
Wielce Szanowni Państwo  ,  
postać i dzieło ks. WŁADYSLAWA BASISTY to zjawisko tak bogate w 
wydarzenia, w dokonania , zasługi  i po-sługi, że wygłaszającego niniejszą 
laudację porównać by można do kogoś, kto staje u stóp naprawdę potężnej 
góry. I choć warunki do wspinaczki oraz sprzęt nienajgorsze (myślę o 
dostępnych opracowaniach i źródłach) - to przecież na szczyt  wiedzie tu 
przynajmniej kilka ścieżek.  
Każda budzi respekt. Każda onieśmiela.   
Poza tym łatwo się potknąć, co w górach, zwłaszcza  wysokich,  kończy się 
zazwyczaj nieciekawie. 
Zatem swoją relację z tego "biograficznego alpinizmu " prowadzić będę od 
początku z asekuracją, wybierając szlak (dla siebie!) najbezpieczniejszy:  czyli 
zasadę pars pro toto. Część za całość. Każda bardziej ambitna próba, czyli 
koncentracja na wszystkich istotnych dokonaniach księdza Władysława, 
wymagałaby zaiste co najmniej paru godzin , nie wspominając o 
zdecydowanie wyższych kompetencjach laudatora. 
Miejsce urodzenia: Niedobczyce. Ciekawa miejscowość, chociaż niewielka. 
Dziś dzielnica Rybnika. Jeszcze parędziesiąt lat temu osobne miasto. Z długą 
historią,  z ambicjami i osiągnięciami. W XX wieku zwłaszcza -  sportowymi. O 
fizyczną tężyznę dbano w Niedobczycach, by tak rzec -  instytucjonalnie.   
Rok 1928: to właśnie tutaj przychodzi na świat Władysław Basista. W rodzinie 
- pięcioro dzieci, z którymi się rozmawia, znajduje dla nich czas, zaciekawia 
światem i co ważne -  uczy patriotyzmu.  
Ten patriotyzm nie był teoretyczny. W końcu to znana śląska rodzina, rodzina 
Basistów...  Jej dzieje posłużą później Kazimierzowi Kutzowi do stworzenia 
fabuły "Soli Ziemi Czarnej".  
Ojciec Władysława, Józef (postać, której życie mogłoby stanowić materiał na 
osobny film !) - hallerczyk,  - w błękitnym mundurze bierze udział we 
wszystkich trzech śląskich powstaniach, stryj -  zakłada pierwsze polskie 
katolickie księgarnie...   Ja muskam tu jedynie ten genealogiczny wątek, ale 
jest ważny. Ważny jako pewna aura, pewien zespół zasad, które bohater 
dzisiejszej uroczystości poniesie w świat i czekające  go dłuuugie życie. 
Dzieciństwo. Czyli wojna, okupacja, powojenna bieda. Potem zdobywana z 
trudem matura i pierwsze poważne decyzje.  
Z ogromnym przejęciem czytałem zwierzenia księdza, dotyczące studiów, 
które potem nastąpiły... Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego!  
Najpierw  -  potężne onieśmielenie chłopaka z Niedobczyc:  Kraków! 
Akademia! Te muzea, te  teatry, zabytki. Te nazwiska wykładowców: -   "Etyka 
społeczna" - u Karola Wojtyły!  "Teoria poznania" u prof. Kłusaka!  I powolne, 
uparte pokonywanie kolejnych szczytów.  Duchowych i edukacyjnych.  



