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FABRYKA POMYSŁÓW

Środowisku kultury w Pszczynie przybyła jeszcze jedna, atrakcyjna pla-
cówka, łącząca inicjatywę kulturalną, biuro projektowe z ośrodkiem buisne-
su.

To wspaniale zaprojektowana mansarda w kamienicy przy rynku nad
„Papirusem”. Pracownia robi zaskakujace wrażenie, tym bardziej, że rządzą
tam kobiety. „Fabryka Pomysłów” Ani Wojtyły i Miłki Krzemień to jedno
z najciekawszych miejsc ostatnich lat. Inicjatorką jest Joanna Skoczyńska
i jej „Euroceramika”.                                                                                                                                       as

PSZCZYNA
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Zdjęcie ks. M. Bieloka w dniu jubileuszu
40-lecia kapłaństwa.

Strona tytułowa pierwszego numeru „Wiado-
mości Parafialnych z 2 maja 1937 roku.

Budynek probostwa parafii Wszystkich
Świętych w Pszczynie, zbudowany przez ks.

Ernesta Kosmeli’ego, w 1875 roku w miejscu
poprzedniego. Tutaj rezydował ksiądz
Mateusz Bielok w latach 1922-1950,

do swojej śmierci.

W środę 6. października 2010 roku pożegnaliśmy

ZYGMUNTA WIECZORKA

członka Zespołu Regionalnego „Pszczyna” w latach 70-tych,
popularnego „Kłosinka”, którego śpiewał na występach:

Oj kłosinku, kłosineczku
piykno nutka grosz
powiedz żysz mi moja dziołcho
co za synka mosz
                                                                              Leszek i zespół

Nowość z cyklu
„Ludzie naszej ziemi”
Książka o księdzu Mateuszu Bieloku ukazała się w 70. rocznicę

Jego śmierci.
To już siódma pozycja z tego cyklu, napisana przez Aleksandra

Spyrę i Natalię Marię Ruman.
Autorzy przypomnieli postać jednego z najwybitniejszych duszpaste-
rzy pszczyńskich, księdza Mateusza Bieloka, proboszcza parafii
Wszystkich Świętych w latach 1923-1950, a poprzednio w latach 1903-
1923 proboszcza parafii Świętego Bartłomieja w Bieruniu. Ksiądz
Bielok był niewątpliwie prekursorem ekumenizmu na Górnym Ślą-
sku. Był także duszpasterzem powstańców śląskich i szwoleżerów
pszczyńskich.
To się czyta jak powieść!                                                            redakcja

Wydawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna, Piastowska 26.
Red. odp. Aleksander Spyra, ISSN-1425-5316 Łamanie: Jacek Kobyliński, Tłoczono w Oficynie

Drukarskiej Zdzisława Spyry, Pszczyna, Piastowska 26, tel. 32 210 22 13,
biuro@oficynadrukarska.pl
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WZOREM GOMUŁKI
Niedawno próbowała zabłysnąć

nowa gwiazda w Sejmie. Właściwie
nie gwiazda, a ogarek. To poseł Paweł
Olszewski. W sprawie krzyża na Kra-
kowskim Przedmieściu wygłosił zna-
mienne zdanie w obronie świeckości
państwa polskiego „Miejsce krzyża
jest w kościele”.

Wypisz wymaluj wypowiedź
Władysława Gomułki z lat 60- tych
XX wieku, a więc z okresu głębokie-
go socjalizmu w Polsce. Brawo, po-
śle Olszewski, uczy się Pan według
dobrych wzorów.

Problem polega na tym, że po-
dobnie jak Gomułce, Enverowi Ho-
dży, a wcześniej Maratowi czy Ro-
bespierrowi się to nie udało, tak panu
też się nie uda. Niech się pan nie
chełpi, że porównałem go do takich
„osobistości”, wszyscy oni skończyli
marnie.

Drugi problem to ilość krzyży
w „przestrzeni publicznej”, które
będzie musiał pan i panu podobni
usunąć. Na początek pójdzie główna
zawada - wielki krzyż na kolumnie
króla Zygmunta. Następny krzyż na
barkach Chrystusa przed kościołem
św. Krzyża  na Krakowskim Przed-
mieściu. Ostatnio przewrócili go nie-
mieccy okupanci w 1944 roku!

Kolejny krzyż będzie bardzo
trudno obalić, panie pośle Olszew-
ski. To żelazny krzyż na Giewoncie.
Trudno i niebezpiecznie, bo jak pan
wie, górale są nerwowi i mają ostre
ciupagi.

Teraz Gdańsk – trzy krzyże
przy stoczni. Nie wiem jak je wywie-
ziecie skoro z „Solidarnością” nego-
cjuje się niezmiernie ciężko!

Najtrudniej będzie zrealizować
wywózkę 9 krzyży sprzed kopalni
„Wujek”w Katowicach. Górnicy będą
je bronili jak w stanie wojennym.
Trzeba uważać.

Oczyszczenie tysięcy „prze-
strzeni publicznych” ze szkół, z klas
to będzie syzyfowa robota. Ucznio-
wie są wyjątkowo uparci. Proszę so-
bie przypomnieć, co się działo
w Zespole Szkół Rolniczych we
Włoszczowej. Ten długi strajk za-
kończony zwycięstwem  młodzieży
po wielu tygodniach.

A jak chce pan zdjąć krzyż na
sali Sejmu. To też będzie ciężka prze-
prawa. A te wszystkie krzyżyki ró-
żańcowe zwisające z lusterek we-
wnętrznych samochodów. A te
krzyżyki na szyjach naszych dziew-
cząt i pań, większe niż 3 cm, jakie
zakazano we Francji.

Cóż panie pośle Olszewski,
wybrał pan ciernistą drogę śladami
Robespierra, który jak pan wie, mar-
nie skończył. Ja mam nadzieję, że
nasz pszczyński poseł PO Tomasz
Tomczykiewicz nie będzie takich głu-
pot opowiadał.

 A pan, pośle Olszewski, mógł-
by się chociaż zawstydzić.

Aleksander Spyra

Jakie to aktualne...

Boże, zgiełk przeciw Tobie
nieustannie się wzmaga.

z księgi Starego Testamentu

W Unii jak w Sparcie

Świat żył według własnych
zasad. W Sparcie starców
strącano ze skały a słabym
dzieciom nie pozwalano żyć,
liczyła się siła ramion i wola
walki. Podziwiano tylko zwy-
cięzców.

Śląski Długosz
czyli

Ludwik Musioł
w 40. rocznicę śmierci

Zmarł 40 lat temu, w 1970
roku w Panewnikach. Jego postaci
poświęcono nowootwartą miniwysta-
wę monograficzną na piętrze Mu-
zeum Prasy Śląskiej w Pszczynie.

Staraliśmy się pokazać skom-
plikowaną drogę życiową jednego
z największych historyków, prześla-
dowanego przez Niemców i polskich
komunistów.

Ukazany jest mały fragment
jego dorobku naukowego z najważ-
niejszymi wydawnictwami - „Dzieje
Wielkich Katowic”, „Pszczyna - mo-
nografia historyczna”, „Tychy - za-
rys dziejów”. To tylko mała część
dorobku Ludwika Musioła, liczące-
go kilkadziesiąt monografii śląskich
miejscowości i parafii.

Ta mała ekspozycja jest skrom-
nym hołdem dla naukowca, szczegól-
nie zasłużonego dla Ziemi Pszczyń-
skiej, współzałożyciela Seminarium
nauczycielskiego, autora, który opra-
cował protokolarz rady miejskiej
z 1466 roku, mapę Hindenberga
z 1636 roku czy dokument sprzeda-
ży księstwa z 1517 roku.
                                                            A. Spyra
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W niemieckich mundurach przepę-
dziliśmy Niemców – oni sami nie wiedzie-
li co to za organizacja, tak, że gdy się uspo-
koili, szybko sprowadziliśmy broń do
sołtysa. To Francuz rozkazał nam, żeby
sołtys tę broń przechował. Jak już powie-
działem, myśmy byli w mundurach nie-
mieckich – sołtys nazywał się Cebula, ale
trzymał z Niemcami. Jeden z moich ludzi
uderzył go w twarz i powiada do niego:
- Ty polska świnio! – krzyczał do niego po
niemiecku.
Broń chcieliśmy zakopać u jednego gospo-
darza na podwórzu. Już my mieli dół wy-
kopany, lecz gospodarz, którego nazwiska
już nie pamiętam, namyślił się i nie po-
zwolił nam zakopać broni na swoim po-
dwórku. No i musieliśmy ją wynosić na
pobliskie pagórki między trawę. Rozebra-
liśmy karabiny maszynowe i jak wspomnia-
łem – pokładliśmy je pomiędzy trawą, któ-
ra chyliła się to w jedną, to w drugą stronę.
Było to w grudniu, z końcem grudnia. Ty-
siąc granatów ułożyliśmy w siągu kamie-
niołomów. Siąg rozkopaliśmy, schowali-
śmy do niego wszystkie skrzynie i po kilku
dniach, jak się uspokoiło wytransportowa-
liśmy te skrzynie i pochowaliśmy na pla-
cówkach Gogolina, Krępa, Rozwada. Tak,
że zdobyliśmy trzy karabiny i tysiąc grana-
tów.

