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ORĘDOWNIK KULTURALNY
fot. P. Stalmach

Jeden z najbardziej znanych muzyków
ludowych w naszym regionie JAN PIŁATYK
z kapeli rodzinnej Piłatyki we Frydku,
tutaj w otoczeniu wnuków, Jakuba i Oskara.
Ciekawe, czy pójdą w ślady swojego dziadka
i będą kontynuować ludowe muzykowanie.
Obok kapela Piłatyków w komplecie: Jan, Stanisław, Andrzej , Zbigniew, Józef i Jerzy.
fot. A. Cieszko.
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BRAWO!

Świetnie odrestaurowana kamienica w Pszczynie przy Rynku nr 15 - dzieło wspólnoty mieszkaniowej. Pięknie harmonizuje z sąsiedztwem hotelu „Piano-nobile”. Przy okazji dobrze wyeksponowano sgrafitto przy ul. Strażackiej. Ma ono być w przyszłości podświetlone, co doda uroku temu zabytkowi.

RONDO ŚWIĘTEJ JADWIGI
Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o wniosku starosty pszczyńskiego, Józefa Tetli, aby nowopowstające rondo u zbiegu ulic Katowickiej, Miarki
i Bieruńskiej nazwać imieniem Świętej Jadwigi Śląskiej. Rada Powiatu to zatwierdziła i będziemy mieli swoją nazwę, nawiązującą do nieistniejącego, drewnianego kościółka, który stał niecałe 200 metrów obok ronda. Będziemy mieli nazwę,
ściśle nawiązującą do herbu sąsiadującej z rondem Starej Wsi.
Cieszy się na pewno ksiądz dziekan Mateusz Bielok spoczywając nieopodal ronda, kustosz kościółka św. Jadwigi, który odnowił go w latach 30-tych XX wieku.
Dziękujemy
P.S. Co do samego ronda to musimy powtórzyć opinię wielu pszczyniaków – tak
dziwnego rozwiązania komunikacyjnego
nigdzie nie można spotkać. Kto to zaprojektował? Kolizyjny skręt w lewo na bezkolizyjnym skrzyżowaniu, jakim z zasady
jest rondo?
red.

Nowy rekord pani Fabiańczyk!
Kiedy parę lat temu zobaczyłem
kamienicę przy rynku nr 20 po renowacji, sądziłem, że był to szczyt
możliwości w dziele zniekształcania
pszczyńskiej starówki przez tzw.
opiekuna z ramienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, panią Fabiańczyk.
Tak wtedy sądziłem i... jakże się
myliłem.
Oto teraz na rogu ulic Tkackiej i
Warownej postał budynek, który
„dzięki” decyzji p. Fabiańczyk posiada 9, słownie dziewięć wieżyczek!
Czyli chyba więcej niż pszczyński
pałac.
I pomyśleć, że ta pani, kiedy naszą
„palais” zakupił pan Kania, nie pozwoliła mu nawet wybudować we wnętrzach
ścianek działowych. W tej sytuacji Kania zrezygnował a paleja chyli się ku
upadkowi. Ten upadek też będziemy
„zawdzięczać” pani Fabiańczyk.
Zastanawiam się, jaki cel ma ta
urzędniczka w mnożeniu wieżyczek

na pszczyńskiej starówce. Może
chce, aby Pszczyna dorównała Krakowowi – miastu 100 wież.
Nie wiem. Wiem na pewno, że
pani Fabiańczyk jest Największym
Szkodnikiem pszczyńskich zabytków
i starego miasta.

Lewa część wieżyczek

PS. Chciałbym wyjaśnić właścicielowi
domu, panu Beckowi, że nie mam
żadnych pretensji do niego. Chciał
jak najlepiej. To konserwator
wojewódzki jest odpowiedzialny za
nadzór nad takimi sprawami.
Aleksander Spyra
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REDAKTOROWI MACIEJOWI
Redaktor Szczawiñski wed³ug Tigrana

Redaktor Radia Katowice, poeta
i krytyk literacki w tym roku obcho−
dził 35−lecie swej twórczości i dzia−
łalności zawodowej. Jest doskonale
znany w naszym mieście w gronie
ludzi parających się poezją.
Pana Macieja Szczawińskiego
poznałem na początku działania
Poczty Poetyckiej w Radiu Katowi−
ce. Po raz drugi miałem zaszczyt
spotkać pana Macieja na Warszta−
tach Poetyckich w Pszczynie na ryn−
ku pod parasolami w czerwcu tego
roku. Byłem pod wielkim wrażeniem
profesjonalnego prowadzenia nasze−
go spotkania. Oceny wierszy uczest−
ników Warsztatów, rzeczowe rady
(bez głaskania po głowie) to wielki
wkład Pana Macieja Szczawińskie−
go w naszą twórczość, która jest
o tyle lepsza, o ile my więcej wycią−

gamy nauki z Jego pomocy. Biorąc
pod uwagę fakt, że nasz Mistrz musi
dojeżdżać do Pszczyny z Katowic,
tym bardziej jesteśmy Mu wdzięcz−
ni za to, że ma dla nas czas.
Jako najstarszy wiekiem uczest−
nik Pszczyńskich Warsztatów Po−
etyckich w imieniu naszego Koła
pozwolę sobie pogratulować Panu
Maciejowi Szczawińskiemu 35−lecia
pracy twórczej i podziękować za to,
że dla nas jest.
Henryk R. Kotas
Do życzeń dołącza się redak−
cja „Orędownika”, pełna podziwu
dla wielkiego wkładu Redaktora
Macieja Szczawińskiego w żywot−
ność pszczyńskiego środowiska
poetyckiego.
A. Spyra

