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	 Niech	nikt	nie	sądzi,	że	autonomia	Śląska,	to	jakiś	
nowy	pomysł	młodych	 ślązaków.	Był	on	aktualny	od	po-
czątku	XX	wieku	a	Wojciech	Korfanty	przyprowadził	 tą	
Ziemię	 do	 Macierzy	 pod	 hasłem	 autonomii.	 Autonomii,	
którą	później	Grażyński	zniszczył	pod	sztandarami	sanacji.
	 Sprawa	 odżyła	 już	 po	 odzyskaniu	 wolności	 w	 la-
tach	90-tych	XX	wieku,	a	przykładem,	jakże	wymownym	
jest	 artykuł	 pszczynianina	 Pawła	 Latki	 w	 nr	 17	 „Głosu	
Pszczyńskiego”	z	maja	1991	roku.
	 	 	 	 	 	 							  Leszek

	-	CON	FUOCO	-	obchodzi	w	tym	roku	piękny	jubileusz	
20	 lecia	 jakże	 owocnej	 działalności	 muzycznej.	 Wierzyć	
mi	się	nie	chce,	że	ta	wspaniała	grupa	młodych	dziewcząt		
i	młodzieńców	pod	kierownictwem	Kasi	Machnik	już	tyle	
lat	 koncertuje	 w	 Polsce	 i	 za	 granicą,	 prezentując	 wysoki	
poziom	swojego	kunsztu	śpiewaczego.
	 Z	 tej	 okazji	 CON	 FUOCO	 przebywał	 ostatnio		
w	 pięknym	 węgierskim	 Egerze.	 W	 następnym	 numerze	
szerzej	zaprezentujemy	dorobek	naszych	kameralistów.

	-		Zespół	Pieśni	i	Tańca	ĆWIKLICE		pod	kierownictwem	
Renaty	Nowok	w	dniach	20	-	26	lipca	wysłany	został	przez	
CIOF	na	międzynarodowy	festiwal	folklorystyczny	w	Tur-
cji.	W	mieście	Silivri,	niedaleko	Stambułu	zaprezentował	
całą	paletę	 śląskich	 tańców	 i	przyśpiewek	z	młodzieńczą	
żywiołowością.	 ĆWIKLICE	 są	 trzecim	 zespołem	 ludo-
wym	Pszczyny,	który	otrzymał	certyfikat	CIOF,	po	zespole	
PSZCZYNA	w	1985	r.	i	Rudołtowicach.	

	-	Zespół	Regionalny	PSZCZYNA	pod	kierownictwem	Jo-
lanty	Cempury	koncertował	w	pięknej	Słowenii	w	dniach	
7	-	10	lipca.	festiwal	odbywał	się	w	górskim	miasteczku	Bo-
vec,	w	Alpach	Julijskich.	W	prezentacjach	pszczyńskiego	
folkloru	towarzyszyło	zespołowi	pszczyńskie	Bractwo	Kur-
kowe.	 	 	 	 	 	 	
       a.s.

NIECH NIKT NIE SĄDZI...

NAJNOWSZE 
ZAGRANICZNE SUKCESY...
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KLAUZULA SUMIENIA
	 Tyle	się	w	Unii	Europejskiej	
mówi	 o	 demokracji,	 o	 wolności	 sło-
wa	 i	świętym	prawie	własności.	Nie-
stety	wszystko	to	w	praktyce	jest	za-
stępowane	poprawnością	polityczną.		
A	więc	ktoś,	kto	się	deklaruje	publicz-
nie	 katolikiem,	 nie	 może	 zostać	 np.	
komisarzem	 Komisji	 Europejskiej.	
Grupa	 europosłów,	 która	 zaprezen-
towała	wystawę	fotografii	z	katastrofy	
w	 Smoleńsku	 została	 ocenzurowana	
przez	zaklejenie	„kontrowersyjnych”	
napisów.	Słowo	„kontrowersyjny”	to	
już	 w	 Unii	 klucz	 do	 rozwiązywania	
wszystkich	 problemów	 i	 sposób	 na	
niepoprawność	polityczną.
	 Jedną	 z	 łamanych	 często	
zasad,	 które	 powinny	 były	 obowią-
zywać	 od	 założenia	 Wspólnoty	 Eu-
ropejskiej,	 od	 czasów	 założycieli,	
Schumanna,	 Adenauera	 i	 De	 Ga-
spariego	 to	 tzw.	 KLAUZULA	 SU-
MIENIA,	 czyli	 możliwość	 odmowy	
jakiegoś	działania	czy	usługi	w	sferze	
publicznej,	 jeśli	 jest	 ona	 sprzeczna		
z	 własnymi	 zasadami,	 światopoglą-
dem	czy	wyznawaną	religią.	Słowem	
chodzi	 o	 nienaruszalność	 osobistą		
w	sferze	moralnej.
	 Podam	 kilka	 charaktery-
stycznych	 przykładów,	 jak	 klauzula	
sumienia	jest	w	Unii	łamana:
	 (1)	 Pewne	 małżeństwo		
w	 Anglii	 kupiło	 domek	 i	 otwarło		
w	nim	mały	prywatny	hotel.	Kiedy	do	
recepcji	 zgłosiło	 się	 dwóch	 „homo-
siów”,	 deklarując	 swoją	 „odrębność	
seksualną”,	 właściciele	 odmówili	
im	 noclegu,	 powołując	 się	 na	 swój	
chrześcijański	 światopogląd,	 który	
uznaje	 homoseksualizm	 za	 abbera-