Było to jedno z naszych śmiałych
poczynań, które nam się udały. Wkrótce
dowiedzieliśmy się, że na kamieńskim
dworcu przyszedł na hrabiego Strachwitza
do ogrodnictwa, do Kamienia Śląskiego,
wagon – osiemdziesiąt skrzyń. Komendant
dworca w Jaśkowicach i Bagier Karol zba-
dali, że to jest broń maszynowa – same
nowe pistole, które przyszły z Brzegu, po-
dany był numer wagonu i wszystko inne.

Szybko zaalarmowałem ludzi i stró-
żowaliśmy może jakieś trzy dni. Siedem
skrzyń zdobył młody Strachwitz  i wywiózł
do Kamienia Śląskiego do ogrodnictwa,
a ogrodnik poznaniak, który ze mną kon-
spirował – nazywał się Wesołowski – led-
wo że te skrzynie przywieźli, to już sygna-
lizował, że te skrzynie są w pewnych
stodołach.

Zamierzałem to wykraść, lecz była
tak silna obstawa, że nie byłem w stanie
tego uczynić. Aby nie tracić ludzi, przez
kilka dni namyślałem się, co zrobić. Wa-
gonu pilnowaliśmy – stał na bocznych to-

rach – ale Niemcy zauważyli, że nie tylko
oni stróżują, ale my też. Ci Niemcy samo-
ciągiem wyciśli wagon, może jakieś sie-
demset metrów, za stację, wykopali dół,
przynieśli papy, zakopali może sześćdzie-
siąt albo więcej skrzyń do tego dołu, ale
ponieważ silne posterunki strzegły tego
dzień i noc, tak że nie potrafiliśmy tego
wydobyć.

Po tygodniu ludzie już byli słabi,
zimno było – więc powiedziałem komen-
dantowi:
- Panie, ja nie dam rady. Nie będę ludzi
tracił, musimy zawiadomić Francuzów,
żeby po to jechali. A wtenczas jeżeli Fran-
cuzi pojadą, ze to się już z nimi porozu-
miem i co będę mógł wykraść, to wykrad-
nę. Coś Francuzom damy, a resztę
zostawimy dla nas.

Lecz stało się inaczej. Francuzom
już nie wierzono i przyjechali Anglicy i nie
dostaliśmy z tego ani jednej skrzyni, ale
niedaleko stąd w leśniczówce Kałki, któ-
rej fotografię mam tutaj, miałem główny
magazyn broni mojego całego obwodu.
Przeszło trzysta siedemdziesiąt karabinów
austriackich, dwa garłacze, no i amunicje
do garłaczy, ale bardzo mało, bo tylko pięć-
dziesiąt sztuk – a siedemdziesiąt tysięcy
naboi do karabinów austriackich. Były to
kule okrągłe, niklowe.
Jak się leśniczy Kałka dowiedział, był za-
niepokojony, że może Anglicy przyjadą le-
śniczówkę rewidować. A trzeba dodać, że
nawet żona Kałki i jego córki nie wiedzia-
ły, że w ich stodole jest broń. I jeszcze to
powiem, że obaj z Kałką obawialiśmy się,
żeby kobiety się gdzieś nie przerzekły.

 W jedną niedzielę mieliśmy dużo
zebrań, a chcieliśmy rozbić wiec w Żyro-
wej, i wtedy nagle przychodzi jakiś poli-
cjant, który posuwał się ku mojej wiosce
Sielec, ale nasz posterunek, który ja wysta-
wiłem, zauważył go i powiada:
- Idzie policjant w mundurze.

Zorganizowałem szybko chłopa-
ków. Pomyślałem, że jeśli to prawda i poli-
cjant będzie się posuwał ku nam, to we-
źmiemy worek i zastrzelimy dziada
i wpakujemy do tego worka. Stało się to
w mojej rodzinie.

Powiedziałem o tym ojcu, chłopa-
ków ustawiłem w pokoju z pistoletami go-
towymi do strzału…
Policjant mówi:

- Do Szłapy.
Kobiety ze wsi pokazały mu, że to

tutaj mieszka Szłapa. Ojciec był w domu,
a ja wyszedłem do niego, patrzę się: jest to
zięć Kałki.

Chłopcy już czekają, lufy gotowe do
strzału, ja na szczęście opanowałem się
i powiadam:
- Stop! Pan jest zięciem Kałki?
-Tak!
- Panie! Sekunda, a pan by nie żył.

On zbladł. Ja zaprowadziłem go do
kuchni, zawołałem matkę i spokojnie, żeby
go nie speszyć, pytam:
- Kto pana posłał?
- Mój teść, Kałka.

Leśniczy Kałka posłał go z wiado-
mością, żeby wyprowadzić od niego maga-
zyn.

Tak się stało, ze szybko posłałem
kuriera z karteczką, bo Kałka mu dał kar-
teczkę, żeby sprawdził, czy to prawda, czy
Kałka go rzeczywiście przysłał do nas.

Nie trwało więcej niż ćwierć godzi-
ny, bo do leśniczego było może tylko ja-
kieś cztery kilometry, i kurier był z powro-
tem.
-Jest wszystko wyjaśnione, to jest zięć.

I tak wyratowaliśmy zięcia.
Pomyślałem, że muszę opróżnić

magazyn. Miałem tam siedem furmanek
broni. Posłałem więc szybko po furmanki
do Poznowic, do Kalny nad Odrą i w tym
dniu w niedzielę rozbiliśmy jeszcze wiec
w Żyrowej, a potem zabraliśmy się do wy-
wiezienia z magazynu zgromadzonej tam
broni.

Lecz nie było tyle miejsca na fur-
mankach, posłałem wiec jeszcze kogoś do
mego wujka sołtysa Jana Szłapy w Sielcu,
żeby mi użyczył furmanki i konia.

Naładowaliśmy jeszcze jedną fur-
mankę i zostawiliśmy ją u sołtysa Jana Szła-
py w Sielcu w otwartym polu, przykryli-
śmy słomą i tak stał ten wóz cały dzień.
Lecz i to n9ie wystarczyło, musieliśmy
wziąć jeszcze konia Kałki i załadować resz-
tę broni, którą wywieźliśmy między gałę-
zie. Tymczasem spadł śnieg i koleiny wska-
zywały, że myśmy tam przewracali te
gałęzie. Tę broń znalazł niejaki Kołodziej
z Sielca, który przyszedł do mnie i zgłosił,
że w Gawrońcu w lesie znalazł broń. Ta
broń w jego mniemaniu pochodzić miała
od Niemca, miejskiego Raschka z Poznowic.

ALEKSANDER WIDERA /dokończenie/

PIERWSZY BURMISTRZ PSZCZYNY

ZDOBYWCA GÓRY ŚW. ANNY − JAN SZŁAPA
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Ja powiadam:
- No dobrze, panie Kołodziej, to dobrze, to
pojedziemy do Strzelec, do plebiscytu, bo
jeżeli pan ją znalazł, to będzie jakaś nagro-
da. A była to moja broń. Ale ja to przed
Kołodziejem zataiłem. Wszelako on jeden
karabin przywłaszczył sobie i zawiózł do
domu. Był to karabin austriacki. On w tę
nagrodę nie bardzo wierzył, ale ja zabra-
łem go do plebiscytu i komisarz plebiscy-
towy Michalski z Gogolina, jak mu wszyst-
ko opowiedziałem, szybko wyjął dwieście
marek. Daliśmy je Kołodziejowi, żeby spra-
wę zatuszować.

Kiedy myśmy byli w Strzelcach, nasi
kurierzy znowu broń wykradli i posłali na
placówki.
A teraz króciutko o mobilizacji do trze-
ciego powstania.

Trzecie powstanie rozpoczęło się
3 maja. 2 maja rano o godzinie „S” zebrali-
śmy się wszyscy w Strzelcach , komendan-
ci obwodowi i kurierzy, lecz kurierzy nie
byli dopuszczeni do pierwszego zebrania.
Kurierzy musieli czekać, aż my omówili-
śmy sprawę.

2-ego maja – dostałem rozkaz przy-
jechać do Strzelec na zebranie o godzinie
8-mej. Więc dopuszczeni byli tylko obwo-
dowi.
Rozkaz brzmiał:
- Obwód I ma zająć Górę św. Anny.

Przypadło mi w udziale dlatego, że
to był mój rejon.
Przeniosłem szybko zbiórkę z góry Sprzę-
cickiej na szosę w Jesionie, i stąd na Wal-
dhof. Z Waldhofu już uderzyłem na Górę
św. Anny, ale musiałem czekać, aże wyleci
most na Osobodze. 2-ga 15 zaczęła się ope-
racja na Górę św. Anny i po 15 minutach
już Góra św. Anny była w naszych łapach.
O godz. 4.00 wysłałem pierwszy rozkaz do
Flawiana Gielnika – z tym, że ma skoń-
czyć z rekolekcjami dla młodzieży, bo roz-
poczęło się powstanie śląskie.