Prawa część wieżyczek

Przyczynek do Warsztatów Poetyc−
kich na rynku w Pszczynie – pod pa−
rasolami czerwiec 2009
Ja narratorem – jestem nestorem –
na rymach zjadłem ostatnie zęby
pomogły mi Pszczyna, zamek, ratusz,
rynek ze swą studnią, skansen
i trzy dęby
ludzie jak Leszek –
mistrz mój, choć śmieszek
i młodzi, i starzy, i całkiem oseski –
dziękuję im, mój Boże,
do grobowej deski!
........
....
..
Nadchodzi wreszcie On
zbiera nas w zasłuchane stadko
Pani Basia, Pan Wacław, Pani Maria
trochę młodzieży, na końcu ja –
plewi nasze rymy z grafomanii
i wszelkiego zła...
mentor nasz
z krytyką za pan brat
czy ma się naście
czy dziesiąt lat –
kochanek Pszczyny i jej poetów
po głosie i skroni siwej
Go poznacie:
To Szczawiński Maciej
........
Dziękujemy Bogu, że jesteśmy
dla siebie
by kuć rymy
na ziemi
w swoim piekiełku
w tajemniczym niebie...!
H. R. Kotas
Wydawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi
Pszczyńskiej, Pszczyna, Piastowska 26.
Red. odp. Aleksander Spyra, ISSN-1425-5316
Tłoczono w Oficynie Drukarskiej Zdzisława Spyry,
Pszczyna, Piastowska 26, tel. 32 210 22 13,
biuro@oficynadrukarska.pl
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EKUMENIZM I TOLERANCJA
NA POCZĄTKU XX WIEKU
czyli pracowity żywot księdza

MATEUSZA BIELOKA
Ogólnie akceptowany jest pogląd,
że takie wartości jak tolerancja i
ekumenizm to pojęcia, które zaczęto wyznawać i realizować, wprowadzać w życie społeczne w drugiej
połowie XX wieku a ich apogeum
przypada na przełom tysiąclecia.
Lansuje się pogląd, jakoby ekumenizm rozwinął się po Soborze Watykańskim II, zaś tolerancja dla innych
narodów, innych światopoglądów i religii to wynik pojednania i refleksji po
okropnościach II wojny światowej i
światłych działań międzynarodowych
organizacji oraz nowoczesnych ruchów naszych czasów.
Otóż wczytując się w żywot księdza Mateusza Bieloka, pszczyńskiego proboszcza parafii Wszystkich
Świętych, a także obserwując wydarzenia otaczającej go rzeczywistości
na Ziemi Pszczyńskiej na początku
XX wieku, można wysnuć wnioski, że
takie pojęcia jak ekumenizm, miłość
do braci o odmiennych poglądach czy
narodowościach, mają o wiek wcześniejszy rodowód.
Miłość a nie tolerancja, bo to
ostatnie słowo nie ma w polskim języku pozytywnej konotacji. Miłujcie
nieprzyjaciół waszych.
***
Ksiądz Mateusz Bielok urodził się
w roku wojny francusko-pruskiej, 11
listopada 1870, w Małej Dąbrówce na
Górnym Śląsku. Ojciec Andrzej, matka Marianna z domu Labuś. Ojciec
pracował jako górnik, dorobił się także
własnego domu.
Młody Mateusz po ukończeniu
szkoły publicznej w rodzinnej miejscowości uczęszczał do gimnazjum
w Katowicach, otrzymując świadectwo dojrzałości dnia 22 lutego 1893
roku.
Po maturze zdecydował się na studia filozoficzno-teologiczne na szwajcarskim uniwersytecie katolickim we

Fryburgu, stolicy kantonu francuskojęzycznego. Kiedy mi opowiadają, jakie nam teraz ułatwienia Unia Europejska umożliwiła, daję im przykład
młodego syna górnika z Małej Dąbrówki.
Zresztą nie tylko jego. Z Fryburgiem związanych było więcej znanych
Polaków. Późniejszy prezydent
Rzeczpospolitej, Ignacy Mościcki
również studiował a następnie kierował katedrą chemii na tym uniwersytecie. W miejscowej katedrze piękne
witraże są dziełem krakowskiego artysty Józefa Mechoffera a dominikanin Jacek Bocheński był wiele lat rektorem uniwersytetu we Fryburgu.
Żartobliwie dodam, że również
nasz Zespół Regionalny „Pszczyna”
występował w 1989 roku w auli tego
uniwersytetu.
Wracając do Mateusza Bieloka,
przeniósł się on do Wrocławia, gdzie
odbył studia teologiczne i w 1896 roku
otrzymał tonsurę i niższe święcenia a
13 marca 1897 subdiakonat. Wkrótce otrzymał diakonat a 21 czerwca
tego roku przyjął święcenia kapłańskie.
Już w trakcie studiów, jako kleryk
młody Mateusz wygłaszał kazania w
języku polskim kościele św. Krzyża
na Ostrowie Tumskim.
Wkrótce wstąpił do Towarzystwa
Akademików Górnoślązaków na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam wykazał się niezmierną aktywnością, co
spowodowało wybór Bieloka na sekretarza tej organizacji.
To na forum tego towarzystwa wygłosił referat o poemacie Mickiewicza „Konrad Wallenrod”.
Pobyt młodego kleryka a później
księdza we Wrocławiu, jego ożywione kontakty ze środowiskiem polskich akademików ugruntowały jego
przekonania, utrwaliły jego poglądy
polityczne, co później ujawniło się

Dziękuję Pani dr Halinie Nocoń za
możliwość korzystania z jej notatek i zapisków na ten temat.