cję	 i	 grzech.	Niedoszli	klienci	odda-
li	 sprawę	 do	 sądu,	 który	 uznał	 winę	
właścicieli	 hoteliku	 i	 skazał	 ich	 na	
35.000	funtów	grzywny.	A	gdzie	tutaj	
święte	prawo	prywatnej	własności?
	 (2)	 Lekarz-chrześcijanin	 ma	
prawo	 odmówić	 zabicia	 poczętego	
dziecka,	 czyli	 tzw.	 aborcji,	 zgodnie	
z	 „klauzulą	 sumienia”.	 Jednakże		
w	Unii,	ostatnio	także	w	Polsce	usta-
lono,	że	w	każdym	szpitalu	musi	być	
na	dyżurze	ginekolog,	który	na	życze-
nie	 pacjentki	 dokona	 aborcji.	 Czyli	
jeśli	 tym	 lekarzem	 jest	 człowiek	wy-
znający	 chrześcijański	 światopogląd,	
musi	uśmiercić	to	dziecko	pod	groź-
bą	utraty	pracy!
	 (3)	Niedługo	wejdzie	w	życie	
(a	 może	 już	 weszła)	 ustawa	 o	 obo-
wiązku	 sprzedaży	 w	 każdej	 polskiej	
aptece	 środków	 antykoncepcyjnych.	
Wiara	 katolicka	 zakazuje	 używania	
wszelkich	sztucznych	środków	wcze-
snoporonnych,	 prezerwatyw,	 itp.,		
a	więc	właściciel	apteki,	katolik	 	nie	
musi	 handlować	 tymi	 artykułami,	
tym	bardziej,	że	nie	są	to	lekarstwa.
	 Nic	 z	 tego.	 Wzorem	 Unii	
Europejskiej	 Polska	 Rada	 Farma-
ceutyczna	zobowiązuje	aptekarzy	do	
ciągłej	 sprzedaży	 tych	 środków	 pod	
groźbą	 utraty	 koncesji.	 Prezes	 tej	
Rady	 niedawno	 wyznał	 w	 Polskim	
Radio,	że	prywatnie	to	on	jest	kato-
likiem,	ale	jako	instytucja	musi	prze-
strzegać	 unijnych	 dyrektyw.	 Musi!		
A	może	jednak	nie	musi.	Ileż	to	już	
ludzi	w	historii	odmówiło,	a	po	latach	
historia	przyznała	im	rację.	Przecież	
nasz	krzyż	zawsze	był	(i	będzie)	zna-
kiem	sprzeciwu!

	 Ostatnio	Unia	 już	 jest	prze-
konana,	 że	 Kościół	 jako	 instytucja	
też	musi.	A	w	ślad	za	nią	nasz	rząd	
i	 wielka	 część	 społeczeństwa.	 Po-
spólstwo	doszło	do	wniosku,	że	Ko-
ściół	jest	firmą	usługową,	świadczącą	
usługi	 typu:	 chrzest,	 komunia,	 ślub	
i	 pogrzeb.	 Kilka	 lat	 temu,	 chyba		
w	Łodzi	zmarł	pewien	wybitny	gine-
kolog,	mający	na	sumieniu	dużą	ilość	
zabitych	 dzieci	 przed	 narodzeniem.	
Był,	 można	 powiedzieć	 wybitnym	
autorytetem	w	tej	dziedzinie.	Jakież	
było	 zdumienie	 rodziny	 zmarłego		
i	 oburzenie	 wielu	 mediów,	 kiedy	
miejscowy	 ksiądz	 proboszcz	 a	 na-
stępnie	 ksiądz	 biskup	 odmówili	 ko-
ścielnego	 pogrzebu.	 Posypały	 się	
gromy	na	zacofany	kler,	na	nienadą-
żający	za	postępem	kościół,	itd.,	itp.
A	przecież	przynależność	do	wspól-
noty	 wierzących	 jest	 dobrowolna!	
Trzeba	tylko	przestrzegać	Dekalogu.	
Tylko!
	 Ostatnio	 w	 Polsacie	 ukazał	
się	„wstrząsający”	reportaż	o	chłop-
czyku,	którego	ksiądz	proboszcz	nie	
dopuścił	do	I	komunii	świętej.	Obu-
rzenie	 rodziców	 nie	 miało	 granic.	
Matka	biadoliła,	że	wszystko	już	było	
zamówione	 i	 przygotowane.	 Co	 lu-
dzie	powiedzą?	Ojciec	 z	przekąsem	
dodał,	 że	 gdyby	 księdzu	 zapłacił	 to	
by	chłopca	dopuścił	do	obrzędu.
	 Wszystko	by	się	propagando-
wo	Polsatowi	udało,	cóż	kiedy	ksiądz	
proboszcz	 nieoczekiwanie	 zgodził	
się	 na	 wywiad,	 w	 którym	 stwierdził,	
że	dziecko	nie	potrafiło	nawet	odpo-
wiedzieć,	kim	był	Jezus	Chrystus!
	 W	 ogóle	 to	 Polsat,	 TVN		
i	Gazeta	Wyborcza	najbardziej	dbają	
o	nas	katolików,	o	chrześcijan,	żeby	
nam	 się	 żadna	 krzywda	 ze	 strony	
Kościoła	nie	stała.	Ta	troska	jest	po	
prostu	wzruszająca.