Najstarszy z nas Adolf  Krzywik
poszedł z tą karteczką do klauzury przez
klasztor. Lecz zabrał ze sobą 12-tu ludzi,
czy też 8-miu z karabinami. Między inny-
mi były nasze sanitariuszki, które się zo-
rientowały, że już jest wybuch powstania.
Rozpoczął się płacz, bo sanitariuszki wie-
działy, że jest ostre pogotowie, ale ja nie
puściłem pary z ust, kiedy się zacznie. Sam
też nie wiedziałem, o której godzinie za-
czniemy.

Adolf Krzywik dotarł do klauzury,
dzwoni – dzwonkiem ręcznym takim –
i po paru minutach zjawił się ksiądz jakiś,
franciszkanin, Kamilus. Nie wyszedł Fla-
wian Gielnik, tylko Kamilus.

Wręczam mu karteczkę, Kamilus

znał Krzywika, bo pochodził z Krasowej
pod Górą św. Anny.
I powiada:
- Ale panowie! Przecież to jest za krótki
czas:15 minut tylko. Ale ja pójdę do Fla-
wiana.

On wiedział, że lada chwila wybuch-
nie powstanie. I po jakichś 12 minutach
wraca i ksiądz Gielnik Glawian każe otwie-
rać wszystkie bramy, tak żebyśmy mogli
Górę św. Anny otoczyć, a szczególnie te
ważne pozycje, któreśmy uważali, że stam-
tąd możemy się bronić. Między innymi po
godzinie 4-tej wyrychtowaliśmy pierwszy
meldunek do Warmątowic, po podgrupy.
Dowódcą podgrupy był Hardyn Korze-
niewski. Kurier Borowczyk Bolesław, któ-
ry znał dobrze trasę, pojechał do Warmą-
towic, ale tymczasem przyszła straszna
burza. Na Górze św. Anny – kiedy burza
oprze się o te wyżyny – to krąży naokoło.
Tak, że ten kurier ogromnie zmęczony do-
tarł do Warmątowic po godzinie 10-tej
dopiero rano. Lecz nie zastał Hardyna na
miejscu postoju podgrupy i 7-go pułku.

Gospodzki, który widział, że się
kręci, ale nic nie opowiada, pytał go się, co
on szuka.
I powiada:
- No, ja szukam… - waha się troszeczkę,
ale powiada: - ja szukam pułku. – A powia-
da tak: - Wallensteina…
- Tak.
A on powiada.
- Wie pan, oni się udali do Jarocina.

- Ale gdzie tutaj jest taki drugi pan?
Powiada:
- Wie pan, ja muszę panu powiedzieć, że ja
nie wiem. Oni się wynieśli z Warmątowic
w kierunku Błotnicy.

I faktycznie, Błotnica osiem kilo-
metrów do tyłu, poszedł Harden nie zosta-
wiając na miejscu żadnego kuriera, ani żad-
nej wiadomości.

Lecz po godzinie 20-tej wysłaliśmy
drugiego kuriera, konnego, który miał za-
meldować, że Góra św. Anny jest zabrana
bez strzału, bez strat. Niemców do niewoli
zabraliśmy 48 i dowódcę, i listy tych orge-
schów, którzy jeszcze nie odebrali żołdu.

Namyślałem się, co zrobić. Na pi-
sarza obrałem Paterka Antoniego, adiutan-
tem został Adolf Krzywik – poleciłem mu,
że ma się postarać o prowiant. Dlatego że
myśmy na Górę św. Anny nieśli amunicję
i ludzie, którzy mieli chleb ze sobą, poło-
żyli chleb na trawę, a nieśli amunicję, bo
nam koń zachorował i my musieliśmy
z Jesienia prowadzić tę broń ręcznie. Po-
stąpiłem tak, bo ksiądz w Jesionie był
ogromnym Niemcem i nie chciałem alar-
mować, nie chciałem żadnej furmanki za-
brać.

Lecz powstańcy entuzjastycznie, jak
już my przeszli ową plebanię, zaśpiewali
sobie piosenkę. Ja zakazuję, ale rozkazy
nie docierały, bo było to 828 ludzi. Tak że
był to jedyny sygnał, że rozpoczyna się po-
wstanie.

Więc poza Jesioną my ruszyliśmy
na Oleszkę – wioskę. Ale mi to było za
daleko. Udaliśmy się więc przez pola na
tak zwany Waldhof. Był to folwark, który
należał do hrabiego Sierschdorfa ze Żyro-
wej.

Na tym Waldhofie już był pluton
Adolfa Krzywika. Rychtował już wozy dla
sanitarki i dla amunicji.
Lecz teraz patrzymy się, że Paterka z Góry
św. Anny jeszcze nie ma, a on miał zwiad
zrobić.
Po jakisich 15-20 minutach zaczyna się
jakiś świst, Antek Paterek zjawia się i po-
wiada tak:
- Dogodna chwila. Wszyscy Niemcy są na
miejscu, tylko posterunki które stały z ka-
rabinami przed hotelem Trojana – przed
tym kwatyrym – poszli z dziewczętami
może na zaloty. Tak powiada, ale jest do-
godna chwila i wtenczas patrzymy się na
zegary, ale jest dopiero pół do drugiej.

Przygotowujemy się, lecz umówili-
śmy się, że od godziny 2-ej – jeżeli wyleci
most na Osobodze – a my tę detonację usły-
szymy, skończymy z hasłem „Osoboga”,
które było wydane w marszu w Jesionie
i odtąd obowiązuje „Odra”. Hasło „Odra”.

ciag dalszy str. 6

Jan Szłapa - zdjęcie z 1923r.
[ze zbiorów Muzeum Czynu  Powstańczego

w Leśnicy]
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Krótko przed godziną drugą ładuję
do pistoleta zieloną rakietę – gdyby most
nie wyleciał w powietrze o godzinie 2.15
do 2.20 – wtenczas alarm zielona rakieta
i uderzamy na Górę św. Anny.

Lecz przed 2.15 naraz wielki błysk
i wielka detonacja. Więc teraz ruszamy.

Kompania Gogolina z Konradem
Szamperą na czele ma za zadanie zabrać
hotel Trojana. Kompania II idzie na pra-
wo, posuwa się do jednej gospody na róg
Góry św. Anny od Zdzieszowic. Kompa-
nia III idzie wąwozem na połowę Góry św.
Anny od Wysokiej. Wtenczas uderzamy do
walki, lecz IV kompania ma tabory i amu-
nicję.

Ogromnie ciężko było iść tymi wą-
wozami, bo ciemno było, tak że my trosz-
kę się spóźnili. Troszkę nas psy, które ha-
łasowały, szczekały – te nas troszkę
zdradzały.

Gdyśmy dotarli do księgarni Giel-
nika, która dzisiaj jeszcze na Górze św.
Anny istnieje, wtenczas ostrym atakiem
wypada Szampera z jednym plutonem pod
hotel Trojana i jednym susem wpada do
hotelu i zabiera na śpiku wszystkich orge-
szów oraz komendanta, który spał w jed-
nym małym pokoiku, tego rozbraja haler-
czyk Hamerla, bierze mu broń, listy
i pieniądze – tak że o godzinie 2.30 już
było wszystko w naszych rękach.

Lecz jakosik w dwóch albo trzech
miejscach gospodarstwa odzywa się trąb-
ka, która alarmuje… widocznie to był or-
gesch, który spał w domu i on alarmował,
albo to był może meldunek, żeby alarmo-
wać. No, ale myśmy na to zareagowali.
Druga kompania rozbraja żandarma, któ-
ry oddaje dwa strzały. Alarmuje strzałami.
Ale telefony myśmy zerzli piłką i ucięli
druty. Tak że już było za późno, żeby dzwo-
nić.

Z Góry św. Anny o godz. 4-tej
z minutami przychodzi kurier Mróz Wa-
lenty, który jeszcze żyje dzisiaj w Katowi-
cach i powiada żebym szybkim marszem,
całym batalionem się posuwał przez Ka-
dłubiec na odsiecz do Jaryszowa. Na od-
siecz Ujazdu.
Rozpętała się ogromna burza, lało kolo-
salnie… Zabrałem z folwarku wszystkie
furmanki w sile 58, załadowałem ludzi
i zacząłem jechać zabierając Niemców je-
den pluton, piesze i w miejscowości Ka-
dłubiec stanęliśmy pierwszy raz, bo ludzie
nie byli jeszcze wszyscy umieszczeni na
wozach. Brakowało wozów. Musieliśmy
jeszcze od kilku gospodarzy zdobyć konie,
poładować ludzi – i dostaliśmy się po ja-
kiejś godzinie do Dolnego.