w jego konkretnych działaniach przed
i w czasie powstań górnośląskich.
W dniu 21 sierpnia 1897 roku
ksiądz Bielok otrzymuje biskupi dekret na wikarego parafii p.w. św. Wojciecha w Mikołowie. Proboszczem tej
parafii był wówczas ksiądz Alojzy
Schnapka. W ciągu pięcioletniej posługi w charakterze wikarego w Mikołowie obejmuje przewodnictwo
miejscowego Związku Robotników.
Tutaj także kroniki zanotowały jego
szereg wykładów w języku polskim o
tematyce społeczno-religijnej.
U progu XX wieku rozpoczyna
się dla księdza Mateusza Bieloka
nowy okres w życiu. Dekretem biskupim z 28 listopada 1902 roku zostaje
mianowany kuratorem (curatus appelatus) w Łaziskach Górnych. Tutaj
ujawnił całą swoją energię i talent organizacyjny. W ciągu zaledwie jednorocznego duszpasterowania zrealizował budowę miejscowej plebani.
Niepokoje na pierwszej placówce
Dekretem biskupa kardynała wrocławskiego Georga Koppa z dnia 24
listopada 1903 roku ksiądz Mateusz
Bielok obejmuje probostwo w parafii
pw. Św. Bartłomieja w Bieruniu, w powiecie pszczyńskim.
Jest to jednocześnie początek jego
świadomej drogi w kierunku powrotu do polskich źródeł na Górnym Śląsku, drogi, na której stał się gorącym
orędownikiem powrotu tej ziemi do
Macierzy. Był to w jego życiu wolny,
ale konsekwentny proces, w którym
poszczególne działania przybliżały go
do upragnionego celu.
Podobnie jak w Mikołowie, tak tutaj, jako pasterz zostaje przewodniczącym Związku Robotników. To na
jego forum wygłasza referaty na tematy społeczno-religijne w duchu nauki społecznej Kościoła.
Dekretem biskupim powierzona
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mu zostaje rola spowiednika w kilku
zakonach żeńskich, między innymi u
Sióstr Służebniczek w Starym Bieruniu. Był to dowód wielkiego zaufania
zwierzchników do młodego kapłana,
dla jego roztropności i zrównoważonego charakteru.
Ksiądz Mateusz nie czuł się chyba jednak spełniony w roli proboszcza w malutkim wówczas miasteczku, jakim był Bieruń. Miał ambicje w
zakresie edukacji – świadczy o tym
zachowany list – odpowiedź biskupa
J. Eisa z Marquette w USA z 17 października 1911 roku z którego wynika, że Bielok starał się o jakąś placówkę nauczania wśród Polonii amerykańskiej. Odpowiedź biskupa była
negatywna ze względu na brak zapotrzebowania na taką służbę.
Wracając do posługi proboszczowskiej w Bieruniu należy stwierdzić, że
nie były to lata usłane wyłącznie kwiatami. Halina Nocoń, opisując ten
okres życia publicznego w tym małym miasteczku kreśli obraz konfliktu pomiędzy ks. Bielokiem a urzędującym od 1909 roku burmistrzem Stefanem Kordylewskim. Ten ostatni,
pochodzący z Wielkopolski urzędnik
był „postacią ocenianą moralnie i narodowo niejednoznacznie”. Sądzę, że
proniemiecki burmistrz zderzył się na
forum publicznym z poglądami proboszcza, reprezentującymi polską
część społeczeństwa Bierunia.
Taka sytuacja, będąca zresztą odbiciem nastrojów politycznych na
Górnym Śląsku w początkach XX
wieku, musiała przynieść efekt w postaci nieuchronnego konfliktu. Przesilenie nastąpiło w 1921 roku. W plebiscycie górnośląskim za powrotem
do Polski głosowała rekordowa, bo
95%, część mieszkańców.
Burmistrz Kordylewski zwołał
wiec, w którym „namiętnie zwalczano ks. proboszcza Bieloka”. Doszło
do zaburzeń, w czasie których strzelano do mieszkania proboszcza.
Do wyborów na burmistrza stanęło 56 (!) kandydatów. Miały się odbyć 5 listopada 1921 roku, ale je z
powodu burzliwych zajść unieważniono, a ponowne w dniu 21 listopada
przeprowadzono już pod nadzorem
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Kościół św. Bartłomieja
w Bieruniu, w którym od 1903 roku
proboszczem był ks. Mateusz Bielok

komisji międzysojuszniczej i pod
ochrona wojsk koalicyjnych (30 Francuzów na koniach, automobil z zieloną policją i automobil z komisją z
Pszczyny. Jeden pan z tej komisji,
hrabia de la Broye oświadczył iż jest
na to, aby przy wyborach burmistrza
nie było żadnego wpływu z której bądź
strony). AKP, UWŚl. Sygn. 976
Tyle z badań Haliny Nocoń. Okres
bieruński księdza Bieloka, to czas niełatwy, ale uwieńczony powrotem tej
ziemi do polskiej Macierzy, w czym
nie mała zasługa proboszcza. Zadbał

on „o duszę polską”, wierząc i spodziewając się dobrego dla Polaków wyniku głosowania plebiscytowego.
Duszpasterz z Bierunia działał
również wśród powstańców śląskich
w powiecie pszczyńskim. To on odbierał od nich przysięgę służby na
rzecz wojska polskiego (Polska Organizacja Wojskowa).
To on był ich duchowym przywódcą w tych niespokojnych czasach,
mimo nieustających gróźb ze strony
bojówek „Grenzschutzu” i innych
proniemieckich organizacji.

strona 6
Początki w Pszczynie
W święto Piotra i Pawła, 22 czerwca
1922 roku na pszczyńskim, uroczyście
udekorowanym, rynku, nastąpiło przejęcie ziemi pszczyńskiej na łono polskiej
Macierzy. Przez bramę tryumfalną
wkroczył oddział Wojska Polskiego z generałem Stanisławem Szeptyckim na czele. W uroczystości wzięli udział Wojciech
Korfanty, dyktator III Powstania Śląskiego, Józef Rymer, wojewoda śląski i
ks. infułat Jan Kapica. Mszę świętą dziękczynną na rynku odprawił ksiądz Georg
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Thielmann w asyście ks. ks. Urbańskiego, Bednorza i Mateusza Bieloka.
Ksiądz Bielok miał początkowo zostać proboszczem w Mikołowie, ale na
prośbę delegata biskupiego, ks. Kapicy
odstąpił tę placówkę ks. Aleksandrowi
Skowrońskiemu i przyjął stanowisko
proboszcza w parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie.
Kiedy utworzono autonomiczne województwo śląskie z ziem, które przyznano Polsce w wyniku plebiscytu i decyzji międzysojuszniczej – Stolica Apo-

Ksiądz proboszcz Mateusz Bielok
na probostwie pszczyńskim ze swoim ulubionym owczarkiem. Lata 30-te XX wieku.