Leszek spyra

P.S.	Dowiedziałem	się	niedawno,	że	
Wojciech	 Korfanty	 nasz	 śląski	 bo-
hater	siedział	w	 jednej	 ławie	w	Par-
lamencie	 Berlińskim	 z	 Robertem	
Schumaberbnem,	późniejszym	zało-
życielem	Unii	Europejskiej!

ciąg dalszy str. 11
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	 Kolejny	 „bohater”	 ksią-
żęcych	 teczek	 był	 wysokiej	 rangi	
urzędnikiem	 i	 dyplomatą	 polskie-
go	Ministerstwa	Spraw	Zagranicz-
nych	oraz	wpływowym	sanacyjnym	
posłem	 i	 senatorem	 w	 okresie		
II	 Rzeczypospolitej.	 Wywodził	 się	
ze	 starej	 rodziny	 szlachty	 sando-
mierskiej	 w	 ówczesnym	 zaborze	
rosyjskim.	Urodzony	w	1883	r.,	na-
leżał	do	pokolenia	światłych	i	zna-
komicie	 wykształconych	 ziemian	
polskich,	przygotowanych	do	pracy	
w	 rolnictwie.	 Zarządzał	 nie	 tylko	
rodzinnym	 majątkiem	 ziemskim,	
ale	 był	 także	 działaczem	 Central-
nego	 Towarzystwa	 Rolniczego.		
W	 okresie	 I	 wojny	 światowej	 włą-
czył	 się	 w	 politykę,	 m.in.	 w	 1917	
r.	 założył	 Związek	 Ziemian	 Kró-
lestwa	 Polskiego,	 któremu	 pre-
zesował	 do	 1919	 r.	 Z	 jego	 ramie-
nia	 został	 członkiem	 Rady	 Stanu		
w	 Warszawie,	 a	 w	 1919	 r.	 zasi-
lił	 tworzący	 się	 aparat	 polskiego	
MSZ,	złożony	głównie	z	ludzi	jego	
warstwy	 społecznej,	 znającej	 kraje	
i	 języki.	 Sprawował	 liczne	 funkcje	
dyplomatyczne	 –	 najpierw	 komi-
sarza	 RP	 na	 Syberii,	 potem	 posła		
w	 Japonii	 (1920-1921),	 wreszcie	
delegata	 Polski	 w	 Lidze	 Narodów	

w	Genewie	do	spraw	górnośląskich	
(1921)	i	na	konferencję	państw	En-
tenty	z	Niemcami	w	Genui	(1922).
	 	 	 	 	 	 Od	 1922	 r.	 pracował	 w	 cen-
trali	 MSZ	 w	 Warszawie	 jako	 kie-
rownik	 Wydziału	 Prasowego,		
a	później	przez	pewien	czas	naczel-
nik	 Wydziału	 Zachodniego.	 Pod	
względem	 poglądów	 politycznych	
był	zwolennikiem	ugrupowań	cen-
trowych.	Po	przewrocie	majowym,	
jak	wielu	ziemian	polskich,	poparł	
Marszałka	 Józefa	 Piłsudskiego,	
stając	 się	 aktywnym	 członkiem	
jego	 obozu	 politycznego	 -	 skrzy-
dła	 ziemiańsko-konserwatywnego.		
Z	ramienia	BBWR	został	najpierw	
posłem	 i	 wiceprezesem	 jego	 klu-
bu	 parlamentarnego	 (1928-1930),		
a	następnie	senatorem	(1930-1935)	
i	 przewodniczącym	 senackiej	 ko-
misji	konstytucyjnej.
	 	 	 	 	 	 Dodać	 należy,	 że	 Józef	 Tar-
gowski	już	w	trakcie	swej	misji	ge-
newskiej	oraz	udziału	w	misji	pol-
skiej	 do	 Francji	 w	 1921	 r.	 zwrócił	
uwagę	na	przemysł	polski	i	górno-
śląski,	 nawiązując	 bliskie	 kontak-
ty	 z	 przemysłowcami	 francuskimi	
i	 angielskimi,	 których	 wycieczkę	
przedstawił	 nawet	 w	 Belwederze	
Naczelnikowi	 Państwa	 Józefowi	

