strony Odry na najstarsze 
budynki Uniwersytetu 
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Gdy weszła to tej Sali, myślała, że to kościół, czy to była kaplica uniwersytecka? 
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Korytarz w Budynku Głównym 
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Sztandar z okresu niemieckiego; 
obok: pomoce naukowe  

 

Budynek Opery we Wrocławiu; 

 

 

Obok: kościół przy 

Uniwersytecie 

 

 
Pomnik Papieża Jana XXIII 

z gołąbkami pokoju na głowie 

 
Papieski Wydział Teologiczny 
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Pałac Arcybiskupa Wrocławskiego, jak wiemy 

biskupstwo zostało utworzone w roku 1000, w 
Państwie Polskim (król Bolesław Chrobry) 

  

 

 

 
Kościół Św. Michała Archanioła, 

a w nim kaplica Św. Teresy Benedykty od Krzyża  

(Edyty Stein, obok Jej domu rodzinnego) 
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Rzeźba w Ratuszu Wrocławskim Była na audiencji u papieża 

Jana Pawła II (popiersie w Krakowie) 
 

Zdjęcia wykonał eseista: Stan Zawiślak 

 

DODATEK  

http://archive.is/gRvZ; Lista Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego. 

 Nasza Heroina - rok 2008. 

Nagroda Księżnej Jadwigi Śląskiej 

2010 - Cytat ze stron: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Ksi%C4%99%C5%BCnej_Jadwigi_%C5%9Al%C4%

85skiej; 

 prof. Gesine Schwan – polityk, koordynator niemieckiego rządu ds. stosunków z Polską 
(2005-2009), rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (1999-
2008) - Od eseisty:  to kobieta (!!!), bez końcówek żeńskich - głupawo to brzmi, 

 prof. Dorota Simonides – folklorystka, profesor Uniwersytetu Opolskiego, senator RP  
w latach 1990-2005, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 

http://archive.is/gRvZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gesine_Schwan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorota_Simonides
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Pomnik Carycy Elżbiety w pobliżu Kaliningradu 