stolska mianowała salezjanina, księdza
Augusta Hlonda na administratora apostolskiego nowoutworzonej diecezji katowickiej.
W jednym ze swoich pierwszych dekretów urzędowych z dnia 19 grudnia
1922 ks. Hlond roku mianuje ks. Mateusza Bieloka na proboszcza parafii
Wszystkich Świętych w Pszczynie w
miejsce odwołanego Georga Thielmanna. Ten akt jest poprzedzony prośbą Bieloka z dnia 30 września 1922 roku do
księcia pszczyńskiego Hansa Heinricha
XV von Hochberg o prezentę na tę parafię. Zgoda księcia, który był według
tradycji kolatorem Kościoła nadeszła
szybko, bo już 9 listopada tego roku.
Inwestyturę na probostwo otrzymuje ks. Bielok 28 lutego 1923 roku a 19
października tego roku Administrator
Apostolski mianuje go członkiem Consili a vigilantza w myśl dekretu Kongregacji św. Officium z 22 III 1918 roku.
Jak już wspomniałem poprzednikiem
księdza Mateusza był proboszcz G.
Thielmann, ostatni gospodarz parafii
pszczyńskiej w czasach niemieckich.
Był synem drukarza w Kluczborku,
proboszczem w Bieruniu i Miedźnej. Ks.
Thielmann był dość lubiany przez swoich pszczyńskich parafian ze względu na
pogodne usposobienie, chociaż cześć
polskojęzycznych wiernych nie podzielała tej sympatii.
Przekazanie funkcji proboszczowskich przez Thielmanna księdzu Bielokowi odbyło się, jak pisze kronikarz J.
Koserczyk, w atmosferze żalu. Oddając
klucze swojemu polskiemu następcy
powiedział „Dort findest Du alles, was
ich hatte” (tam znajduje się wszystko co
posiadałem). Odszedł ze szlochem, będąc niezwykle przywiązany do Pszczyny i do swoich parafian, by po kilku miesiącach umrzeć z tęsknoty na nowej placówce duszpasterskiej w Koźlu (Cosel).
Nowy ksiądz proboszcz z wielką
energią rzucił się w wir pracy duszpasterskiej i organizacyjnej w Pszczynie.
Jak wynika z jego korespondencji
z biskupem Hlondem administratorem
apostolskim cieszył się u niego od początku wielką sympatią i „specjalnymi
względami”.
Już w styczniu 1922 roku, w niedzielę po 3 Królach odbyła się pierw-
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Ksiądz Bielok często brał udział w uroczystościach ślubnych swoich parafian (stoi nad młodą parą).
Fot. W. Jastrzębski, Pszczyna

sza wizytacja bpa Hlonda w parafii
Wszystkich Świętych. Powitanie odbyło się przy specjalnie z tej okazji wzniesionej „bramie triumfalnej” a ksiądz
Bielok wraz z przedstawicielami nowowybranych polskich władz miasta i
powiatu witał biskupa staropolskim
zwyczajem, chlebem i solą.
Już po dwóch miesiącach, w marcu
1923 roku doszło do drugiej wizyty Augusta Hlonda na parafii pszczyńskiej.
Tematem spotkania było utworzenie
komitetu ds. organizacji Konwiktu dla
Młodzieży Katolickiej. Konwikt był jednym z ważnych celów biskupa katowickiego, które miały zbudować solidne
podstawy moralne i edukacyjne polskiej
młodzieży kilku śląskich powiatów.
Siedzibą Konwiktu miał być budynek
starej szkoły obok katolickiego kościoła
przy placu kościelnym. Przybyli na to
spotkanie wszyscy ważni tego miasta, a
więc starosta Franciszek Lerch, burmistrz Jan Figna i Michał Kost, dyrektor gimnazjum.
Mimo dużego zaangażowania i dalekosiężnych
planów,
idea

pszczyńskiego konwiktu nie została
zrealizowana. Być może, że część tej
idei zmaterializowała się poprzez powstanie seminarium nauczycielskiego
w Pszczynie, zorganizowanego przez
Przysieckiego i Musioła.
Kanoniczne i uroczyste wprowadzenie na stanowisko proboszcza nastąpiło 6 maja 1923 r. przez proboszcza ćwiklickiego, ks. kanonika Vogta
z udziałem delegata księcia i dr Rogalińskiego z rady parafialnej.
Do wielu obowiązków proboszcza
Mateusza doszły następne – zostaje
spowiednikiem sióstr Boromeuszek
klasztoru w Pszczynie i sióstr Elżbietanek w Tychach.
Próby rozbudowy świątyni
Podobnie jak poprzednicy księdza
Bieloka, proboszczowie pszczyńscy
Hugo Ohl i Georg Thielmann, dostrzegał on ciasnotę kościoła, który nie mógł
już pomieścić wiernych, uczęszczających na nabożeństwa, mieszkańców
coraz bardziej rozwijającego się mia-

sta. Pod koniec lat 20-tych XX wieku
liczyło ono około 7 000 mieszkańców,
a do kościoła Wszystkich Świętych należeli także mieszkańcy sąsiednich wsi:
Piasku, Kobióra, Jankowic, Studzienic, Czarkowa, Radostowic, Kobielic
i Poręby.
Naglącą stała się potrzeba rozbudowy świątyni lub zaplanowanie budowy nowego, drugiego kościoła.
Już ksiądz proboszcz Ohl rozpoczął w tym celu rozmowy z przedsiębiorcą budowlanym Janem Fietzkim w sprawie zakupu jego działki u
zbiegu ulic Bogedaina i Korfantego,
naprzeciw sądu. Sprawa utknęła w
martwym punkcie ponieważ Fietzek
postawił warunek, aby jego willa, stojąca na tym gruncie stała się budynkiem probostwa. Na to nie chciał się
zgodzić proboszcz. Poza tym wielu
parafian sprzeciwiało się lokalizacji
nowego kościoła poza miastem, bowiem wówczas (1890 r.) były to tereny niezabudowane.
c. d. w następnym numerze
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W poprzednim numerze Orędownika
przedstawiliśmy na okładce „Ławeczkę księż−
nej Daisy” J. Krakowczyka, odlaną w brązie.
Ten szlachetny materiał jest tworzywem,
w którym realizuje także od lat swoje prace
Aleksander Spyra, pszczyński plastyk,
utrwalając słynne pszczyńskie postacie
i wydarzenia historyczne.
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W 1984 roku odsłonięto tablicę pierwszego polskiego wojewody śląskiego w II Rzeczpospolitej w hallu gmachu Województwa Śląskiego
w Katowicach.
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Panów i Książąt Pszczyńskich”
Ostatni książę pszczyński