Piłsudskiemu.	 Kontakty	 te	 pod-
trzymywał,	 będąc	 w	 okresie	 rzą-
dów	 sanacji	 zwolennikiem	 ścisłej	
współpracy	 z	 Francją	 i	 jej	 kołami	
gospodarczymi.	Niestety	współpra-
ca	ta	była	pod	wieloma	aspektami	
niekorzystna	dla	Polski,	którą	wie-
lu	 biznesmenów	 francuskich	 lek-
ceważyło.	 Targowski	 uczestniczył	
również	 w	 rokowaniach	 handlo-
wych	z	Niemcami,	które	zakończyły		
w	1930	 r.	niemiecko-polską	wojnę	
celną.
							Stosunki	z	Francuzami	i	posia-
dane	 koneksje	 w	 aparacie	 władzy	
sanacyjnej	 spowodowały	 pojawie-
nie	się	w	końcu	1931	r.	Targowskie-
go	na	firmamencie	sprawy	pszczyń-
skiej.	 W	 tym	 czasie	 wchodził	 on	
w	 skład	 tzw.	 grupy	 gospodarczej	
BBWR,	 na	 której	 czele	 stał	 Ma-
rian	 Sobolewski.	 Miała	 ona	 dość	
jednorodny	 charakter,	 tworzyła	 ją	
bowiem	 grupka	 ziemian-konser-
watystów,	 zajmujących	 rozmaite	
lukratywne	 stanowiska	 rządowe.	
Zespół	 ten	 miał	 zdecydowanie	
negatywny	 stosunek	 do	 „lewego”	
skrzydła	 sanacji,	 a	 w	 szczególno-
ści	 do	 Związku	 Naprawy	 Rzeczy-
pospolitej,	 na	 którego	 czele	 stał	
wówczas	 wojewoda	 śląski	 Michał	

dr Jerzy  Polak 
z cyklu: Teczki Pszczyńskie

TECZKA  JÓZEFA  TARGOWSKIEGO

	 Chciałbym	przybliżyć	Czytel-
nikom	 mało	 znaną	 postać	 Mieczy-
sława	 Tobiasza,	 wybitnego	 popula-
ryzatora	 dziejów	 Śląska	 i	 Ślązaków		
w	okresie	XVIII-	XX	wieku.
	 Urodził	się		19.IV.	1910	roku	
w	Krakowie.	W	latach	1932	–	1939,	
był	nauczycielem	w	Liceum	im.	Mic-
kiewicza	 w	 Katowicach.	 Od	 1945	 -	
1949r.	był	wykładowcą	na	Uniwersy-
tecie	Jagiellońskim	a	w	okresie	1950	

–	 1980r.	 był	 profesorem	 Instytutu	
Historii	 Architektury	 i	 Konserwacji	
na	Politechnice	Krakowskiej.	Zmarł	
9.VI.	1980	roku.
	 Najważniejsze	 publikacje	
Mieczysława	 Tobiasza,	 którymi	 tak	
bardzo	 przysłużył	 się	 popularyza-
cji	 okresu	 odrodzenia	 narodowego	
i	 politycznego	 na	 Śląsku,	 to	 między	
innymi:
-		Piotr	Niedurny,	Katowice	1935r.

Przyjaciel Śląska
MIECZYSŁAW TOBIASZ
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Grażyński.	 M.in.	 z	 tego	 powodu	
potępiano	 i	 zwalczano	 politykę	
tego	 ostatniego	 w	 dziedzinie	 go-
spodarczej	i	stosunków	z	mniejszo-
ścią	niemiecką.	
	 	 	 	 	 	 	W	tym	czasie	młodszy	książę	
pszczyński	 Jan	 Henryk	 XVII	 pro-
wadził	 wielopłaszczyznową	 roz-
grywkę	z	państwem	polskim	i	woje-
wodą	śląskim	w	sprawie	zaległości	
podatkowych	 oraz	 przyszłości	 ro-
dowego	 majątku.	 Z	 jednej	 strony	
polegała	ona	na	składaniu	(w	kore-
lacji	z	polityką	Niemiec)	w	1931	r.	
kolejnych	petycji	mniejszościowych	
do	Rady	Ligi	Narodów,	oskarżają-
cych	Polskę	o	zastosowanie	wobec	
książąt	 pszczyńskich	 broni	 podat-
kowej	 z	 powodów	 politycznych		
i	 narodowościowych,	 z	 drugiej	
strony	 natomiast	 na	 intensywnych	
zabiegach	 u	 polskich	 decydentów	
o	umorzenie	podatków	i	uzyskanie	
pożyczek	 z	 polskich	 banków	 dla	
bankrutujących	koncernów	książę-
cych	 (banki	 niemieckie	 odmówiły	
już	ich	kredytowania).
	 	 	 	 	 	 	 Książę,	 mający	 dzięki	 gada-
tliwym	urzędnikom	ministerialnym	
dobre	 rozeznanie	 w	 rozgrywkach	
w	 obozie	 sanacyjnym,	 postanowił	
wykorzystać	 grupę	 gospodarczą	
BBWR	w	tej	rozgrywce.	Przebywa-
jąc	w	Warszawie	w	grudniu	1931	r.,	
wysłał	przez	pośrednika	 list	do	 jej	
członków,	w	którym	przedstawił	się	
jako	 rzecznik	 nawiązania	 dobrych	
stosunków	 politycznych	 z	 pań-
stwem	polskim,	oferując	wycofanie	

