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Państwo Barbara i Ignacy Białasowie wraz z dziesięcioletnim Augustem wyprowadzili 

się do Belszowic. Tam zamieszkali u przyszywanej babci Jadwigi Goleszowej. Ignacy 

codziennie wychodził do pracy w kopalni, Barbara pomagała babci Jadwidze w domu i na 

gospodarstwie. Gustlik chodził do polskiej szkoły. Był bardzo zdolny, niestety nie przykładał 

się do nauki, co było zmartwieniem rodziców. Jedyną pasją Gustlika były gołębie – im 

poświęcał cały swój czas wolny. 

Domownicy szanowali się i troszczyli o siebie wzajemnie. Jest takie śląskie 

powiedzenie, że w nowym domu „albo kogoś ubędzie, albo przybędzie”. Tak się też stało w tym 

domu. Okazało się. Pani Barbara była przy nadziei. Wkrótce na świecie powitano nowego 

członka rodziny – córeczkę Annę. To był rok 1922. Ania była dzieckiem bardzo radosnym. 

Wszyscy bardzo ją kochali, była oczkiem w głowie domowników. 

August po ukończeniu szkoły powszechnej miał 15 lat. Nie chciał się dalej uczyć, 

chociaż rodzice nalegali. Gustlik wiedział, że rodzicom trudno jest związać koniec z końcem. 

Mimo ogromnego sprzeciwu Barbary i Ignaca Gustlik postanowił zostać górnikiem. 

Na szczęście nie został przyjęty do pracy w kopalni – był zbyt młody. Rodzicom udało się 

namówić Gustlika, aby podjął naukę w szkole zawodowej i kształcił się w zawodzie ślusarza. 

Potem podjął pracę w kopalni. 

W roku 1930r. Anna rozpoczęła naukę w szkole powszechnej. Była niezwykle zdolną 

i pilną uczennicą. Dumni z niej byli nie tylko rodzice, ale również starszy brat Gustlik, no 

i ukochana babcia Jadwiga, która od pewnego już czasu chorowała. Mimo ogromnego 

cierpienia, babcia była niezwykła. Kochała swoje „przyszywane wnuki”, poświęcała im czas, 

zaprowadzała ich do kościoła, uczyła miłości do Boga i ludzi. Często opowiadała im też 

ciekawe historie ze swojego życia. Anna i Gustlik szczególnie lubili, gdy opowiadała im 

historie o strzygach, wodnikach i skarbku mieszkającym w pobliskiej kopalni.Kiedy babcia 

Jadwiga zmarła, wszyscy odczuli w sercach pustkę, bo była to wyjątkowa osoba. 

Anna po skończeniu szkoły powszechnej zaczęła naukę w gimnazjum 

ogólnokształcącym i ukończyła ją zdając maturę. Rodzina bardzo ją wspierała, zwłaszcza 

Gustlik, który już od dwóch lat był żonaty i mieszkał w domu rodzinnym wraz ze swoją żoną 

Marią. 

W 1938 r. Anna podjęła studia w Seminarium Nauczycielskim, gdyż od dziecka 

marzyła o pracy nauczycielki. Niestety 1 września 1939r. napadli na Polskę hitlerowcy, a 17 dni 

później sowieci. Anna nie zrezygnowała z nauki, mimo że szkoły polskie były zamknięte. Anna 

podjęła naukę na tajnych kompletach. Studia skończyła jeszcze w czasie okupacji i sama 

zaczęła uczyć, mimo że było to zakazane przez hitlerowców i groziło nawet śmiercią. 



Gustlik też włączył się w walkę z hitlerowcami – należał do Związku Walki Zbrojnej, 

tam poznał i zaprzyjaźnił się Edmundem Kokotem. Bardzo też przeżył śmierć przyjaciela – 

bestialsko zamordowanego przez hitlerowców. 

Anna i Gustlik szczęśliwie przeżyli wojnę. W czasie pokoju Gustlik nadal pracował 

w kopalni, miał już dwóch synów. Natomiast Anna – jako nauczycielka została wysłana 

do pracy do Bieńkowic - małej wsi niedaleko Raciborza, która dopiero po II wojnie światowej 

znalazła się w granicach Polski. 

Nie było jej łatwo. Zamieszkała z dala od kochającej ją rodziny w wynajętym 

skromnym pokoiku u kowala Johana Sochy. Ludzie mówili tu po śląsku, niemiecku 

i morawsku. Mało kto umiał mówić po polsku. Brakowało podręczników w języku polskim. 

Na około 300 uczniów przypadały początkowo dwie nauczycielki, które zaznajamiały dzieci 

z alfabetem, czytaniem i pisaniem prostych wyrazów. To był trudny czas dla wszystkich: dzieci 

praktycznie musiały porozumiewać się obcym dla nich językiem, który miały uznać za język 

ojczysty. Wszyscy żyli biednie, wiele rodzin musiało naprawiać i na nowo urządzać swoje 

domy, które były zdewastowane przez wojska tu walczące. W wielu rodzinach opłakiwano 

bliskich, którzy nie wrócili z wojny. 

Jednak Anna i druga nauczycielka Maria Leszcz, wspierając się wzajemnie, zarażały 

swym optymizmem otoczenie. Dzięki temu np. w czerwcu 1947r. bieńkowiczanie 

zorganizowali zbiórkę złomu. Za sprzedane pieniądze zakupiono do szkoły globus, mapę 

Europy, liczydło, przybory do nauki geometrii, fizyki oraz 20 obrazów. 

Anna ciężko pracowała, tym bardziej że wieczorami prowadziła kurs dla dorosłych, 

których uczyła mówić, czytać i pisać po polsku. Mimo to znajdowała jeszcze czas na 

organizowanie amatorskiego kółka teatralnego i spotkania towarzyskie na potańcówkach 

w karczmie „Warszawa”. Tam spotkała miłego kawalera Tomasza Halfara, który był rolnikiem. 

Anna i Tomasz spotykali się około roku, nim podjęli decyzję o ślubie, który odbył się 

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzyżanowicach raz w kościele Wszystkich Świętych 

w Bieńkowicach. Oczywiście gośćmi honorowymi byli rodzice Anny: Barbara i Ignacy oraz 

brat Gustlik z żoną Marią i dziećmi. Trzeba podkreślić, że na tę uroczystość Gustlik przywiózł 

parę gołębi, które zostały wypuszczone po wyjściu młodych z kościoła. 

Gołębie wróciły bezpiecznie do domu. 

Teraz na Śląsku nie tylko gołębie były wolne… 

 



Anna nie zrezygnowała z pracy w zawodzie i wspaniale łączyła je z obowiązkami 

gospodyni domowej, żony, a także matki bliźniąt: Jadwigi i Franka. Dzieci nieprzypadkowo 

otrzymały imiona przyszywanego dziadka z Bytomia i przyszywanej babci z Belszowic. 

Tradycja i pamięć o bliskich nie może zaginąć. 
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