Fascynująco ksiądz mówi o tym w pewnym dokumentalnym filmie, 
dostępnym w internecie... 
I rok 1954. Bardzo ważny rok! Święcenia kapłańskie w bazylice w Piekarach. 
Tamte lata, niektórzy je jeszcze pamiętają, to z wolna dogorywający, ale wciąż 
obecny kult jednostki. Stalinowskie wzorce i stalinowscy funkcjonariusze. 
Prześladowania księży.  Słowem czas dla podjęcia takiej decyzji, dla wierności 
powołaniu - co tu dużo gadać - trudny. Ale dla księdza Władysława po prostu 
moment wyruszenia w dalszą drogę. Naturalnie  - drogę wzwyż!   
Z konieczności -  w  tzw. " telegraficznym skrócie" i  trochę ruchem "skoczka 
szachowego" - ogólny zarys tej eskapady wygląda mniej więcej tak:   
-   studia homiletyczne w Warszawie oraz fonetyczne w Instytucie Fonetyki w 
Katowicach, pod kierunkiem słynnego ks. prof. Stanisława Wilczewskiego... 
-  w latach 1956 - 1962 funkcja prokuratora, czyli - mówiąc bardziej 
precyzyjnie (i "łagodnie")  - dyrektora ds. administracyjnych w Wyższym 
Śląskim Seminarium Duchownym, wykładowcy w Śląskim Seminarium 
Duchownym i Seminarium Ojców Franciszkanów w Katowicach - 
Panewnikach...  
- udział w ważnych Europejskich Konferencjach Logopedów (Paryż i Wiedeń, 
to są wszystko lata 60-te, przypominam!)...  
I  -  przeskakując parę "grani"  tej  "góry" do przodu: rok 2004:  Papież Jan 
Paweł II mianuje ks. Basistę  Prałatem (rok później zostaje Kapelanem Jego 
Świątobliwości)...   
 
HOMILETYKA i LOGOPEDIA. Zbliżamy się do  dwóch  bardzo istotnych dziedzin 
w pracy i dokonaniach bohatera dzisiejszej uroczystości.  
Przez z górą 40 lat, czyli od roku  1960  do 2001 Ksiądz Władysław prowadzi  
nieprzerwanie w Śląskim Seminarium zajęcia z fonetyki pastoralnej i do lat 
80-tych z homiletyki. Kieruje również Poradnią Logopedyczną przy ul. 
Poniatowskiego w Katowicach. 
 
Szanowni Państwo, zdaję sobie sprawę, że takie oschłe wyliczanie faktów i  
cała ta naukowa terminologia może brzmieć mało przystępnie. Chodzi jednak 
o sprawy niesłychanie ważne, by nie rzec podstawowe, zarówno  dla 
funkcjonowania (misji) samego Kościoła jak i w ogóle naszej LUDZKIEJ 
komunikacji.  Zatem dla każdego z nas. Bo to, czemu ks. Basista poświęcił 
życie to wielki problem:  W JAKI SPOSÓB TRAFIĆ ZE SŁOWEM NATCHNIONYM, 
SŁOWEM ŻYWEJ NADZIEI i ŻYWEJ WIARY do WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA. 
CZYLI KOGOŚ BARDZO CZĘSTO SKALECZONEGO, OGŁUSZONEGO  WULGARNIE 
INTERPRETOWANYM RACJONALIZMEM i  MATERIALIZMEM.  