swych	skarg	do	Genewy,	ale	za	cenę	
umorzenia	 mu	 wielomilionowych	
podatków.	 W	 wyniku	 zorganizo-
wanych	 przez	 pośredników	 kon-
ferencji	 z	 członkami	grupy,	w	 tym		
z	 Józefem	 Targowskim,	 wypraco-
wana	została	koncepcja	utworzenia	
na	 bazie	 posiadłości	 pszczyńskich	
polsko-francuskiej	 spółki	 akcyjnej		
i	 pozyskania	 dlań	 kredytów	 od	
francuskich	 finansistów.	 Liczono	
w	 tym	 względzie	 na	 wpływy	 Tar-
gowskiego,	który	zainteresował	się	
projektem	spółki,	a	w	dodatku	miał	
być	 wyznaczony	 na	 szefa	 polskiej	
delegacji	w	Lidze	Narodów	do	roz-
mów	z	księciem	pszczyńskim.	
						Jak	wynika	z	listu	tego	ostatnie-
go	do	dyplomaty	z	14	stycznia	1932	r.,	
senator	 Targowski	 miał	 zapewnić	
pośrednika	 Zbigniewa	 Ślesińskie-
go,	 że	 rząd	 polski	 chętnie	 poda	
rękę	 księciu	 von	 Pless	 nie	 tylko		
w	kwestiach	podatkowych,	ale	tak-
że	kredytowych.	Arystokrata	nie	za-
mierzał	jednak	prowadzić	żadnych	
pertraktacji	kredytowych	z	rządem,	
wyraził	za	to	pragnienie	spotkania	
się	z	Targowskim	w	Genewie.	List	
ten	jednak,	jak	się	potem	okazało,	
nie	dotarł	do	adresata.
	 	 	 	 	 	 Sprawa	 zakulisowych	 działań	
grupy	 konserwatystów	 wydała	 się	
jednak	 w	 MSZ	 i	Targowski,	 który	
w	 tym	 czasie	 prowadził	 w	 imieniu	
rządu	polskiego	rozmowy	kredyto-
we	z	Francją	(o	pożyczkę	dla	PKP),	
musiał	 się	 tłumaczyć	 przed	 obu-
rzonym	 ministrem	 Augustem	 Za-

leskim	 (list	 z	 Paryża,	 25.	 I.	 1932),	
zapewniając,	 że	 „nigdy	 sprawami	
Księcia	 Pszczyńskiego	 się	 nie	 zaj-
mowałem	i	bez	wyraźnych	wskazań	
rządu	 zajmować	 się	 nimi	 nie	 za-
mierzam”.		
	 	 	 	 	 	 Nie	 było	 to	 jednak	 szczere	
oświadczenie,	 skoro	 jego	 politycz-
ny	szef	Marian	Sobolewski	jeszcze	
29.	 I	 1932	 r.	 wystosował	 w	 imie-
niu	całej	grupy	partyjnej	pismo	do	
księcia	przekonujące	o	zaintereso-
waniu	sprawą	pszczyńską	ze	wzglę-
du	na	jej	polityczny	charakter	oraz	
o	 możliwości	 „pozytywnego	 zapo-
średniczenia	między	rządem	a	księ-
ciem”.	Warunkiem	wstępnym	było	
wycofanie	 jego	 skarg	 do	 Genewy,	
którego	jednak	nie	chciał	zaakcep-
tować	 dumny	 Jan	 Henryk	 XVII,	
uważając,	 że	 skargi	 te	 są	 najpew-
niejszym,	 bo	 międzynarodowym	
zabezpieczeniem	jego	interesów.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	Dlatego,	gdy	decyzją	Rady	
Ligi	Narodów	z	30	stycznia	1932	r.,	
która	 przyznała	 rację	 stronie	 pol-
skiej	w	sprawie	podatkowej	książąt	
pszczyńskich,	 poniósł	 on	 pierwszą	
klęskę	w	Genewie,	zdecydował	się	
zerwać	 flirt	 z	 sanacyjną	 grupą	 So-
bolewskiego	i	Targowskiego,	którą	
zresztą	 od	 samego	 początku	 trak-
tował	 instrumentalnie,	 wykorzy-
stując	 ją	 natomiast	 dla	 wywołania	
zamieszania	po	stronie	polskiej.
	 	 	 	 	 	 	 	 Po	 raz	 drugi	 wywołał	 je		
w	końcu	tegoż	1932	r.,	kiedy	skarga	
rządu	niemieckiego	w	jego	sprawie	

-	 	 Nauczyciel	 W.	 Janas,	 Katowice	
1936r.
-		Poseł	ks.	J.	Wajda	i	jego	czasy,	Ka-
towice	1937r.
-		Pionierzy	odrodzenia	narodowego	
na	Śląsku,	Katowice	1937r.
-	 	 Na	 froncie	 walki	 narodowej		
w	Opolskim,	Katowice	1938r.
-	 	 Dr.	 Andrzej	 Mielęcki,	 Katowice	
1939	(zniszczone	przez	Niemców)
-	 	 Polskość	 światowej	 sławy	 pszcze-
larza,	ks.	dra	Jana	Dzierżonia,	Kato-
wice	1945r.
-		Pionierzy	Odrodzenia	Narodowe-
go	i	Politycznego	na	Śląsku,	Katowi-
ce	1945r.