JAN HENRYK XV HOCHBERG
Jerzy Polak
W szczególności Jan Henryk XV
poczuwał się po 1922 roku do obowiązku moralnej i socjalnej opieki
nad swymi pracownikami narodowości niemieckiej (93% jego urzędników była Niemcami). Ponieważ
władze polskie obrały z czasem kurs
na zmniejszenie liczby urzędników
niemieckich również w przedsiębiorstwach prywatnych, zamierzał
bronić swego prawa właściciela do
swobodnego zatrudniania. Mimo
nacisków władz polskich nie przyjmował do pracy urzędników – Polaków. Do faktów tych doszły jeszcze inne sprawy konfliktowe, jak np.
bojkotowanie marki polskiej przez
administrację książęcą i uparte stosowanie przez nią w korespondencji z władzami języka niemieckiego, zwalnianie z kopalń książęcych
powstańców śląskich i innych działaczy polskich, a także wywierany
przez administrację książęcą nacisk
na niektórych robotników, by zapisywali swe dzieci do mniejszościowych szkół niemieckich. Stąd postawa księcia pszczyńskiego spotkała się z szeroką krytyką środowisk
polskich oraz władz wojewódzkich
i traktowana była jako dowód nielojalności księcia wobec Polski. Zarzuty polskie dodatkowo usprawiedliwiał fakt, iż wielu urzędników
księcia miało na swym koncie ewidentne działania antypolskie, a także znanych było ze znęcania się nad
polskimi robotnikami.
Szczególnie nieprzychylne księciu były środowiska byłych powstańców śląskich. Traktowały one
latyfundium Jana Henryka XV jako
„twierdzę niemczyzny”, podporę
niemieckich organizacji społecznokulturalnych oraz potencjalny punkt
zaczepienia w rewizjonistycznej polityce Niemiec wobec Polski. Pogląd
taki nieobcy był również niektórym

czêœæ V
czynnikom rządowym w Warszawie,
zwłaszcza w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych, które pragnęły umocnić polski stan posiadania na Śląsku. Taką opcję przyjmie w szczególności ekipa sanacyjna wojewody
Michała Grażyńskiego, rządząca
w województwie śląskim od 1926 r.
Najpoważniejszym zgrzytem
w stosunkach księcia z Polską stały
się jednak spory podatkowe, które
pojawiły się w 1924 r. w związku
z realizacją reformy gospodarczej
Władysława Grabskiego. Wiązały się
one z kwestiami zastosowanego
przezeń podatku majątkowego
i dochodowego oraz tzw. daniny leśnej. Podatki te miały w znacznej
mierze charakter restrykcyjny wobec wielkiej własności ziemskiej,
zwłaszcza niemieckiej na kresach
zachodnich, gdyż ich celem politycznym było osłabienie tej ostatniej. Książę pszczyński został obciążony ogromnymi podatkami –
sam podatek majątkowy wyniósł
11,7 mln zł (tj. 13% wartości jego
majątku!). Ich spłata przypadła na
czas kryzysu koncernów książęcych, w związku z czym Jan Henryk XV musiał zaciągnąć kolejne
krótkoterminowe pożyczki bankowe w Niemczech i Holandii na łączną sumę 5 mln dolarów, a także
przystąpić do wzmożonego wyrębu lasów.
Od razu trzeba zaznaczyć, że
podatki polskie tylko w pewnej mierze osłabiły kondycję finansową
dóbr księcia w Polsce (w latach
1924-26 wpłacił on na ich konto
2,68 mln zł). Natomiast znaczna
część wspomnianych pożyczek
bankowych przeznaczona została
na ratowanie koncernów książęcych
i finansowanie prywatnego życia
magnata. To ostatnie weszło tymczasem na nowe tory, bowiem 25

stycznia 1925 r. zawarł on w Londynie małżeństwo z hiszpańską arystokratką Klotyldą de Silva y Gonzales de Candamo, córką José de
Silva markiza Arciccolar. Zostało
ono zawarte wbrew rodzicom Klotyldy. Nowa żona była młodsza od
podstarzałego księcia blisko 40 lat
(ur. 19.VII 1898 r.). 23 lutego 1925
roku para książęca odbyła uroczysty wjazd do Pszczyny. Tutaj 26 lutego Jan Henryk XV uczynił swym
generalnym pełnomocnikiem w Polsce syna Jana Henryka XVII, powierzając mu całkowite rządy w ordynacji pszczyńskiej.
Stary książę przekazał mu ją w
stanie ciężkiego regresu spowodowanego przez kryzys gospodarczy,
jaki wybuchł w Niemczech i Polsce
w 1923 r., połączony z hiperinflacją. Zadał on całkowity cios planom
księcia odnośnie dalszego rozwoju
jego koncernów. Inwestycje w górnictwie uległy przerwaniu, od stycznia 1924 r. kopalnie książęce, a także gospodarstwa rolne zaczęły
przynosić same straty finansowe.
Wydobycie węgla zaczęło spadać,
pojawiły się bowiem problemy z jego
zbytem i brakiem środków obrotowych. Trzeba było zamykać pierwsze zakłady, m.in. kopalnię „Barbara” w Mikołowie (1924) oraz przeprowadzić pierwsze masowe zwolnienia górników. Procesom tym towarzyszyła fala strajków górników
na kopalniach w latach 1923-24,
którzy wywalczyli podwyżki płac,
dodatkowo obciążające koncern
książęcy. Podobne zjawiska zachodziły w koncernie wałbrzyskim
Jana Henryka XV, gdzie na początku 1925 roku zamknięto kopalnię
„Caesar” w Rusinowej.
Pozycję Hochbergów na ziemi
pszczyńskiej osłabiło w tym czasie
rozwiązanie (w 1924 r.) tzw. obsza-
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rów dworskich, zarządzanych przez
administrację książęcą (w 1927 r.
stało się tak samo z obszarami
dworskimi w Książu).
Po wspomnianym pobycie w
Pszczynie w lutym 1925 r. książę
pszczyński zjawiał się w Polsce niezwykle rzadko i to z reguły na wrześniowych polowaniach w Promnicach (w latach 1925-1929). Sprawami swego polskiego majątku interesował się tylko pod kątem wyzyskania jego możliwości finansowych. Rządy w ordynacji pszczyńskiej do 1934 r. sprawował Jan
Henryk XVII, który zaczął prowadzić
własną politykę nie tylko gospodarczą, ale także w stosunku do władz
polskich i mniejszości niemieckiej
na Górnym Śląsku. Polityka ta cieszyła się (do czasu) pełnym zaufaniem jego ojca. Kwestia ta należy
już do zupełnie innej biografii, nie
mieszczącej się w naszym „Poczcie”.
Należy tylko wspomnieć, że od
1925 r. Jan Henryk XVII w imieniu
ojca, który nie pogodził się z wymiarami polskich podatków (które były
niesprawiedliwie zawyżone), składał
na nie skargi do Najwyższego Trybunału Administracyjnego w Warszawie, a także związał się z niemieckim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, wypełniając jego antypolskie
zalecenia. Następnie, po wybuchu
poważnego konfliktu podatkowego
z państwem polskim w 1930 roku,
spowodowanego żądaniami wojewody śląskiego Grażyńskiego odnośnie spolonizowania kadry koncernu księcia pszczyńskiego, składał je również do Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska w Bytomiu i Rady Ligi Narodów w Genewie, czyniąc z nich zresztą sprawy
polityczne (podatki jako forma prześladowania mniejszości narodowej).
W ten sposób rozpoczęła się wielka rozgrywka podatkowa książąt
pszczyńskich (formalnie stroną był
Jan Henryk XV jako właściciel dóbr)
z rządem polskim i wojewodą śląskim Michałem Grażyńskim, która
stała się również przedmiotem polsko-niemieckich kontrowersji dyplomatycznych w latach 30. XX w.
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Tymczasem nasz bohater wydawał następne miliony. Pierwszy
okres jego związku z Klotyldą był
pasmem arystokratycznych szaleństw w stolicach i kurortach Europy Zachodniej, zwłaszcza w Paryżu. Jan Henryk XV i jego młoda
żona wydawali krociowe sumy na
biżuterię, wytworne toalety, futra,
hotele i podróże. Książę chciał zawrzeć również ślub kościelny, wszczął więc proces o unieważnienie
swego małżeństwa z Daisy przed
sądami katolickimi (Klotylda była
katoliczką) – najpierw przed konsystorzem biskupim w Berlinie (grudzień 1924), a następnie przed
Świętą Rotą w Rzymie. W dwóch
instancjach tej ostatniej jego wniosek został jednak odrzucony (14.V
1927 oraz 15.X 1928 r.).
Rezultatem jego postępowania
było załamanie finansowe koncernu wałbrzyskiego i to pomimo powrotu po 1925 r. dobrej koniunktury na węgiel. Arystokrata zmuszony był przerwać rozbudowę zamku
w Książu, poważnie zredukować
swój dwór, zlikwidować słynne stajnie oraz otworzyć swą rezydencję
dla szerokiego ruchu turystycznego. W 1927 roku koncern książęcy
stał się niewypłacalny i tylko fideikomisowa formuła dóbr Hochberga uchroniła go przed licytacją na
rzecz banków. Z dniem 1.X 1927 r.
utrzymanie rodziny księcia i jego
rezydencji w Książu przejęły prawie
całkowicie dobra pszczyńskie. W
rok później przeniósł się on nawet
w celach oszczędnościowych z Klotyldą z zamku do pobliskiego domu
kawalerskiego. Zaczął także wyprzedawać niektóre swoje posiadłości alodialne (podobną wyprzedaż gruntów prowadził jego syn w
Polsce). Jednak nie zaniechał prowadzenia luksusowego życia, skoro tylko w latach 1927-1930 wydał
przekazane mu z Pszczyny środki
na łączną kwotę 5.894 tys. złotych!
Świadomie więc doprowadzał swój
majątek do upadku.
W końcu 1929 r. długi księcia
(wraz z odsetkami) ciążące na jego
dobrach książańskich dorównały