Wtenczas przychodzi do Dolnego
Antek Peterok i prosi mnie:

- Słuchaj Janek – powiada. – Ja zrobiłem
wywiad na Górze św. Anny, ale popatrz
się: Niemcy na nas nie strzelali, my nie
oddali strzału, oni nie oddali nas, my ich
zwolnimy.
Ja oponowałem:
- Ja tego nie mogę zrobić – powiadam. –
Bo ja potrzebuję tych ludzi jako zakładni-
ków.
A wtenczas Antek Peterok błagał mnie
i powiada:
- Słuchaj, Janie, jeżeli nas napadną gorsi,
którzy już próbowali na nas napaść na
Górze św. Anny, wtenczas nam ich od-
biorą.
Ja powiadam tak do niego:
- Na moją odpowiedzialność nie mogę tego
zrobić. Ale jeżeli ty oponujesz i jeżeli ty
weźmiesz odpowiedzialność to ja ci to po-
zwolę zrobić. Ale musisz wziąć za to od-
powiedzialność.
Wtenczas się zgodził i zebrał Niemców
w tej ulewie, przy lampionach kolejowych
i powiedział im:
- Myśmy rozpoczęli powstanie trzecie, ślą-
skie, my was puścimy, boście na nas nie
strzelali, a my też na was nie strzelali, ale
zrozumcie to, że nie wolno już na nas na-
padać, jak my powstanie zaczęli.

I zwolnił Niemców razem z komen-
dantem leutnantem z Nysy. Do Jarzyszo-
wa dotarliśmy po godzinie 4-tej rano. Stąd
dostałem rozkaz, ażeby jedną kompanią
otoczyć miasto Ujazd.

Do miasta Ujazda dostaliśmy się
przed godziną 5-tą, powstańców kilku sła-
bło uzbrojonych przyszło na rynek i pa-
trzyło się, co to za oddział przyszedł. I po-
wiadali, żeby zachować ostrożność, bo
Niemcy lada chwila zaczną do nas strzelać
ze Sławięcic albo z okien.

Ja się patrzę: faktycznie firanki się
ruszały i Niemcy obserwowali, co to się
robi. Zawezwałem szybko karabin maszy-
nowy, ciężki, podstawiłem go na kozły
i Wincenty Gąsior dał serię naokoło ryn-
ku – w dachy i okna. I uciszyło się.

Wtenczas zaprowadziłem batalion
do Ujazdu. Całe tabory wjechały na rynek.
Tak że w Ujeździe – to jest mała mieścina
– nie było w ogóle miejsca gdzie usiąść.

Zaczęliśmy przygotowywać jakiś
posiłek. Miałem już zabitego ciężkiego
buhaja ze świętej Anny na wozie, na sło-
mie. Podzieliłem go na wszystkie kompa-
nie. Żeby tylko znaleźć jakiegoś piekarza
albo rzeźnika, gdzie są kotły, by móc ugo-
tować obiad. A później słuchać dalszych
rozkazów.

Wtenczas nastąpiła tak zwana ope-
racja, wcielenie tej kompanii, tego pluto-
nu, który już zabrał Ujazd, do tego pierw-
szego batalionu. Tak że po godzinie 11-tej

dostałem rozkaz, że natychmiast będzie-
my szturmować Sławięcice. Ale ja opono-
wałem, ponieważ ludzie – ogromnie mo-
krzy – musieli się wysuszyć troszeczkę
i przynajmniej zjeść coś gorącego. W tym
czasie do godziny 4-tej prosiłem dowódcę,
żeby dopiero między godziną 4-tą a 5-tą
dał rozkaz, żeby zabierać Sławięcice.

Trzema kompaniami – jedna zosta-
ła w Ujeździe – zaczęliśmy atakować Sła-
więcice, skąd oddano do nas tylko kilka
strzałów. Była to policja plebiscytowa.
Kompania, która siedziała w Ujeździe,
myślała, ze to są ludzie już z Koźla.

 W tym momencie zjawił się na szo-
sie samochód z jakimś oficerem Francu-
zem i pułkownikiem Wallensteinem, daw-
niejszym dowódcą 7-ego pułku
Jędrysikiem Sewerynem, który podpatry-
wał, jak się poruszamy na Sławięcice. Tym-
czasem między żytami był jakiś szpieg, któ-
ry się posuwał ku nam. Był to jeden
z obwodowych kolejowych Krzykała z Go-
golina. Był on obwodowym kolei w Kę-
dzierzynie.

Plutonowy Szymała Jan, kiedy
Krzykała nie odpowiadał, kim jest i czego
chce, uderzył go w twarz.

Ja tymczasem poruszałem się za
kompanią jakieś czterdzieści metrów.
W ten czas Wallenstein wołał z samocho-
du z Francuzem, żebym się zjawił na szo-
sie. Poszedłem do niego i Francuz klepie
mnie po ramieniu i powiada, że operacja
przebiega bardzo dobrze. Lecz Wallenste-
in oponuje i zarzuca mi, że moi ludzie piź-
li Krzykałę – obwodowego, którego nie
znałem ani ja ani plutonowy Szymała.

Ja rozgoryczony powiadam:
- Plutonowy Szymała, dla ciebie pochwa-
ła, bo ja nie wiem, co to za człowiek, ani tyś
nie wiedział.

Atakujemy Sławięcice i po kilku
skokach dobijamy do pierwszych zabudo-
wań. Ktoś twierdził, że brama jest zabary-
kadowana drutem kolczastym. Ale to była
nieprawda. Bo brama była tylko związana
drutami.

Plutonowy Hamerla szykuje cztery
czy pięć granatów, wiąże do kupy, wiesza
na tę bramę i my tylko mamy odskoczyć,
a on bramę wysadzi w powietrze. Byłoby
nas pokaleczyło, bo myśmy się tylko schro-
nili za murek kościoła. Zamykamy głów-
ny zamek, tymczasem do nas wychodzi
jakaś kamerzofa (pokojówka) z takim ma-
łym daklem (jamnik), takim czarnym
psem. Posłałem do niej plutonowego Ha-
merlę, żeby zapytał ją czy mówi po francu-
sku, czy po angielsku. A ona mówi do nie-
go po niemiecku:
- Wer sind sie? / Kto pan jest? /
Ale on był w mundurze Hallera i mówi po
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francusku, a ona powiada:
- Wieso können sie französisch? / Dlacze-
go potrafi pan mówić po francusku? /
A on w tym momencie mówi do niej po
angielsku.
Ja słucham oddalony od niego o piętna-
ście metrów i mówię do niej:
- Sprechen sie ganz ruhig deutsch. / Mów-
cie do niej spokojnie po niemiecku. /
Pytam się:
- Gdzie jest książę?
- Księcia nie ma.
No i pytamy się:
- Ile policji było, ile Niemców było w zam-
ku?
Ona powiada:
- Około 15-tu, 18-tu.
- Czy nam może pokazać, gdzie  oni są.
- Nie oni uciekli oknem.
Badamy okna. Kraty były pokrwawione,
urżnięte. Widocznie, jak urzynali kraty, to
je pokrwawili.
Pytamy się:
- Czy byli ranni?
Ona mówi, że tak.
Ale nie wierzyliśmy, bo mogli się zranić
o te piłki albo jak urzynali.
- Więc zrobimy teraz rewizję zamku.
Powiadamy:
- Jeżeli kogoś trafimy, kula w łeb!
Mówiliśmy po niemiecku, po francusku.
I ona nas wprowadziła do zamku. Zrobili-
śmy rewizję, każde piętro osobno.

Wchodzimy do pokoju, gdzie stała
broń. Pytamy się, gdzie ta broń jest, a ona
powiada – nie wie.
Ja biorę na palec troszkę brudu i powia-
dam tak:
- Co to jest?
A ona mówi:
- Staub –To znaczy brud.
- A ta broń jest zdjęta tu stąd zaledwie przed
chwilą.
Ona się zatrwożyła, a ja mówię do niej po
niemiecku, że ma powiedzieć, bo jak nie
to kula w łeb. I wtenczas zaprowadziła nas
do jednego okna.
Przed bramą posuto ładnie piaskiem, a cały
park był ładnie pograbiony. Ona powiada:
- W tym miejscu jest zakopana broń.
Pytamy się:
- Jaka to była broń? Czy wojskowa?
- Nie, to były fuzje i dwa sztucery na jele-
nie.
- A ile amunicji?
- Amunicji było dosyć dużo – powiadała
ona.

Postanowiłem tej broni nie wyjmo-
wać, bo miałem obawy, że ludzie mogliby
się z niej postrzelać śrutem. Stąd o godzi-
nie 5-tej z minutami zaczęliśmy szukać
miejscowego komendanta POW, lecz nie
znaleźliśmy go. Zamieszanie.