-	 	 Wojciech	 Korfanty-	 	 Odrodzenie	
narodowe	 i	 polityczne,	 Katowice	
1947r.	 (zniszczone	 przez	 cenzurę	
PRL).
	 Dobrze	 się	 stało,	 że	 obec-
nie,	 w	 90	 rocznicę	 plebiscytu	 i	 po-
wstań	górnośląskich	ukazuje		się	re-
print	cennej	publikacji	M.	Tobiasza		
o	pionierach	odrodzenia	narodowego		
i	politycznego	na	Śląsku.
	 Przybliży	 on	 tę	 niezwykle	
ważną	dla	nas	tematykę	młodym	po-
koleniom	naszej	Ziemi.

Aleksander spyra

ciąg dalszy str. 6
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na	 Polskę	 złożona	 do	 Międzyna-
rodowego	 Trybunału	 Sprawiedli-
wości	 została	 przezeń	 zawieszona.	
Z	 premedytacją	 udostępnił	 wów-
czas	 zawartość	 swoich	 „teczek”	
dotyczących	 działaczy	 sanacyjnych	
redakcji	 opozycyjnego	 dziennika	
chadeckiego	 „Polonia”,	 będącego	
własnością	 Wojciecha	 Korfantego	
i	 wydawanego	 w	 Katowicach.	 Ten	
wybitny	polityk	polski,	w	 tym	cza-
sie	zwalczający	zaciekle	sanację,	na	
podstawie	 materiałów	 książęcych	
napisał	 i	 opublikował	 w	 dniach	
3-7	 stycznia	 1933	 r.	 serię	 sensa-
cyjnych	 artykułów	 atakujących		
w	 niewybredny	 sposób	 krąg	 sana-
torów,	którzy	współpracowali,	bądź	
zetknęli	 się	 z	 Janem	 Henrykiem	
XVII	księciem	von	Pless.	
	 	 	 	 	 	 	Artykuły	„Polonii”	nie	grze-
szyły	 dziennikarską	 rzetelnością,	
ponieważ	 dostarczone	 przez	 księ-
cia	 źródła	 zostały	 dosyć	 dowolnie	
przerobione	 przez	 jej	 redakto-
ra.	 Jednym	 z	 głównych	 ich	 nega-
tywnych	 „bohaterów”	 był	 Józef	
Targowski.	 Został	 on,	 podobnie	
jak	 jego	 polityczni	 koledzy,	 po-
sądzony	 o	 korupcję	 finansową		

TECZKA  JÓZEFA  TARGOWSKIEGO c.d.

	 29	 maja	 2011	 roku	 35	 urodziny	 obchodziły	
„Spotkania	pod	Brzymem”.	W	ubiegłorocznych,	z	racji	
jubileuszu	Zespołu	Regionalnego	Pszczyna,	mogliśmy	
uczestniczyć	 na	 pszczyńskim	 rynku.	 Tegoroczne	 po-
dzielono	na	dwie	estrady	–	tradycyjną	w	skansenie	pod	
brzymem	czyli	modrzewiem	i	na	rynku.	Zespoły	ludowe	
po	występie	w	skansenie	prezentowały	się	na	estradzie	
na	rynku.
	 Od	godziny	14:00	na	rynku	mogliśmy	podziwiać	
zespoły	 ludowe	z	Pszczyny,	ze	Słowenii,	Lędzin,	Łąki,	
Jankowic,	Czarkowa,	Nowego	Bierunia,	Brzeźc,	Wisły,	
Bierunia	Starego,	Mizerowa,	Goczałkowic,	Woli,	Fryd-
ku,	 i	 w	 trochę	 zmienionym	 porządku	 pod	 brzymem.	
Dodatkowo	 wystąpił	 w	 skansenie	 Zespół	 z	 Ćwiklic		
z	widowiskiem	„Wywodziny	i	wykupiny	panny	młodej”	
i	 tańcami	 ludowymi.	 Jak	 co	 roku	 mogliśmy	 oglądać,	
podziwiać,	śpiewać	wraz	z	zapaleńcami	z	ludowych	ze-
społów	Ziemi	Pszczyńskiej.	Brzym	to	święto	kultury	lu-
dowej,	które	wymyślił,	stworzył	i	zorganizował,	a	także	
przez	długie	lata	prowadził	nasz	nieoceniony	Aleksan-
der	Spyra.	Było	pięknie,	wesoło,	swojsko	–	szczególnie	
w	skansenie.	Również	ludowi	artyści	i	twórcy	rozstawi-
li	 swoje	 kramy	 z	 rękodziełem,	 m.	 in.:	 Czesław	 Kubik		