niemal ich wartości, natomiast długi
na majątku pszczyńskim ocenianym
na 122 mln zł, osiągnęły kwotę 32
mln zł. Sposobem na podratowanie książęcych finansów, wymyślonym przez jego pełnomocników
(Jana Henryka XVII i dyrektorów)
miały być inwestycje w niezwykle
wówczas dynamicznie rozwijający
się w Europie przemysł azotowy.
W oparciu o pożyczki bankowe rozpoczęto więc w 1927 r. budowę
dwóch wielkich fabryk nawozów
azotowych w Wałbrzychu (spółka
„Stiwag” AG) i w Wyrach k/Pszczyny (spółka „Oswag” SA). Liczono
na szybki i duży zysk, nie przewidziano jednak wybuchu wielkiego
kryzysu gospodarczego.
W dodatku Jan Henryk XV –
główny akcjonariusz, jego syn oraz
zaufani dyrektorzy dopuścili się w
całym tym przedsięwzięciu ogromnych oszustw akcyjnych i kapitałowych na niekorzyść banków i dostawców (przekroczenie kosztów,
fałszowanie bilansów, matactwa
holdingowe, przywłaszczenia akcji
i kredytów). W 1931 r. obie spółki
postawione zostały w konkurs, który ujawnił całą aferę (tylko w przypadku „Oswagu” straty wyniosły 27
mln zł), porównywaną w Polsce do
słynnej afery żyrardowskiej. Skompromitowała ona obu książąt pszczyńskich w opinii europejskiej jako
gospodarczych aferzystów, zarazem uwiarygadniając tezy polskie
o szkodliwej działalności kapitału
niemieckiego w Polsce.
Z powodu afery Janowi Henrykowi XV wytoczono w Polsce, Niemczech i Szwajcarii kilka procesów
sądowych o oszustwa, w których
został uznany za winnego i skazany na wielomilionowe odszkodowania (których rzecz jasna nie był
w stanie spłacić).
Wielki kryzys gospodarczy, który od 1929 roku w sposób szczególny doświadczył gospodarkę niemiecką i polską, doprowadził do
dalszych, wielkich strat finansowych w obu koncernach książęcych.
Ich ratowaniem zajął się teraz – lecz
z fatalnym wynikiem – Jan Henryk
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XVII, odsuwając ostatecznie starego i schorowanego ojca (leczył się
na serce i cukrzycę) od zarządzania majątkami. W dodatku niewypłacalność księcia w Niemczech
spowodowała akcję jego wierzycieli
bankowych, którzy w uzgodnieniu
ze skarbem niemieckim zorganizowali się w grudniu 1930 roku w tzw.
Pless-Gremium, przejmując pełną
kontrolę nad finansami księcia zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Gremium zamierzało doprowadzić do sanacji dóbr książęcych
w oparciu o pomoc rządową (z funduszy tzw. „Osthilfe”) i spłacenia
wierzytelności m.in. na drodze
sprzedaży ich części. W 1931 roku
rozpoczęto nawet tę ostatnią operację: zlicytowano uzdrowisko Bad
Salzbrunn z jego hotelem za 4,8
mln marek i rozparcelowano 1.250
ha książęcych gruntów. Rozwiązana została generalna dyrekcja dóbr
w Wałbrzychu. Jednak działania te
zostały przerwane przez rząd niemiecki, który z przyczyn politycznych był zainteresowany w utrzymaniu dóbr książęcych w dotychczasowym kształcie. Dzięki jego
pomocy podratowano ordynację
książańską, ale plany sanacji nie
zostały zrealizowane.
Gremium wprowadziło oczywiście oszczędności w wydatkach prywatnych Jana Henryka XV. Wyznaczono mu skromną pensję, zlikwidowano jego sekretariat prywatny.
Mimo to nie zrezygnował on z pobytów w kurortach niemieckich (Bad
Nauheim) i zagranicznych „dla podratowania zdrowia”, bawiąc np.
w Algierze (1932), na Sycylii (1933)
czy w Paryżu. W 1933 r. wydał już
tylko 53 tys. marek, mając trudności z opłacaniem kuracji kardiologicznych. By je choć częściowo pokryć,
nie wahał się przystąpić do wyprzedaży umeblowania i sreber rodowych
z Książa. Złożył także rządowi niemieckiemu propozycję odstąpienia
mu wszystkich swoich posiadłości na
Dolnym Śląsku w zamian za roczną
rentę w wysokości 1,5 mln marek.
Aferami finansowymi i sporami
podatkowymi rodzina książąt psz-
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czyńskich poważnie zaszkodziła
swemu imieniu i honorowi, narażając się na ostrą krytykę ze strony
bankierów, rządów Niemiec i Polski oraz opinii publicznej, w tym
prasy polskiej i niemieckiej. Zaniepokojony rozwojem konfliktu z władzami polskimi, Jan Henryk XV zaczął w końcu zabiegać o pomoc
i pośrednictwo w sporze z Polską,
a zarazem w koniecznej sanacji
dóbr pszczyńskich w kołach finansowych Francji i Wielkiej Brytanii.

