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„Dom pełen wspomnień” - esej 

 „Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. 

I dom pełen wspomnień.” - te właśnie słowa A. Saint Exupery’ego zacytowała mi mama , gdy 

zapytałam ją o sens tworzenia drzewa genealogicznego rodziny, o pisanie wypracowań na 

temat regionu, z którego pochodzę. Tata wskazał na potrzebę poczucia tożsamości z małą 

ojczyzną, a babcia na wartość budowania mostów pamięci między tym , co było, jest i będzie. 

Buntowałam się przeciwko takiemu myśleniu, a jednak nie pozostałam obojętna. Zaczęłam 

się zastanawiać nad tym, o czym mówili mi najbliżsi. Kim jest człowiek bez pochodzenia? 

Jaką wartość wnoszą ceremoniały te regionalne i te rodzinne? Czy moja mała ojczyzna jakoś 

mnie określa? 

 Niektórzy mówią, że jak czegoś nie ma w Internecie to nie istnieje. Może mogę żyć 

bez małej ojczyzny, ale czy jestem w Internecie? No pewnie, mam przecież konto na 

facebooku, ale okazało się, że stron z moim nazwiskiem jest całkiem sporo. Na jednej z nich 

odnalazłam  drzewo genealogiczne. Ktoś z dalszej rodziny zajął się tym. Patrzyłam na 

monitor zafascynowana, bo informacje na temat tej gałęzi mojego rodu sięgały XVIIIw. 

Przeglądnęłam też stare rodzinne fotografie znajdujące się u jednych i drugich dziadków. No i 

dowiedziałam się z nich, że historia rodziny jest jak powieść przygodowa, tyle, że to ja swoim 

życiem mam napisać jej dalszy ciąg.  

 Jestem Polką, a moją małą ojczyzną jest Śląsk. Rzeczywiście mój dziadek i mama 

urodzili się w Katowicach, a drugi dziadek i tata w Rudzie Śląskiej, ale dalszej rodziny na 

Śląsku mamy niewiele. Krewni ze strony mamy pochodzą z Lwowa, Krakowa, Poznania; a ze 

strony taty z Rzeszowa i Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. W domu mówimy językiem 

literackim, chociaż trzeba przyznać, że tata płynnie potrafi przejść na gwarę, a mama 

znakomicie ją rozumie. A ja? Nie znam właściwie gwary, czasem denerwuję się, gdy 



rozmawiam z kuzynką z Świętochłowic i nic nie rozumiem. Może więc nie jestem Ślązaczką? 

To kim w takim razie? 

 Rodzice śmieją się, że pewnych obyczajów związanych z regionem nie zauważamy, 

dopóki nie wyjedziemy gdzie indziej. Wtedy przypomniałam sobie, jaką zdziwioną minę 

miała moja kuzynka z Krakowa, gdy przed pierwszym września pierwszej klasy dostała od 

nas tytę, czyli róg obfitości wypełniony słodyczami. Cudowny zwyczaj, ale w Polsce 

występuje tylko na Śląsku. 

 Dzięki temu, że korzenie naszej rodziny sięgają i poza Śląsk obchodzę zarówno 

śląskie urodziny jak i krakowskie imieniny. Wielkim świętem jest też w domu 4 grudnia – 

Barbórka. Wtedy jedziemy do Rudy Śląskiej, do dziadka Mietka. Długie lata był on 

sztygarem w kopalni Pokój. Dziadzio wyjmuje stare zdjęcia, pokazuje fotografie pradziadka 

Stanisława w górniczym odświętnym stroju, potem wyciąga swój mundur galowy. Na ścianie 

u dziadka wisi karbidowa lampka górnicza i szpada z ozdobnymi kutasami. Jeżeli górnicze 

święto przypada w niedzielę to idziemy wszyscy razem na mszę św. za górników, a potem 

jemy tradycyjny śląski obiad: rosół, kluski, rolady i modrą, czy jak powiedzą gdzie indziej 

czerwoną kapustę. Ten obiad podawany jest tradycyjnie około godziny 12.  

 Okazuje się, że nawet drobne rzeczy mogą mieć regionalny charakter. Tylko na Śląsku 

idzie się z ofiarą do koszyczka przed lub za ołtarzem, tylko tu z okazji większych rocznic 

ksiądz na mszy daje pamiątkowe obrazki.  

  Tylko w mojej małej ojczyźnie nikogo nie zdziwi, gdy dzień przed ślubem, przed 

drzwiami panny młodej bita jest porcelana, a przyszła żona nie narzeka, tylko z uśmiechem ją 

zamiata. To tu w parku można spotkać staruszków z zapałem grających w Skata.  

 Ślązacy kochają też zwierzęta, zwłaszcza króliki i gołębie. Gołębników jest zresztą 

coraz mniej, ale na coroczne wystawy tych ptaków zjeżdża się zawsze mnóstwo ich 

miłośników. 

 Tradycje zawsze najlepiej rozpoznać poprzez celebrację świąt, zwłaszcza Bożego 

Narodzenia. W moim domu to prawdziwa regionalna mieszanka, a potraw w związku z tym 

jest znacznie więcej niż 12. Jemy typowy lwowski barszcz na wywarze z grzybów z uszkami, 

tata je dodatkowo kwasówkę. Mamy pierogi z kapustą i grzybami, ruskie, karpia w galarecie i 

tego smażonego. Jamy zarówno kutię jak i makówki. Pod koniec kolacji prezenty przynosi 

Aniołek, a dla taty Dzieciątko.  



 „Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. 

I dom pełen wspomnień.” Ja będę miała , co wspominać, bo tradycja w moim regionie i 

rodzinie jest bardzo bogata, a historia zawiła. Zawsze jednak moja rodzina wierna była 

Polsce. Pradziadkowie walczyli w AK. Pradziadek Józef był za to więziony przez 

komunistów przez 12 lat w Wronkach. Prababcia Jadzia prowadziła tajne nauczanie, 

przygarnęła też na wychowanie ciocię Władzię, której najbliższych wywieziono na Syberię. 

Bliski kuzyn babci, wujek Kazik otrzymał krzyż Virtutti Militari za rany odniesione pod 

Monte Cassino. Moja babcia była w latach 80 – tych przewodniczącą NSZZ Solidarność w 

swoim zakładzie pracy i cudem uniknęła internowania. Dziadek przez działalność opozycyjną 

stracił pracę.  Mama brała udział w strajkach studenckich. Historia mojej rodziny głęboko 

wpisuje się w polską historię. Uczy, czym jest heroizm i bohaterstwo.  

 Exupery pisał, że najważniejszy jest dom pełen wspomnień. Ja jednak myślę, że dużo 

ważniejsze są same wspomnienia, pamięć o tych, którzy kiedyś byli częścią ojczyzny, 

rodziny, których trud, poświęcenie spowodowały, że mogę żyć w wolnym państwie . Mój 

patriotyzm ma polegać na pamiętaniu o tych, którzy byli, na kontynuowaniu tradycji, 

obyczajów. 

 Teraz początkowe pytania wydają mi się pozbawione sensu. Człowiek bez 

pochodzenia jest nikim. Przypomina błąkającą się po ulicy sierotę, która nie przynależy do 

żadnego domu. Moja mała ojczyzna ma dla mnie wartość najwyższą. To ziemia, z której się 

wywodzę, to miejsce, za które wielu z mojej rodziny oddało lub narażało życie. A tradycja? 

Tradycja to coś, co powoduje, że dany region staje się niepowtarzalny jak dom rodzinny 

każdy wyjątkowy i każdy najpiękniejszy.  

  