Między godziną 5 a 6-tą zjawia się jakiś
oficer – Krüger-Korzeniewski, który za-
brał jedną kompanią Kędzierzyn, ale zwal-
czyli go i on nie tylko, że się wycofał, ale
zostawił ludzi w rozsypce. Ale myśmy się
dowiedzieli, że on właśnie ucieka w kie-
runku Sławięcic. Zastaliśmy go w drugim
zamku. Siedział na fotelu, kolana założo-
ne. Woła do mnie i powiada:
- Pan pójdziesz na Kędzierzyn.
A ja mówię:
- A kto pan jest.
A on odpowiada:
- Czy mnie pan nie zna?
Ja go faktycznie znałem, ale byłem strasz-
nie nerwowy i powiadam:
- Gdzie pan ma swoich ludzi? Ja panu dam
15 minut czasu, za 15 minut ja tutaj pana
nie chcę widzieć.
Nie trwało więcej, jak osiem minut –
Krüger się wyniósł w kierunku Blachow-
ni. Szukamy teraz miejscowego komendan-
ta. Nie znaleźliśmy go.

Ja zdecydowałem się szybko na ad-
iutanta Adolfa Krzywika, postanowiłem
bowiem jego zrobić komendantem.

A druga kompania już maszerowa-
ła na Zalesie. Trzecia kompania i pierwsza
– została na noc w Sławięcicach. Lecz
ogromnie zmęczona, bo całą noc lało. Tak,
że musieliśmy troszkę odpocząć.
Rano o godzinie 10-tej, jak myśmy troszkę
się osuszyli, dostałem rozkaz:
- Zabrać Lichynię!

Wtenczas I-sza kompania bez strza-
łu z drugą kompanią maszerują na Zalesie.
Z Zalesia na Lichynię.
Kilka strzałów, ale nie wiadomo, co to były
za strzały. My sami  nie wiedzieli.  Zajęli-
śmy pozycję obok folwarku na Leśnicę.
I tak w tym momencie nie mieliśmy żad-
nego zwiadu ani w tyle, ani na przodzie.
Nie wiemy jakie siły leżą w Leśnicy, lecz
wiemy tylko tyle, że już przez dwa dni ucie-
kali przed nami. Pchali się przed nami na
Leśnicę, miasto.

Wtenczas ludzie – jak troszkę sobie
odpoczęli – plutonowy Hamerla przycho-
dzi do mnie, że nie będzie stał, ale zaata-
kuje miasto Leśnicę. Było to między go-
dziną 2-tą a 3-cią.

Ja mu zabraniam, bo nie mam roz-
kazu. Wtenczas on powiada:
- Ja nie mam czasu czekać, bo my musimy
naszych ludzi bronić nad Odrą, bo stąd my
przyszli – powiada.

Zaatakował miasto Leśnicę jednym
plutonem, ale dostał takiego ognia z kara-
binów maszynowych, że ja zdecydowałem
się wycofać go, bo już było dwóch ciężko
rannych, którzy wkrótce potem pomarli.

Musiałem wsunąć dwa plutony
w jego pluton i prosić jego ludzi, ażeby się

wycofali, bo bez dzień nie było możliwe
dostać się do miasta, bo Niemcy mieli ka-
rabiny na dachach – że nas mogli wszyst-
kich postrzelać. Udało  mi się ten pluton
wyciągnąć i powiadam mu:
- Widzisz, coś narobił? Kto teraz będzie
odpowiadał za to, bo nie było rozkazu.

Było to 4-ego. 5-ego i 6-ego stoimy
bez rozkazu, ani z pułku, ani od podgrupy
Hardena, bo on wdał się w pertraktacje
z hrabią Satara, kontrolerem miasta Strze-
lec. Ten kontroler hrabia Satara był wro-
giem Polaków a wielkim przyjacielem
Niemców. Zwabił Korzeniewskiego – Har-
dena do Strzelec, do starostwa, troszkę go
poturbował i potem wziął, zamknął i wy-
wiózł go do Opola. Posłał go do Opola.

Byliśmy dwie doby bez dowódcy.
Lecz gdy Opole zorientowało się – albo
Francuzi musieli się porozumieć – i prze-
wieźli kapitana Kulika przez front, on
z 6-ego na 7-ego objął dowództwo podgru-
py w Warmątowicach. Kulik przyjeżdża do
mnie i powiada tak:
- Nie wolno ci atakować Leśnicy przez
dzień, bo jest przed nami broń maszyno-
wa.
Niemcy już są dobrze zorganizowani. Mu-
sisz czekać, aż ja dam rozkaz, ponieważ
była luka między nami a prawym skrzy-
dłem, około 48 km, tak że na lewo był ba-
talion Krügera, ale też słaby organizował
się, musiałem czekać dopiero, aż Kulik da
rozkaz.
Z 7-go na 8-go zaczęliśmy zaciągać pozy-
cje – batalion Faski Jana podsunął się pod
Porębę i tak mogliśmy zabrać miasto
w nocy między godziną 11-tą a 12-tą. Wte-
dy właśnie Leśnica dostała się do własnych
rąk. Rannych i zabitych nie mieliśmy wie-
le, tylko jednego rannego ciężko, który rzu-
cił granat do okna, a ten granat się odbił
o krzyż i od tego granatu on został ranny.

Na noc zostaliśmy w Leśnicy, 8-go
zaczęliśmy atakować Zdzieszowice. Była
to największa walka w moich dziejach
trzeciego powstania. Zaatakowaliśmy
około godziny trzeciej, było ogromnie pu-
sto i gorąco. Pierwsza kompania szturmo-
wa z Gogolina, jednym plutonem zaatako-
wałem Zdzieszowice – stację, umówiony
z trzecią kompanią, że stanie na prawym
skrzydle, a ja karabiny maszynowe zosta-
wię na lewym skrzydle i będę wyciągnął
Niemców na teren, dlatego że nie mieli-
śmy ani zwiadu ustnego, nie mieliśmy do-
brego rozeznania.

Uplanowaliśmy z kompanią 3-cią,
dowódcą Józefem Skrzydło, żeby Niem-
ców wyciągnąć na teren i stąd ich zaatako-
wać. I udało nam się Niemców wyciągnąć,
lecz na drugim kilometrze pluton mój zo-
stał tak zaatakowany, że musiałem dać

ciag dalszy str. 12
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Co jakiś czas gmina Suszec
zadziwia nas swoimi inicjatywami
i realizacjami w dziedzinie kultury.
Powstały ciekawe zespoły ludowe, jak
Kobielanki, Kryrzanie, Mizerowianie
czy „Pogodna Jesień” - zespół eme-
rytów założony jeszcze przez nieza-
pomnianego Mariana Suszca. Wyda-
no kilka pozycji ze zbiorów M. Cieśli,
drukowane w oficynie Spyrów w Psz-
czynie: „Jak ze Suszca powędruję”
i „Słownik gwary śląskiej”. Później
z inicjatywy Związku Górnośląskie-
go i rodziny Szenderów powstał al-
bum „Suszec w starej fotografii”.

Kolejną inicjatywą Szenderów
był skansen kultury ludowej.

Niewątpliwym wydarzeniem
było powstanie teatru ludowego, za-
łożonego przez niestrudzoną Annę
Kine. Zespół jest wysoko oceniany
przez etnografów, szczególnie za
świetną, autentyczna gwarę.

Godna podkreślenia jest dro-
ga artystyczna zespołu ludowego
„Radostowianki” prowadzonego
przez Jadwigę Masny. Po połączeniu
z „Kobielankami” nagrały płytę CD
„Jak jo byda syna miała”, które

UDANY WYCZYN RODZINY
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w pszczyńskiej dyskografii ma duże
znaczenie.

Jadwiga Masny została tego-
roczną laureatką nagrody Senatora
RP Sławomira Kowalskiego na
„XXXIV Spotkaniach pod Brzy-
mem”.

Na tym tle nie dziwi nowy wy-
czyn Fundacji „Kamojówka” rodzi-
ny Szenderów – rekonstrukcja sto-
doły ośmiobocznej w suszeckim
skansenie.

Ten typowy dla pszczyńskiego
obiekt drewniany został postawiony
na podstawie rysunków i dawnych
wzorów przez góralskich cieśli przy
pomocy funduszy z euroregionu Be-
skidy. Wygląda imponująco, może
tylko tzw. „ostatki” zbytnio wystają
na węgłach.

Ulepiono już gliniane klepisko,
teraz czas na montowanie ekspozy-
cji. Obok stoi już gotowa kuźnia
z pełnym wyposażeniem.

Brawo rodzina Szenderów, bra-
wo miłośnicy ludowych tradycji!

Prezentujemy fotoreportaż
z kolejnych faz montażu stodoły.
                                                          A. Spyra

Y SZENDERÓW W SUSZCU
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Zmarł 23 kwietnia 1988 roku
w Pszczynie i tamże spoczywa na cmenta-
rzu przyległym do zamkowego parku.