W 1931 roku podjął pierwsze
próby rozwiązania fideikomisu pszczyńskiego i utworzenia na wzór
Wałbrzycha (gdzie w 1930 r. wyodrębniono jego zakłady przemysłowe w
spółkę akcyjną „Wabag”) przemysłowej spółki akcyjnej z udziałem kapitału francuskiego. W tym celu w
latach 1931-34 udawał się wielokrotnie z Książa do Paryża i Londynu, nie bojąc się nawet latać samolotem. Jedynym rezultatem tych
zabiegów były naciski rządu fran-

Jan Henryk XV w 1936 roku w otoczeniu swoich kamerdynerów
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cuskiego w końcu 1932 r. na rząd
polski, by ten umorzył księciu jego
zaległości podatkowe.
Do problemów finansowych
księcia dołączyły nowe kłopoty osobiste, spowodowane skandalicznymi wybrykami jego młodszych synów. Aleksander, wyrzucony ze
szkoły w Jeleniej Górze, został skazany w procesie o praktyki homoseksualne. Również najmłodszy
Bolko znany był z różnych ekstrawagancji, by w końcu „zasłynąć” ze
związku z własną macochą Klotyldą. Narodziło się z niego w Książu
dwoje dzieci: Beatrice Maria (ur.
15.VII 1929) i Konrad Józef (ur.
12.VI 1930). W obawie przed skandalem stary książę ukrywał ten romans przed światem uznając dzieci za własne. Jednakże Bolko z Klotyldą z czasem nie kryli się już ze
swoim związkiem, prowadząc wesołe życie w różnych miastach europejskich, finansowane zresztą
przez księcia. W dodatku obaj synowie, jak wielu młodych arystokratów niemieckich, otwarcie sympatyzowali z ruchem hitlerowskim,
wstępując w szeregi SA.
Z braku danych trudno coś powiedzieć o stosunku księcia pszczyńskiego do narodowego socjalizmu w Niemczech. Jan Henryk XV,
stary konserwatysta i monarchista,
zapewne nie był sympatykiem tego
ruchu i jego przywódców-parweniuszy. Ale w lecie w 1932 r. odpisał do gruppenführera NSDAP we
Wrocławiu, dziękując mu za przesłanie „Mein Kampf” Adolfa Hitlera z uwagą, że „dzieło” bardzo się
mu podobało. Czy wyraził się tak
z grzeczności?
Skompromitowany towarzysko
Jan Henryk XV pod naciskiem Gremium wierzycieli i starszego syna
zdecydował się na rozwiązanie
swego małżeństwa z Klotyldą.
Uczynił to 5 marca 1934 r.. Sąd Krajowy w Berlinie, biorąc za podstawę absolutną impotencję księcia.
Klotylda musiała się zrzec tytułu
księżnej oraz wszelkich roszczeń
finansowych. Dwoje dzieci po szeregu procesach zostało uznanych
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za potomków księcia, uzyskując
tym samym prawa majątkowe.
W maju 1934 r. książę usunął
Klotyldę z Bolkiem z Książa do
Monachium; niebawem zawarli oni
formalne małżeństwo.
Po urodzeniu się następnych
dzieci pary Bolko-Klotylda: Jadwigi
Marii (ur. 11.X 1934) i Bolka Konstantyna (ur. 3.IV 1936) książę pszczyński wytoczył procesy o wykluczenie jego ojcostwa oraz o unieważnienie małżeństwa z Klotyldą
w Polsce. To ostatnie nastąpiło wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach 18 marca 1936 r. na podstawie przepisów prawa hiszpańskiego. Dodać należy, że po opisanych skandalach, Jan Henryk XV
pogodził się ze swą pierwszą żoną
Daisy, która ponownie zamieszkała w Książu (w budynku bramnym)
w kwietniu 1935 r. (bez formalnego przywrócenia małżeństwa).
Do perturbacji rodzinnych przybyły księciu w 1934 roku niebezpieczne rozgrywki o dobra pszczyńskie. Władze polskie, inspirowane
przez wojewodę Grażyńskiego,
zmierzały do podporządkowania
sobie koncernu księcia pszczyńskiego. M.in. Sąd Apelacyjny w Katowicach, występujący jako władza
nadzorcza ordynacji, uchwałą z 11
czerwca poddał w wątpliwość dotychczasową działalność gospodarczą księcia pszczyńskiego, wytykając mu dopuszczenie do wysokich
zaległości podatkowych. Jednakże
wniosek sądu o odebranie księciu
zarządu ordynacją i ustanowienie
kuratora został w wyniku przeciwdziałania rodziny odrzucony. Wkrótce potem z powodu rosnących zaległości podatkowych w Polsce w
dniach 10, 11, 17 sierpnia władze
skarbowe przeprowadziły sensacyjną licytację wyposażenia zamków
księcia w Pszczynie i Promnicach.
Jan Henryk XV pragnąc je ratować
za wszelką cenę dla „honoru rodziny i dobra koncernu”, podstawił na
licytanta syna Aleksandra, który
wyposażenie to wykupił.
Ostatecznie dla odzyskania zaległości podatkowych w wysokości