           XXXV
z	 Czechowic-Dziedzic,	 Feliks	 i	 Krystyna	 Konieczny		
z	Łąki	–	rzeźba,	haft,	Jerzy	Rupa	–	rzeźby	aniołów,	Henryk		
i	Lucyna	Szczotka	–	rzeźba,	Henryk	Zając	–	rękodzie-

i	 polityczną	 na	 rzecz	 księcia	
pszczyńskiego.	 Korfantemu	 cho-
dziło	 o	 ich	 skompromitowanie		
i	 tym	 samym	 spowodowanie	 we-
wnętrznych	 konfliktów	 w	 grupie	
rządzącej.
	 	 	 	 	 	 	 Wynurzenia	 „Polonii”	 wy-
wołały	 spore	 wrażenie.	 Szereg	
pism	 opozycyjnych	 dokonało	
bezkrytycznie	 ich	 przedruku	 lub	
streszczeń,	 rozpisując	 się	 na	 ich	
przykładzie	 o	 „rozkładzie	 moral-
nym”	 BBWR.	 Z	 kolei	 prasa	 sa-
nacyjna	 broniła	 Targowskiego		
i	innych,	zaprzeczając	informacjom	
i	 oskarżając	 „Polonię”	 oraz	 Kor-
fantego	 o	 kumanie	 się	 z	 „szumo-
winami	 niemieckiego	 przemysłu”		
(tj.	z	księciem	pszczyńskim)	i	zdra-
dę	 interesów	 polskich.	 Także	 se-
nator	 Targowski	 złożył	 na	 łamach	
warszawskiej	 „Gazety	 Polskiej”	
oficjalne	 oświadczenie	 demen-
tujące	 sensacje	 korfantowskiego	
dziennika	 i	 zażądał	 w	 liście	 z	 12	
stycznia	 do	 Marszałka	 Senatu	 RP	
sądu	 honorowego	 dla	 wyjaśnienia	
oszczerstw	„Polonii”.	
							Sąd	taki	przeprowadził	w	War-
szawie	 kilka	 rozpraw	 z	 udziałem	

szeregu	 świadków,	 w	 tym	 21	 lute-
go	 przesłuchał	 młodszego	 księcia	
pszczyńskiego,	 który	 przyznał,	 że	
nie	 zna	 osobiście	 senatora	 Tar-
gowskiego.	 Raporty	 swego	 byłego	
pośrednika	 Z.	 Ślesińskiego	 uznał	
za	prawdziwe,	aczkolwiek	miał	on	
przeredagować	niektóre	 jego	 listy,	
w	 tym	 ten	 do	 senatora.	 Według	
arystokraty	 został	 on	 wciągnięty	
w	 jego	 sprawy	 przez	 pośrednika.	
Wyparł	się	także	faktu	przekazania	
materiałów	 Korfantemu.	 Skłamał.	
Zaprzeczyły	temu	zeznania	Ślesiń-
skiego	złożone	w	Warszawie	przed	
specjalną	 komisją	 powołaną	 przez	
prezesa	 BBWR	 Walerego	 Sław-
ka,	 najbliższego	 współpracownika	
Marszałka	 Józefa	 Piłsudskiego,	
znanego	 z	 wyjątkowej	 uczciwości		
i	 szlachetności.	 Dążył	 on	 do	 do-
głębnego	 zbadania	 sprawy	 dla	
oczyszczenia	 imienia	 swego	 ugru-
powania.	
	 	 	 	 	 	 	 Ślesiński	 poinformował	 ko-
misję	 o	 przeinaczeniu	 jego	 rapor-
tów	przez	Korfantego,	„w	celu	ich	
użycia	 dla	 celów	 szkodliwej	 i	 dys-
kredytującej	sensacji”,	a	ta	z	kolei	
potrzebna	 była	 księciu	 pszczyń-
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ło,	 sztuka	 ludowa	 (ogólnie).	 Można	 było	 spróbować	
miodu	 z	 pasieki	 naszego	 skansenowego	 pszczelarza,	
pogłaskać	 pszczołę,	 dotknąć	 jej	 żądła	 i	 oblizać	 miód		

z	 plastra	 –	 sama	 tego	 doświadczyłam.	 Całość	 uzupeł-
niała	przepiękna	pogoda.	A	więc	do	zobaczenia	za	rok!		

Łucja Prządka

skiemu	 i	 państwu	 niemieckiemu	
do	 wygrania	 procesu	 w	 Hadze.	
Jednak	 świadek	 ten	 zmarł	 15	 lu-
tego	 w	 podejrzanych	 okoliczno-
ściach	 w	 Wiedniu.	 W	 tej	 sytuacji		
22	 lutego	 1933	 r.	 sąd	 honorowy		
w	 składzie:	 wicemarszałek	 Se-
natu	 Antoni	 Bogucki	 (przewod-
niczący),	 senatorowie	 dr	 Emil	
Bobrowski,	 Zygmunt	 Jundziłł	
i	 dr	 Juliusz	 Makarewicz,	 wydał	
wyrok	 rehabilitujący	 Józefa	 Tar-
gowskiego.	 W	 jego	 postępowa-
niu	 nie	 dopatrzył	 się	 „niczego	
co	 sprzeciwiałoby	 się	 honorowi		
i	 godności	 senatora”,	 stwierdza-
jąc,	że	kierował	się	on	„w	tym	po-