Jeszcze przed laty towarzysząc księ-
dzu w jednej z codziennych przez tenże
park wędrówek z posługi kapłańskiej, jaką
sprawował w Domu Opieki, podziwiałem,
gdy na Jego widok zlatywały się sikorki
i zbiegały wiewiórki. Karmił je okruchami
wydobywanymi z kieszeni płaszcza. „Pana
jeszcze nie znają, więc zbliżają się na odle-
głość dwóch metrów, ode mnie biorą po-
karm z ręki”. Pomyślałem wówczas, że taki
kontakt z naturą może nawiazać tylko czło-
wiek dobry, wewnętrznie uładzony. Psz-
czoły też były stworzeniami, które kochał,
rozumiał i z którymi pracował chętnie,
kontynuując rodzinną tradycję sięgającą
trzech pokoleń.

Z głębokim więc smutkiem żegna-
liśmy w słoneczny kwietniowy dzień Księ-

dza Stanisława, człowieka dobrego i wyro-
zumiałego, który wypełniając swoje powo-
łanie był jedocześnie pełnym pasji pszcze-
larzem, a nade wszystko dociekliwym
historykiem pszczelarstwa.

Urodził się 1. sierpnia 1906r.
w miejscowości Stare Sioło na Podolu.
W 1933r. otrzymał święcenia kapłańskie
po ukończeniu Wydziału Teologicznego na
Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we
Lwowie. Prace duszpasterską rozpoczął
w powiecie buczackim. Kampanię wrze-
śniową przebył jako kapelan Wojsk Pol-
skich. W okresie II wojny światowej jako
oficer Armi Krajowej uczestniczył w orga-
nizowaniu oporu przeciw okupantowi hi-
tlerowskiemu, prowadząc tajną kancelarię
wystawiającą fałszywe dokumenty. Uczest-
niczył w organizowaniu samoobrony prze-
ciw faszystom ukraińskim. Uratował życie
bardzo wielu ludziom; przechowywał ich

na etapach wojennych wedrówek w swojej
plebanii bądź kościele, czesto wraz z in-
wentarzem. Zaopatrywał w żywność, ochra-
niał zbrojnie poprzez swoich ludzi. Na Zie-
mie Zachodnie do Świętowa Polskiego
k. Nysy przybyl w 1945r. wraz z ostatnim
transportem repatryjacyjnym swoich para-
fian.

Był odznaczony wieloma wysokimi
państwowymi orderami, m.in. Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, otrzymał także Krzyż Zasługi Armii
Krajowej, a niedługo przed śmiercią izra-
elskim odznaczeniem „Sprawiedliwy mię-
dzy Narodami Świata” za ratowanie
Żydów. Miał wiele odznaczeń i dyplomów
pszczelarskich.

Począwszy od lat pięćdziesiątych
wiele trudu poświęcił, by ocalić, zbierać
i opracowywać okruchy źródeł po sławnych
polskich pszczelarzach. Jak rozliczne miał

Pszczyński Dzierżon czyli

O człowieku, którego przed-
stawiamy w kolejnym odcinku o wy-
bitnych postaciach związanych z Zie-
mią Pszczyńską, nie trzeba dużo
opowiadać czy pisać. Wystarczy
przedstawić Jego bogaty dorobek
twórczości telewizyjnej, który przed-
stawiamy poniżej, a właściwie wyci-

nek tej twórczości, poświęcony Psz-
czynie i jej kulturze.

Nasze miasto już dawno do-
ceniło Wiesława Głowacza i jego fil-
my, przyznając Mu w roku 1996 na-
grodę Burmistrza Pszczyny, a nasze
towarzystwo  honorowy medal.
W 2001 roku redaktor Głowacz został
laureatem Nagrody Karola Miarki.
Filmografia pozycji autorskich zwią-
zanych tematycznie z Ziemią Psz-
czyńską, jej historią, życiem obycza-
jowym, kulturą, jej ludowymi
źródłami, z życiem dworskim panów
na Zamku, z bogactwem dokonań
twórczych i kształtowaniu postaw
obywatelskich podejmowanych przez
ludzi budujących tożsamość Pszczy-
ny.

Oto wybór tytułów
o tematyce pszczyńskiej:

Cykl „Portrety”
Szkic do portretu Aleksandra Spyry
- plastyka, twórcy muzeów

Portret Józefa Kłyka - reżysera fil-
mowego

Cykl „Duże sprawy małych muzeów”
„Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczy-
nie - unikat w skali krajowej”

Reportaże, filmy dokumentalne, im-
presje filmowe
„Mikołaje z Łąki”
reportaż o tradycji mikołajowych ob-
chodów.

„Suita na przydrożne krzyże”- film
dokumentalny o fenomenie figur
krzyżowych Bożych Mąk, ich histo-
ryczne konotacje

„Przed Palmową” - reportaż obrazu-
jący pielęgnację palmy jako sacrum
w życiu duchowym mieszkańców Zie-
mi Pszczyńskiej.

„Pierwszy Polski...” - film dokumen-
talny poświęcony prezentacji pierw-
szego pierwszego w prasie śląskiej pe-
riodyku wydawanego w Pszczynie
w języku polskim przez burmistrza,
w latach 1844- 45.

„Musioł – historyk godzien wspo-
mnienia, stąd portret z pamięci przy-
wołany”.
„Janusza Ziembińskiego – pana na
Zamku ślad od zapomnienia ocalo-
ny”- impresja filmowa o wybitnym hi-
storyku sztuki.

ŚLĄZAK Z PRZEMYŚLA
czyli redaktor Wiesław Głowacz
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plany badań nad archeologią pszczelarską!
Posiadał analityczną umysłowość, przeto
długie lata badań owocowały nieraz krót-
kimi artykułami, ale jakże rzetelnie opra-
cowanymi. Wszystko musiało być spraw-
dzone i wszelkie możliwości dochodzenia
do prawdy wykorzystane. Dlatego długo
jeszcze będziemy sięgać do dorobku Zmar-
łego, a zebrało się tego ponad 160 artyku-
łów i rozpraw oraz znaczące opracowania
współautorskie: „Jan Dzierżon - studium
monograficzne” i „Polskie pamiątki rodu
Dzierżonów”.

Trudne do przecenienia są badania
nad postacią ks. dr. jana Dzierżona, szcze-
gólnie pomoc, jakiej udzielał Muzeum
Jana Dzierżona nad inwentaryzacją pamią-
tek po wielkim pszczelarzu. Był pierw-
szym, który wszystkie te ocalałe po ostat-
niej wojnie pamiątki zidentyfikował oraz
wykorzystał jako źródło naukowe.

Jego zainteresowania naukowe nie zamy-
kały się tylko w obrębie pszczelarstwa. Pisał
rozprawę o życiu bocianów, opracował
pobyt bł. ojca Maksymiliana Kolbe w obo-
zie w Łambinowicach i wiele innych przy-
czynków również z zakresu językoznaw-
stwa.

Teraz kiedy już na zawsze ten doro-
bek został zamknięty, tym mocniej odczu-
jemy brak jego mądrego autorytetu, Jego
cennych uwag recenzenckich i życzliwej
zachęty do pracy nad ojczystą historią, oj-
czystym językiem i ojczystą przyrodą.

W naszej pamięci Ksiądz Stanisław
Mazak pozostanie jako ceniony Autor ar-
tykułów w „Pszczelarstwie”, człowiek pra-
cowity i życzliwy wszystkim.

Roman Pastwiński

„Na 400- lecie Porządku Pszczyń-
skiego...” - impresja historyczna
o diasporze chrześcijańskiej i śląskich
luteranach.

Cykl: Śląskie Skanseny:
„Zagroda Wsi Pszczyńskiej” - repor-
taż przedstawiający dokonania gru-
py społeczników, etnografów a zara-
zem miłośników ziemi ojców,
w stworzeniu tej skansenowej pla-
cówki, liczącej się bardzo w skali kra-
jowej.

„Perła śląskiej kultury ludowej” -
skansen w Pszczynie, film zrealizo-
wany dla TV POLONIA.

ZAMEK W PSZCZYNIE

„Na łów, na łów...na łowy” - repor-
taż o kulturze łowieckiej książąt psz-
czyńskich i ich dworu.

„Miniatura na Zamku” - impresja fil-
mowa o unikatowym zbiorze sztuki
malarskiej, miniaturach kolekcji psz-
czyńskiej i jej walorach.
„Gabinet księcia pana ...” reportaż
przedstawiający jedyną w swoim ro-
dzaju ekspozycję pomieszczenia
książęcego, miejsca pracy książęcej
mości.

„Spacer po parku” reportaż o rekon-
strukcji pszczyńskiego parku, jego
unikatowym zasobie dendrologicz-
nym.

Z cyklu „Laboratorium słowa dru-
karskiego”:
„Drukarnia Artystyczna w Pszczy-
nie”

„Kalendarze Śląskie – źródło wiedzy
o ziemi ojców”

„Z teki autorskiej Aleksandra Spy-
ry- publikacje o kulturze regionu, tra-
dycjach ludowego rzemiosła, życiu
codziennym i świątecznym.

„Pszczyna – śpiewa... gra... tańczy”
film dokumentalny na taśmie kolo-
rowej zrealizowany na zamówienie
Urzędu Wojewódzkiego w Katowi-
cach.

