Młyn jak z bajki

Młyn wodny z Siołkowic Starych.
Włodzimierz Wójcik
Cóż może być bardziej dla mnie przyjemne niż wspominanie w te wiosenne
roztopy, rozległych srebrnych plam falującego na lekkim wietrze, dojrzewającego
żyta. Takie obszary malarskie istnieją w mojej pamięci, która jest swoistą galerią
znakomitych pejzaży. Pejzaży nie namalowanych, ale przecież utrwalonych. Póki
żyję, żyją też – te z dawnych lat – żytnie kłosy, złote kłosy pszenicy, kłosy
jęczmienia z kruchymi długimi wąsami oraz krótkie łodygi owsa, z drgającymi
nerwowo ziarenkami. Pod koniec lata ten człowieczy urobek, po skoszeniu,
wieziony był, po młócce, do młyna. Niektórzy ludzie lubią przesypywać z garści do
garści złote monety, mnie wystarczyło zanurzać dłonie w ziarnach zboża
wypełniającego kosmate szorstkie szare worki. Ciepło płynące z tych szlachetnych
ziaren zapowiadało łagodną ciepłotę bochnów wyciąganych z chlebowego pieca
opalanego klocami najszlachetniejszego drewna. Oczywiście, zanim ziarno
zamieni się w nasz chleb powszedni, musi przejść bolesny rytuał spotkania z
młynem, z szorstkimi dwoma kamieniami, obracającymi się w przeciwnych

kierunkach, trącymi zboże, sypiącymi tak oczekiwaną mąkę…
Pojęcie młyna jest stare jak świat, a właściwie jak Biblia. Czytamy w piśmie
Świętym: „Młyny boże mielą wolno, skrupulatnie i na miałko, a prawda jest jedna i
nierozdwajalna”. Maksyma ta zawiera dwie mądrości. Jedna powiada, że każda
praca przyniesie owoce, jeśli jest wykonywana rzetelnie, bez szalonego pośpiechu,
a w rezultacie dokładnie. Mądrość druga niesie pouczenie, że wcześniej czy
później nasze czyny będą sprawiedliwie ocenione przez siły nadrzędne, na
przykład boskie. Potrzebna jest tylko cierpliwość. Cierpliwość.
Tego rodzaju spostrzeżenia czyniłem od najwcześniejszych lat dzieciństwa,
obserwując monotonny rytm pracy koła rzecznego młyna pana Kłapci „na
Brzozowicy”. Młyn stał przed skrzyżowaniem ulicy Siemońskiej (idącej z zachodu,
z Łagiszy do Dąbrowy Górniczej), z Czarną Przemszą. Dwa brzegi rzeki łączył
drewniany most z mocnymi poręczami. Od strony północnej masywnego budynku
z bali drewnianych była platforma służąca przyjmowaniu worków z ziarnem. Od
zachodniej strony młynarze wydawali mąkę. Od południa cierpliwie obracało się
olbrzymie koło młyńskie poruszane wodą Czarnej Przemszy, do której wcześniej
wpadała moja „domowa rzeka”, Strumyk Psarski, często nazywany po prostu
Psarką. Właśnie to koło uruchamiało napęd mechanizmów młyna.
Spadająca z wysokości, spiętrzona stawidłami woda rozpryskiwała się formując w
powietrzu, gdy było słońce – ku mojej i moich rówieśników uciesze –
wielobarwne tęcze. Z owego bajecznego „podemłynia” często biegaliśmy
rozległymi łąkami pełnymi kwiatków polnych. Wielekroć, po przejściu rzecznej
kładki, dostawaliśmy się na wzgórze, gdzie znajduje się będziński cmentarz, gdzie
dzisiaj dzieciaki chodzą do swego teatru noszącego imię Dormana. Pamiętałem
słowa ojca, że na tym cmentarzu leży pochowana jego matka, a moja babcia
Jadwiga. Zmarła prze moim urodzeniem w domu rodziny Przyłuckich, zaledwie sto
metrów od „naszego” młyna. Ten dom przez lata był miejscem spotkań
rodzinnych. Słynna ulica Polna 2. Tu żył brat mojego ojca Franek, ożeniony z
Sabiną z Przyłuckich. Z ich córkami, Wiesią i Zosią oraz dzieciakami z okolicy
bawiliśmy się tuż przed 1939 rokiem, w czasie okupacji i po wojnie. Bezustannie
ciągnęło nas do czarodziejskiego młyna.
Stróż całej posiadłości państwa Kłapciów, postukując sękatą laską, obchodził
zabudowania i podśpiewywał, ni to sobie, ni to nam, dowcipną piosenkę:

Gdzie żeś ty bywał, czarny baranie?
We młynie, we młynie, mościwy panie.
Cóżeś tam robił, czarny baranie?
Meł mąkę, meł mąkę, mościwy panie.
Cóżeś tam jadał, czarny baranie?
Kluseczki z miseczki, mościwy panie.
Cóżeś tam pijał, czarny baranie?
Miodeczek i mleczko, mościwy panie.
Gdzieżeś uciekał, czarny baranie?
Hopsasa do lasa, mościwy panie.

Kiedy jako dzieciaki schodziliśmy z ulicy Polnej, czyli z dość wysokiej skarpy nad
wyrównaną już poniżej młyna taflę Czarnej Przemszy, która – wbrew nazwie –
miała błękitną czystą wodę, zabawom nie było końca. Często, biorąc się za ręce,
śpiewaliśmy:
Koło młyńskie za cztery ryńskie; koło nam się połamało, żyto nam się wysypało,
a my wszyscy bęc na ziemię. Komu, komu, bo idę do domu?!
Jeden z młynarzy, pan Paweł dogadywał rolnikom przywożącym do zmielenia żyto
czy owies: „Masz mało ziarna, posyp je swej kurze, masz dużo ziarna, zanieś je do
młyna”. Dla przydomowego drobiu gospodarze zwykle mieli jakieś resztki, czyli po
prostu ziarno z plewami. Było oczywiste, że kura czy kurczak znajdzie to, co mu
jest potrzebne. Czyste, owiane i wysuszone zboże wieźli – jak mówiono – „na
Brzozowicę”.
Na północ od młyna stał dom mieszkalny w olbrzymim sadzie drzew owocowych.
Znajdowała się tam także słynna piekarnia Kłapci. W czasie okupacji cały ten
majątek przeszedł pod nadzór władz niemieckich. Pan Kłapcia był zaledwie
pracownikiem. Nam się to opłaciło. Oto bowiem jego syn Staszek podkradał z
kantoru kartki na chleb i z łobuzerskim uśmiechem szczodrze nas nimi obdzielał.
Wypieki z tej piekarni, wielekroć nazywane przez nas „kłapciokami”, były po
prostu niebiańskie. Zwłaszcza te z podsypką.
Tę bajeczną krainę mojego dzieciństwa zmieciono z powierzchni ziemi wówczas,
gdy zaczęto budować odkrywkową kopalnię węgla kamiennego. Niestety węgla
nie było wiele. Wówczas nastąpił proces odwrotny. Ogromny dół zaczęto
zasypywać odpadami przesyłanymi z Elektrowni „Łagisza”. Dzisiaj z wielu stron
przechodzę wokół tej niemal martwej przestrzeni, która dawniej była oazą
bujnego i pięknego życia. Od łagiskiego skrzyżowania ulicy Odkrywkowej –
dawnej Siemońskiej – z ulicą Pokoju wiodąca ku Siewierzowi i Warszawie – udaję
się w kierunku dawnego młyna pana Kłapci. Po niecałym kilometrze zastaję
betonową zaporę. Tam za nią jest gruzowisko i czające się niebezpieczeństwo.
Okazuje się, że teren jest jeszcze nie uporządkowany. Nie w pełni ożył, a już ktoś
ponownie chce go zamordować, planując budowę fabryki asfaltu. Okoliczni
mieszkańcy mają tego dość. Ostro protestują. Pomagają im w tym samosiejki
brzóz, które coraz śmielej wdzierają się w szarzyznę poranionej ziemi. Minęły
dziesięciolecia, a to wszystko, co było źródłem moich i naszych dziecięcych

doznań spod koła młyńskiego młyna pana Kłapci, żyje w moim sercu.

