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Wiesław Malicki
(1935–2011)
Zanim zaczęłam pisać ten tekst, sięgnęłam po
ksiąŜki z wyjątkowej półki w moim domu: ksiąŜki
z dedykacjami autorów, których dane mi było znać
nieco lepiej i nieco dłuŜej niŜ przelotnie. Szukałam
prac Wiesława Malickiego. Znalazłam kilka Jego
tomików, zaledwie i aŜ, bo to przecieŜ tylko niektóre z Jego bogatego dorobku. Tak pięknie nimi częstował. „Niech smakują”, mawiał szczęśliwy, wręczając. Trudno było się nimi razem z Nim nie
cieszyć. I ta dedykacja, zapisywana ochoczo, zamaszyście, z wykrzyknikami, ale w skupieniu, zawsze
osobista, niezdawkowa i nieprzypadkowa. SzukaFot. Roman Hlawacz
łam właśnie jej. A czego w niej? Sama nie wiem:
wspomnienia, myśli, wskazówki? Chyba człowieka po prostu.
Niewysoki, krępy, z oczami, które rozjaśniały się na widok drugiego i uruchamiały potok zabawnych słów, bynajmniej nie pustych, słów zmuszających
do zastanowienia, bo pełnych Ŝyczliwej ironii dla człowieka i świata, na ogół
radosnych albo przynajmniej pogodnych. Tylko czasem sadowił się w nich
cień codziennych trosk, szybko jednak przeganiany nowymi, lepszymi myślami lub nieco gwałtowniejszym ruchem rąk.
Myślę, Ŝe odwiedzał nas chętnie. Był przecieŜ osobą niezwykle towarzyską, a z muzeum łączył go związek bardzo konkretny. W latach 1989–1992
pracował w Dziale Naukowo-Badawczym jako adiunkt, zajmując się – zapewne z racji swojej nauczycielskiej przeszłości i nieprzemijającej sympatii dla
środowiska nauczycielskiego – działalnością oświatową polskich jeńców wojennych w niewoli Wehrmachtu. Efekty swej ówczesnej pracy prezentował
nie gdzie indziej, jak właśnie na łamach „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” w tomie 14 z 1991 r. (W imię przyszłości. Działalność nauczycieli w oflagach, s. 50–56 oraz Ta pomoc była im potrzebna. R. Bednorz, Aby mogli przetrwać..., s. 163–165). Jednocześnie pełnił w tym okresie obowiązki sekretarza
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Komitetu Redakcyjnego naszego periodyku. Zostało to zapisane na stronach
metrykalnych tomów 13 (1989) i 14 (1991). Bardzo sympatyczne echa tego
trudnego czasu przełomu równieŜ w działalności placówki, opisał krótko po
latach i zamieścił w tomie 28 z 2005 r. (Mozaika wspomnieniowa, s. 167–169).
Muzeum było dla Niego ostatnim miejscem pracy zawodowej. Z końcem
stycznia 1992 r. przeszedł tutaj na emeryturę.
Od tego momentu pojawiał się u nas w innych rolach, przede wszystkim
starszego kolegi. Zdumiewające, Ŝe fakt następującej w czasie wymiany załogi, nie zniechęcał Go. Lgnął do ludzi, szybko zdobywając ich sympatię zabawnymi komentarzami codzienności. Ale nie tylko bawił i śmieszył, zmuszał
takŜe do zatrzymania, uczył. KaŜdego roku w grudniu na spotkaniu świąteczno-noworocznym, w którym uczestniczą pracownicy i emeryci, chętnie
dawał pokaz swojej twórczości. To, czym chciał się podzielić, dobierał starannie, sam odczytywał i patrzył później uwaŜnie znad okularów na reakcję słuchających. Był mentorem i recenzentem. Od roku 1995 zasiadał w gronie jurorów Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”. Tę
rolę traktował niezwykle powaŜnie, nie zdarzyło się, by odmówił, zawsze cieszył się jej propozycją. Z uwagą uczestniczył w sesjach i konferencjach, ale
nie w kaŜdej, wybierał te, które Go interesowały. Sekundował równieŜ w innych przedsięwzięciach: otwarciach wystaw czy spotkaniach autorskich. Pamiętam szczególnie jedno z nich. To było Jego spotkanie autorskie. To wtedy
poznałam Go lepiej. Niezwykła obrazowość Jego wspomnień, głównie wojennych (bo teŜ wojny dotyczyło spotkanie), wspomnień dziecka, które nie potrafi zrozumieć otaczającego go okrucieństwa dorosłych, wspomnień pełnych
nieustającego strachu, głodu i przeraŜających obrazów II wojny światowej na
Kresach Wschodnich (był lwowianinem), uzmysłowiła ponownie nam wszystkim wówczas słuchającym, z jakim bagaŜem przyszło Ŝyć pokoleniu Wiesława Malickiego. CięŜar tych doświadczeń, skorygowany przez czas następujący
po nich, mieliśmy wtedy okazję dosłownie odczuć w niecodziennej, bardzo osobistej odsłonie. Nie chwalił się jednak często utworami, w których odnosił się
do wojennej przeszłości, ale poproszony, nie uciekał teŜ od nich. Nieliczne zostały opublikowane w wydawnictwie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu pt. Przeciwko przemocy – wyborze wierszy w opracowaniu Harry’ego Dudy, przygotowanym z myślą o uczestnikach wspomnianego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”. Jego
utwory pojawiały się teŜ w trakcie łambinowickich spotkań „Najazdu Poetów
na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu”, organizowanych przez lata m.in. w naszym muzeum, spotkaniach, w których chętnie uczestniczył, a potem długo
o nich rozprawiał.
Wiesław Malicki to przede wszystkim poeta i aforysta, takŜe publicysta.
Publikował swoje utwory w prasie krajowej i zagranicznej, w wielu almana-
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chach i antologiach, a takŜe prezentował na antenie radiowej. Poza tekstami
w prasie i almanachach zbiorczych opublikował kilkanaście tomów poezji
i aforyzmów. Uzyskał szereg nagród i wyróŜnień w konkursach literackich.
Zasiadał takŜe w jury wielu z nich. W 2012 r. miał obchodzić 50 lat pracy
twórczej.
Odszedł zaskakując wszystkich swą niespodziewaną śmiercią, która nastąpiła 15 maja 2011 r. w wyniku obraŜeń, doznanych w wypadku samochodowym. Pochowany został na cmentarzu Półwsi w Opolu.
My, pracownicy muzeum, zawsze mogliśmy liczyć na Jego Ŝyczliwy uścisk
dłoni.
Violetta Rezler-Wasielewska

Edmund Borzemski

XXX
Wiesławowi Malickiemu

Lubiłem
te nasze wspólne
milczenia o poezji
i podróŜe w chmury,
z których obaj
wracaliśmy wierszem.
Wczoraj
dowiedziałem się,
Ŝe Ty juŜ nie powrócisz
z chmur — zwinąłeś w sobie
skrzydła.
Dołączyłeś — jak mawiał Zygmunt —
„do potarganych aniołów”.
Jeszcze słyszę
Twój głos:
„nie chcę was martwić,
cholernie dobrze
było mi z wami”.
Teraz będzie Ci
o niebo lepiej
niŜ nam.