W wymienionych filmach au-
tor prezentował osoby z wszystkich
środowisk społecznych, twórców,
historyków, towarzyszy sztuki dru-
karskiej z Oficyny Artystycznej, żar-
liwych miłośników ziemi ojców,
farorzy, artystów ludowych, śpiewa-

ków, tancerzy, muzyków - co w su-
mie składa się na jedyną w swoim ro-
dzaju filmową GALERIĘ LUDZI I
SPRAW ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ.

Wszystkie filmy były wielo-
krotnie prezentowane na antenach
telewizji w programie TV Katowice,
w Programie 1 TVP i TV POLO-
NIA.

Stanowi to niewątpliwy ewene-
ment w telewizji publicznej.

Wiesław Głowacz – jak o sobie mówi
„Ślązak z Przemyśla”. Rocznik 1933.
Polonista po UJ, dziennikarz, publi-
cysta i reżyser  telewizyjny katowickie-
go ośrodka TVP od początku jego
istnienia. Jego zainteresowania autor-
skie ogniskują się głównie wokół za-
gadnień kultury naszego regionu. Jest
ubiegłorocznym laureatem Nagrody
im. Karola Miarki „Za wybitny doro-
bek wzbogacający wartości kultury
i kraju”, przyznanej przez Marszałka
Województwa Śląskiego.

Ksiądz Stanisław MAZAK

                                                           redakcja

P s z c z y n a  t e ż  o  N i m  p a m i ę t a
                                                                      red.
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rozkaz, żeby się ostrzeliwać i wycofywać
się,  a na trzecim kilometrze już miałem
trzech wziętych do niewoli. Bożel Jan, Ko-
strzewa z Poznowic, a jeden z Gogolina,
nazywał się Kampa. Ostrym ogniem nas
zaatakowali, kiedy nagle zjawił się pociąg
od Opola, który przepuścił z Wrocławia.
Włosi z Anglikami – przez Opole, i ten

stanął na stacji Zdzieszowice. Oficerowie
rzucili się na mnie rozebrani, tak że ja
musiałem wycofać się zupełnie do Leśni-
cy.

Druga kompania jakosik się zawie-
ruszyła, bo dowódca kompanii gdzieś wy-
jechał. Nie było dowódcy batalionu, tylko
adiutant. Kurier Borowczyk, który biedak
pojechał na rynek, powiada:
- Dowódco, ja nie mogę tam jechać, bo oni
zorganizowali kapelę i grają „Jeszcze Pol-
ska nie zginęła” i nie słyszą tych strzałów.
I faktycznie ja wziółem konia z biedą na
rynek skoczyłem i wtenczas widzę, że oni
jeszcze ćwiczą. A z rogu wyjeżdża na rowe-
rze drugi dowódca kompanii Paweł Busz-
ka.

W tym momencie powiadam mu:
- Paweł, co robisz? Czy wy nie widzicie,
jakie strzały idą na mnie? Niemcy są już
pod miastem. Buszka Paweł alarmuje:
- Wszystko porzucić. Brać karabiny i rzu-
cać się na Niemców.

Udało mu się zająć dobre pozycje,
jeszcze daje rozkazy na koniu, wpada mię-
dzy ten pluton, który ma karabin maszy-
nowy na otwartym polu, zeskakuje z ko-

nia, bierze karabin i chce go podnosić,
wtenczas uderza kula w karabin maszyno-
wy lekki, dostaje w głowę, także jest tru-
pem na miejscu.

Wtedy zjawił się Antek Paterok,
mówię do niego, krzyczę do niego:
- Antek! Obejmujesz drugą kompanię!

A wtenczas zjawia się Kołeczko
Wilem, plutonowy tej kompanii. Odwoła
łem Antka Peteroka, bo go potrzebuję na
inne stanowisko i powiadam mu:
- Wilem Kołeczko! Ty obejmujesz kompa-
nię. Proszę wydać rozkaz do ludzi!

I wtenczas dzieje się tak, że na po-
zycje, które my zabrali, Niemcy powoli,
powoli posuwają się i wleźli nam do jedne-
go folwarku.

Lewe skrzydło powoli wypatruje
Niemców, ażeby z flanki można ich do-
stać. Prawe skrzydło leży cichutko, lecz
Niemcy posuwają się na miasto. Gdyby-
śmy ich dostali na podkowę, zrobiliśmy
powolny atak na nich, tylko powolny, wten-
czas Niemcy dostali się w matnię, w tę wła-
śnie podkowę. Tak, że walka trwała może
od godziny 4-tej do pół do 6-tej, ale Niem-
cy dostali takiej sieki, że zaczęli się zwijać
do rowerów na szosę i tam ich poszyli nasi
ludzie karabinami maszynowymi. I ostrym
atakiem zaatakowaliśmy stację Zdzieszo-
wice. Lecz pomieszaliśmy się. Niemcy brali
swoich zabitych i swoich rannych. Dostało
się do niewoli tylko dwóch wyższych ofi-
cerów, których pochowała sanitariuszka

Mańkowa Maria z kierownikiem szkoły
Tatarczykiem, kierownikiem sanitarnym
w Leśnicy. Ale ta sanitariuszka nie potrafi-
ła rozeznać czy to byli pułkownicy, czy ma-
jorzy, czy kapitanowie. Teraz się pomie-
szali powstańcy z Niemcami.

Na stacji stał pociąg do Koźla, pa-
rowóz i cztery wagony osobowe, oraz czte-
ry wagony towarowe. W tych towarowych
była broń i amunicja, i był jeszcze jeden
wagon z sucharami i inną żywnością.

Kolejarze w Zdzieszowicach, Pe-
owiacy, wyciepali wszystką broń na pero-
ny.

Kierownik tego pociągu, Niemiec,
oficer, wydał zakaz, że nie wolno odjeżdżać
z powrotem na Gogolin, tak długo, dopóki
on nie wyda rozkazu.

Kiedy się Niemcy zorientowali,
wyciepli między innymi do pociągu wzię-
tego przez nich naszego Kampę, bo dwóch
my odbili, a kierownik przewozu chwycił
regulator i pocisnął, parowóz zaczął lek-
ko, lekko wracać do Gogolina, ale zabu-
dowania nie pozwoliły nam otworzyć ognia
na ten pociąg.

Trzecia kompania podsunęła się na
wolne miejsce i stamtąd otworzyła ogień.
Nadmieniam, że kierownik parowozu do-
stał strzał i poległ, a palacz wlazł pod nie-
go i dopiero, kiedy parowóz do Gogolina
na rozjazdy, zorientował się i wylazł spod
tego trupa.

Pociąg ruszył przez Gogolin do la-
sów między Kąty a Przywary i tam stał aż
do nocy. Później go wycofali przez Opole
na Wrocław. Kampę zabrali jako jeńca
z tym pociągiem, ale on im po dwóch
dniach uciekł, dostał się pociągiem do
Opola, a stąd przyszedł do Kamienia, do
batalionu Brandysa i na drugi lub trzeci
dzień zjawił się znowu w batalionie.

Nie mieliśmy czasu zastanawiać się
i przed stacją wrzuciliśmy Niemców do
Odry, do wody. I wtenczas była to już go-
dzina 7.00 po południu, zostaliśmy ostrze-
lani z lewego brzegu od Żużele.

Postanowiłem wysłać szybko patro-
le naprzód do Klempy, Rozwadzy, Obrow-
ca i na Gogolin. Lecz gdy wróciłem na sta-
cję Zdzieszowice, zorientowałem się
dopiero, jaką to wielką zdobyliśmy zdobycz,
bo te karabiny i wszystką amunicję nasi ko-
lejarze Peowiacy, którzy mieli przypadko-
wo w ten dzień służbę, nam przekazali. Za-
czepiłem dwóch czy trzech i powiadam:

PIERWSZY BURMISTRZ PSZCZYNY
ZDOBYWCA GÓRY ŚW. ANNY − JAN SZŁAPA

Przed 3. Powstaniem Śląskim - u góry - Chmielewski, Michał Grażyński (ps. Borelowski)
u dołu - Jan Szłapa, Paweł Buszka, Seweryn Jędrysik, Józef Szafarczyk, Ludwik i Alfred Lazarek.

Ze zbiorów Muzeum w Leśnicy
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- No, chłopi, teraz ale musimy kilka fur-
manek mieć.

Zabraliśmy jeszcze Rozwadzę.
W Rozwadze zostaliśmy leżeć na brzegu
prawym a Niemcy ostrzeliwali nas z barek
na Odrze z karabinów maszynowych.