KOGOŚ KTO JEST ŚWIADKIEM (i ofiarą) "AWARII JĘZYKA"... "CHOROBY 
SŁOWA"...  Bo nagle przestają znaczyć. Wymykają spod naszej kontroli. Coraz 
trudniej im zaufać...  
Sam ks. Władysław  jakże pięknie wyraził to tak" "Szata słowna wypowiedzi 
(kaznodziejskiej) angażuje całego człowieka, co uzewnętrznia się w 
autentycznej ekspresji:  zgodności między przekonaniami i postawą 
przemawiającego  -   a treścią, którą wyraża". 
Trudno nie zadumać się, czytając takie słowa. Dotyczą przecież zarówno 
"przepowiadania Objawienia"  jak i (o czym wspomniałem przed chwilą) 
wszystkich właściwie przestrzeni życia. Od "rodzinnego", "zawodowego" po  
polityczne. 
Potrzebna zatem jest WIARA, ale i   UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE.     
  Po Soborze Watykańskim II, mówiąc w największym uproszczeniu,  
HOMILETYKA stała się  TRAKTATEM TEOLOGICZNYM.  KAZANIE przyjęło 
postać -  HOMILII...     
Trudno przecenić wkład, jaki ks. Basista wniósł (od początku towarzysząc 
owym przemianom) -  w kaznodziejstwo Diecezji Katowickiej!   
Trudno przecenić Jego kompetencje, Jego kolosalną żarliwość i  pasję. 
Niektórzy jeszcze dodają:  "I poczucie humoru!".... 
Jako  specjalista w dziedzinie FONETYKI PASTORALNEJ pomógł także 
ogromnej liczbie osób świeckich - i oczywiście alumnów ŚSD oraz księży 
przezwyciężyć  artykulacyjne ograniczenia  (kłopoty z emisją głosu, 
fonastenia, jąkanie itp. przypadłości)...   
Takie bariery potrafią praktycznie wykluczyć człowieka ze społecznego życia i 
są oczywiście powodem niezliczonej ilości kompleksów, zahamowań, 
cierpień. W przypadku osób duchownych mogą być nawet przeszkodą 
realizacji powołania.  Trudno w tym miejscu nie przytoczyć znanej w 
katowickim środowisku anegdoty , świetnie charakteryzującej "Basistę - 
nauczyciela".   
Otóż w  ramach ćwiczeń z retoryki jeden ze studentów wygłosił laudację na 
Jego cześć:  Przez wiele lat sumiennej dydaktycznej pracy, kolejne pokolenia 
wprowadzał w arkana sztuki przepowiadania. Był dla nas prorokiem 
obwieszczającym Wolę Bożą. Ale był też...  BICZEM BOŻYM(!) dla tych, którzy 
nie chcieli sumiennie pracować, poświęcając piętnaście minut dziennie na 
ćwiczenia fonetyczne. Któż nas nie pamięta wypowiadanych z przejęciem słów 
ostrzeżenia przez sądem Bożym, na którym Pan Jezus każdego z nas zapyta:  
Czy ćwiczyłeś?! Czy kalałeś się czytaniem kazań z kartki ?! 
------------------------------------------------------------------------------- 



I - zbliżając się wirtualnie do wierzchołka góry, o której napomykałem na 
wstępie  -   chociaż dla samego bohatera laudacji jest nim po prostu świętość   
-    chciałbym jeszcze wspomnieć o Jego kontakcie z tzw. "prostymi ludźmi"...  
Używam tego sformułowania świadom, jak  prostacka potrafi być ta 
symplifikacja i ile razy została już słusznie obśmiana.  
Otóż "prości ludzie", sól ziemi, często bezbronni wobec polityki i wobec  
historii, to był świat dobrze znany księdzu Władysławowi.  Spotykał ich m. in. 
w  miejscu swojego zamieszkania na katowickim Załężu. Rozmawiał z nimi, 
widział ich (często niezawinioną) bezradność, cierpienie, zwyczajną krzywdę. 
Nic zatem dziwnego, że w jednym z najbardziej tragicznych momentów naszej 
śląskiej historii, tuż po masakrze górników strajkujących na kopalni "Wujek" 
przeciw  ogłoszeniu stanu wojennego, biskup Herbert Bednorz właśnie jego 
wyznaczył, żeby przemówił "do  świata pracy" w Piekarach.   
Jak mówić do ludzi, do których władza strzela? Których się zabija. Jak trafić do 
tego śmiertelnie zranionego świata pracy zaraz po 16 grudnia  1981 roku?  Jak 
przebić się przez taki gniew ? Często nienawiść... 
"Kościół do Was nie strzelał. Nigdy. Dlatego przyszliście  tutaj"   -  tak zaczął 
ks. Basista. I  wielu, bardzo  wielu, pamięta te słowa do dziś. 
                                   x                         x                              x 
 
Szanowni Państwo:  znakomita, wielce zasłużona, jakże barwna Postać: ksiądz 
Władysław Basista, którego w tej laudacji "ograbiłem" zapewne z wielu 
ważnych walorów i osiągnięć (ale żeby je wszystkie precyzyjnie wyliczyć 
trzeba by tu posiedzieć  naprawdę jeszcze długo) -   otrzymuje dzisiaj jakże 
zasłużenie tytuł HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA KATOWICE!  
 
 