9.841.418 zł wprowadzony został
wyrokami sądowymi z dniem 15
września 1934 roku nad dobrami
pszczyńskimi zarząd przymusowy.
Był to triumf wieloletnich zabiegów
wojewody Grażyńskiego – koncern
księcia von Pless znalazł się pod
kontrolą państwa polskiego. Książę oczywiście nie pogodził się z tym
faktem, przesyłając liczne protesty
i polemiki z decyzjami sądów polskich, a potem zarządcy przymusowego (Bronisława Kowalskiego).
Kampanię tą prowadził z wielkim
uporem i pieniactwem do końca
1935 roku. Z kolei 3 września 1934
roku wytoczył także wraz z dwoma
synami przed Trybunałem Rozjemczym dla Górnego Śląska w Bytomiu proces przeciw państwu polskiemu w sprawie utraty przywileju
górniczego (z 1824 r.) w świetle art.
305 nowego polskiego prawa górniczego, żądając ogromnego odszkodowania w wysokości 30 mln
zł. Skarga nosiła niewątpliwie charakter polityczny, sprowadzając się,
podobnie jak poprzednie skargi
Hochbergów do organów międzynarodowych, do dyskredytowania
władz polskich.
Tymczasem po podpisaniu w
styczniu 1934 roku polsko-niemieckiej deklaracji o nieagresji rząd
Niemiec wycofał się z oficjalnego
popierania sprawy pszczyńskiej.
Jednocześnie na tle opisywanych
wydarzeń nastąpił rozłam w rodzinie książąt pszczyńskich. Młodsi
synowie Aleksander i Bolko zmierzali odtąd, kierując się w znacznej
mierze przesłankami finansowymi,
do znalezienia modus vivendi z władzami polskimi. Po długich naciskach i namowach zdołali oni przekonać Jana Henryka XV do swych
planów. Ojciec zerwał z synem Janem Henrykiem XVII, nabierając
teraz przeświadczenia o jego szkodliwej działalności w Polsce i jej
zgubnych skutkach dla majątku rodowego i jego samego.
Zakończenie
w następnym numerze
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TAJEMNICZE LEŒNE KAMIENIE (2)
PAWEŁ STALMACH
Drodzy Czytelnicy, w poprzednim odcinku zaprezentowałem głaz upamiętniający
leśnego inspektora w latach 1855-1895 Emiliana Pittermana (ur. 1826 r.).
Niezmiernie żałuję, że pomysł, aby przedstawić w jednym artykule trzy pszczyńskie
ostańce przyszedł mi do głowy za późno – po ukazaniu się w Orędowniku Kulturalnym
tekstu o wyżej wymienionym Förstinspektorze. Tych z Państwa, którzy nie posiadają
poprzedniego numeru uprzejmie informuję, iż nasza niezależna pszczyńska gazeta jest
dostępna na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej
www.tzmp.pl.
Tym razem chciałbym ukazać Wam drodzy Czytelnicy świadectwo wykute w kamieniu, które pozostawił po sobie Heindrych Busch (ur. 1822 r.).
Busch
Oberförster
Vom 1 April 1848.
Bis 1 Mai 1876.

(Busch Nadleśniczy od 1 kwietnia 1848 r. do 1 maja 1876 r.)
Napis na gładkim licu jest uszkodzony, co sugeruje jak widać na fotografii, że Naczelny Łowczy nazywał się Rusch! Pierwszą literę bez wątpienia zniszczyła ręka człowieka.
Wszelkie wątpliwości co do nazwiska rozwiał znawca pszczyńskich polowań dr Jan
Kruczek. Człowiek, który podczas swoich wieloletnich badań ocalił od zapomnienia
historię łowów w Puszczy Pszczyńskiej.
Miejscem położenia kolejnego z „kamoli” jest las niedźwiedzi nieopodal leśniczówki w Zgoniu. Warto się tam wybrać na rowerze i zobaczyć na własne oczy tajemniczy
leśny kamień.
Pitterman oraz Busch byli na służbie w lasach książęcych. W podzięce za swoje trudy
zostali wynagrodzeni przez Jana Henryka XI von Pless. Do naszych czasów zachowały
się po nich piękne granitowe pomniki ukryte gdzieś w lesie.

Godne pochwały nawiązanie do tradycji!
Całkiem niedawno podczas spaceru z psem po Łąckiej Grobli napotkałem na terenie
klubu łowieckiego coś co zwróciło moją uwagę – zauważyłem na betonowym cokole
duży odłam skalny najprawdopodobniej dolomit, do którego przykręcono tablicę z czarnego marmuru. Białymi literami napisano
na niej:
Pamięci
Mgr inż. Edwarda Skiby
1931-2004
Członka Honorowego Polskiego Związku Łowieckiego
Zasłużonego działacza łowieckiego ziemi śląskiej
Pszczyna-Poręba
Dnia 3.11.2004
Władze Wojewódzkie i Okręgowe PZŁ
Społeczność łowiecka ziemi pszczyńskiej

Piêkna fotografia z pszczyñskiego Atelier E. Jaguscha wykonana zosta³a na prze³omie XIX/XX wieku. Przedstawia ona pszczyñskiego kap³ana Marekwiê. Proszê
zwróciæ uwagê na niezwykle efektowny
wygl¹d klasycznego ubioru ksiêdza z tradycyjnym haftem.
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Pożyteczny dorobek
Od wielu już lat Barbara Solarska wydaje
książki o tematyce historyczno−kulturalnej
Ziemi Pszczyńskiej.
Autorka rozpoczęła 8 lat temu, w 2000
roku wydając „Artystyczne pasje nauczycieli
Pszczyny i okolicy”. Później światło dzienne
ujrzały następne pozycje o tej tematyce: „Ze−
społy ludowe Ziemi Pszczyńskiej”, „100 le−
cie chóru Lutnia” i „Kurkowe Bractwo Strze−
leckie w Pszczynie”.
Wydawnictwa Barbary Solarskiej stano−
wią już spory wkład w utrwalanie wiedzy dla
następnych pokoleń o ludziach i instytu−
cjach kulturalnych naszego regionu.
Życzymy wytrwałości.
AS
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