Zaprojektowałem sprowadzić gar-
łacza i oddać kilka strzałów w te łodzie,
tak że po jakichś czterech strzałach zatopi-
liśmy łodzie, i troszkę się uspokoiło. Zo-
staliśmy w nocy na Odrze w Rozwadzy
i nie tylko ja, ale i mój zastępca Konrad
z Gogolina, dowódca I kompanii szturmo-
wej, chory na anginę. Obaj zresztą zacho-
rowaliśmy. Ja miałem 39 stopni gorączki.
Pielęgnowały nas kobiety w Rozwadzy, le-
cząc nas mlekiem i cebulą. Wtedy dotarł
do nas dowódca batalionu Paweł Kopocz
i dowódca Dziewiór oraz kapitan Kulik.
Ja leżę chory i on powiada do mnie:
- Pójdziesz do szpitala.

Ja oponuję i mówię, że nie pójdę.
Po jakiejś godzinie dostałem karteczkę, że
wycofują mnie i muszę objąć aprowizację,
bo już aprowizacja nie funkcjonuje. Od tego
czasu sprowadziłem 28 furmanek, załado-
wałem tę broń i amunicję na wozy, ale to
już tylko moi ludzie robili, bo ja nie mo-
głem się ruszyć, przynajmniej tak długo,
dopóki mi nie minęła gorączka.

Wtenczas na drugi dzień z 8-go na
9-go mój batalion opanował Obrowiec
i folwark Strzybną.

Stąd były ataki dzienne na Gogolin,
ale o tym ja mogę powiedzieć tylko jako
aprowizacyjny, który tam tylko dojeżdżał
z tyłu. Ale szczegóły dotyczące tych wyda-
rzeń są w pamiętnikach.

Na podstawie nagrania magnetofonowe-
go z 8 IV 1971 r.
Opracował Aleksander Widera, Polskie Radio

W dniach 29-30 maja miały miejsce
„XXXIV Spotkania pod Brzymem”.

Ponieważ to dość odległy czas, więc
przypomnę co nieco. Z różnych przyczyn ze-
społy ludowe nie prezentowały się pod brzy-
mem w skansenie tylko na rynku – zespół
„Ćwiklice”, „Wiślanie”, „Folkowianie”, „Psz-
czyna”, „Niezapominajki” z Pielgrzymowic,
Kapela Rodzinna „Saternusy” z Woli, Anna
i Franciszek Limańczykowie z Woli, „Janko-
wiczanki”, „Swojanie” z Frydku, „Bierunian-
ki”, „Nowobierunianki”, „Studzieńczanie”,
„Niezapominajki” z Szerokiej, „Bojszowia-
nie”, „Frydkowianie”, „Chełmioki”, „Goczał-
kowice”, „Pioskowianie”, „Rudołtowice”,
„Talizman” z Pawłowic, „Brzeźczanie”, „Do-
lanie” z Łąki, a także zespół „Beskyd” z Re-
publiki Czeskiej i Fundacja Braci Golców.

Organizatorami byli Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Pszczyńskiej, Powiatowe
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Szkoła Podsta-
wowa nr 1, Starostwo Powiatowe, Urząd
Miejski, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi
Pszczyńskiej i Pszczyńskie Centrum Kultury.

W dniu 15 października 2010 r. na-
stąpiło długo oczekiwane podsumowanie
przeglądu zespołów. Aleksander Spyra –
twórca spotkań – w swoim krótkim wystąpie-
niu powiedział o tegorocznym przeglądzie ze-
społów, trochę innym niż zwykle. Uważa jed-
nak, co podkreślał kilkakrotnie, że miejsce
tego przeglądu jest tylko i wyłącznie w skan-
senie. Należy za wszelką cenę wrócić do tra-
dycji – tam jest odpowiedni klimat, atmosfe-
ra, tam jest miejsce nie tylko na taniec i śpiew
ale też dla ludowych twórców. Tylko wtedy
tworzy się specyficzna aura, prawdziwa dla
ludowej kultury, a nie dla festynów ludowych,
które możemy oglądać prawie w każdym mie-
ście przy byle jakiej okazji, to są dwie zupeł-
nie różne sprawy. To także apel do organiza-
torów następnych spotkań.
Oto: „protokół komisji artystycznej na
„XXXIV Spotkania pod Brzymem”, które
odbyły się 29-30 maja 2010 r. na pszczyńskim
rynku.

Komisja pracowała w składzie – Barbara Ja-
łowiecka-Cempura, Natalia Łukaszewicz
i Aleksander Spyra.

Komisja stwierdziła z uznaniem, że
w przeglądzie wzięła udział rekordowa ilość
22 grup z terenu Ziemi Pszczyńskiej. Ilość,
a także poziom artystyczny większości zespo-
łów, kapel i solistów świadczy o wielkiej żywot-
ności ruchu folklorystycznego w tym regio-
nie.

W załączeniu zestawienie uczestniczą-
cych w „Spotkaniach pod Brzymem” zespo-
łów.

Komisja wyróżniła szczególnie zasłu-
żonych kierowników zespołów do nagród:
Nagroda Krystiana Szostaka, Burmistrza
Pszczyny – Annie Kuśce, wieloletniej kierow-
niczce Zespołu Ludowego „Wiślanki” za
wydaną płytę CD z pieśniami regionu ;
Nagroda Józefa Tetli, Starosty Pszczyńskie-
go – Zygmuntowi Pyrkowi, wieloletniemu kie-
rownikowi muzycznemu Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Frydkowianie” i innych zespołów
ludowych;
Nagroda Sławomira Kowalskiego, Senatora
Rzeczypospolitej – Jadwidze Masny, wielo-
letniej kierowniczce artystycznej Zespołu
Śpiewaczego „Radostowianki” za wydanie
płyty CD „Jak jo byda syna miała”.
Komisja przyznała 7 honorowych wyróżnień
Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej
następującym grupom:
„Niezapominajki” z Pielgrzymowic
„Frydkowianie” z Frydku
„Goczałkowice” z Goczałkowic
„Pioskowianie” z Piasku
„Swojanie” z Frydku
„Studzieńczanie” ze Studzionki
Zespołowi „Rudołtowice”.

Pomimo zmiennej aury - gorącego
słońce, deszczu a nawet ulewy - humory do-
pisywały. widownia spisała się w stu procen-
tach - pszczyński rynek pełen ludzi, sporo
turystów. Wspólnym śpiewem przegnaliśmy,
z dobrym skutkiem, chmury i deszcz.

„XXXIV Spotkania pod Brzymem”
można uznać za bardzo udane.

W imieniu nagrodzonych i wyróżnio-
nych podziękowała Anna Kuśka, wieloletnia
kierowniczka Zespołu Ludowego „Wiślan-
ki”.

Dyrektor Pszczyńskiego Centrum
Kultury Michał Czernek wręczył Renacie No-
wok, kierowniczce Zespołu Regionalnego
„Ćwiklice” certyfikat CIOFF. Oto jego treść:
Certyfikat uprawnia Zespół Regionalny „Ćwi-
klice” do reprezentowania Polskiej Sekcji CIOFF
w kraju i za granicą w okresie od 12.06.2010 r.
do 12.06.2012 r. przyznany na wniosek Rady
Ekspertów po artystycznej kolaudacji programu
przez Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzyna-
rodowej Rady Stowarzyszeń, Festiwali i Sztuki
Ludowej.

W czerwcu zespół przedstawił wido-
wisko – obrzęd wykupiny i wywodziny Panny
Młodej. Właśnie to przestawienie oceniała
komisja (stroje, teksty, muzykę, wykonanie –
autentyczność). I stąd właśnie certyfikat dla
zespołu. Dobra robota, wielki sukces, gratu-
lacje!

ŁP

34. Spotkania pod Brzymem
− podsumowanie

fot. Piotr Buchta
Zespoły ludowe po uroczystej mszy świętej.
Od lewej: Wiślanie, Pioskowianie, Pszczyna, Con Fuoco
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XVII−wieczne dzieło drukarstwa z Antwerpii
Piękny i cenny eksponat daw-

nego drukarstwa znalazł się na eks-
pozycji Muzeum Prasy.

W jubileuszowym roku 25 le-
cia działalności placówka prezentu-
je zabytkowy brewiarz z 1688 roku
ze słynnej oficyny Plantini z Antwer-
pii (od 1677 Moreti) z licznymi mie-
dziorytami.

Prezentowany egzemplarz po-
chodzi z księgozbioru pszczyńskie-
go proboszcza Tomasza Trzebienia
(1768-1787) co ujawnia zachowany
„ex libris”. Na stronie tytułowej wid-
nieje pieczęć pszczyńskiej parafii
Wszystkich Świętych po 1821 roku
S I G . E C C . P A R . P L E S S .
D E C . P L E S S . A RC H I D I O E C .
VRATISLAV.

Zapraszamy do zobaczenia
tego zabytku na nowej ekspozycji
muzealnej. W wydawnictwie wyodrębnione są zestawy modlitw dla

Królestwa Polskiego i dla Królestwa Szwecji.
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Koniec rumakowania
− ostro wkroczył zespół regionalny „Pszczyna” w swoje drugie półwiecze.
We wrześniu wystąpił w Bawarii dla firmy Knauf oraz wyjechał do Lwowa
na Ukrainie (nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Zaczęło się nieźle!

fot. Justi