średnictwie	 tylko	dobrem	państwa	
polskiego”.	 Poparty	 przez	 Tar-
gowskiego	 plan	 stworzenia	 spół-
ki	 akcyjnej,	 według	 sądu	 „spotkał	
się	z	uznaniem	rządu	polskiego	ze	
względu	na	umożliwienie	ściągnię-
cia	 zaległych	 od	 księcia	 pszczyń-
skiego	należnych	podatków”	(plan	
taki	zrealizowano	ostatecznie	w	in-
nej	wersji	w	1939	r.).		
	 	 	 	 	 	 	 Targowski	 zeznawał	 jeszcze	
na	 procesie	 o	 oszczerstwo	 wyto-
czonym	(i	wygranym)	jesienią	1933	
r.	 przez	 Mariana	 Sobolewskiego	
redakcji	 „Polonii”,	 oświadczając,	
że	 miał	 co	 prawda	 konferencje		
w	sprawie	spółki	akcyjnej	i	pożycz-
ki	 dla	 księcia	 pszczyńskiego,	 ale		
z	 nim	 nie	 korespondował	 ani	 nie	
pobierał	żadnej	gratyfikacji.						
	 	 	 	 	 	W	teczce	Józefa	Targowskie-
go	 nie	 ma	 rzeczywiście	 dowodów	
na	 to,	 by	 w	 całej	 tej	 sprawie	 kie-
rowały	 zniesławionym	 senatorem	
przesłanki	 materialne.	 Ale	 jego	
(i	 kolegów	 z	 obozu	 sanacyjnego)	
zainteresowanie	 sprawami	 księcia	
von	Pless	symbolizowało	rozwijają-
cy	się	wówczas	proces	wchodzenia	
sanacji,	 a	 ściślej	 jej	 konserwatyw-
nego	 skrzydła,	 do	 władz	 przemy-
słu	 górnośląskiego.	 Działo	 się	 to	
często	 poza	 plecami	 przywódców	

obozu	i	ekipy	Michała	Grażyńskiego.	
W	 przypadku	 księcia	 pszczyńskie-
go	natrafiono	jednak	na	wyjątkowo	
perfidnego	i	chytrego	przeciwnika,	
który	 nie	 zawahał	 się,	 m.	 in.	 przy	
pomocy	 Wojciecha	 Korfantego,	
zdyskredytować	 całej	 grupy	 kon-
serwatystów	 wobec	 własnego	 obo-
zu.		
							Zapoczątkowało	to	w	łonie	BBWR	
konflikt	między	tzw.	grupą	pułkow-
ników,	 a	 jego	 skrzydłem	 konser-
watywnym,	 zaostrzony	 na	 skutek	
równolegle	 rozwijającej	 się	 afery		
z	radą	nadzorczą	innego	wielkiego	
górnośląskiego	koncernu,	„Wspól-
noty	 Interesów”,	 którą	 próbowali	
opanować	 sanacyjni	 konserwa-
tyści.	 Ich	 klęskę	 przypieczętowa-
ła	 największa	 afera	 gospodarcza		
II	 RP,	 czyli	 afera	 żyrardowska,	
polegająca	 na	 wykryciu	 ogrom-
nych	 malwersacji	 finansowych	
powiązanej	 z	 nimi	 grupy	 kapitali-
stów	 francuskich.	 Wybuchła	 ona	
w	 sierpniu	 1934	 r.	 W	 aferę	 tę	 za-
mieszany	 był	 m.in.	 Józef	 Targow-
ski.	 Z	 tego	 tez	 powodu	 stanął	 po	
raz	kolejny	przed	senackim	Sądem	
Marszałkowskim.	 Tym	 razem	 nie	
wybronił	 się	 i	 w	 niesławie	 odszedł		
z	polityki.	
	 Zmarł	w	Sulejówku	w	1952	r.
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SZLAKIEM POLSKIEGO SŁOWA DRUKOWANEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU
	 W grudniu ubiegłego roku Prof. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach a jednocześnie czło-
nek Rady Programowej naszego Muzeum Prasy Śląskiej - zgłosił ideę opracowania szlaku polskiego słowa drukowanego na 
Górnym Śląsku.
 Miałaby ona na celu przybliżenie nowym pokoleniom mieszkańców Śląska (i nie tylko) mało znanego tematu, jakim 
są polscy wydawcy, polskie redakcje i drukarnie na terenie Śląska Górnego i Cieszyńskiego. Pełniły one bowiem niezwykle 
ważną rolę w budowaniu świadomości narodowej Ślązaków. W tym numerze przedstawiamy pierwszą część cyklu.

FRYDEK				
Republika Czeska

	 To	 stare	 śląskie	miasteczko,	
pamiętające	czasy	średniowiecza	zo-
stało	w	1941	roku	połączone	w	jeden	
organizm	miejski	z	morawskim	Mist-
kiem.
	 Kroniki	 notują	 rodzinną	
drukarnię	 Franciszka	 Orła,	 zało-
żoną	w	1877	roku.	To	tutaj	wydano	
1881	 roku	 książeczkę	 w	 języku	 pol-
skim	 „Uwagi	 i	 Modlitwy	 stosowa-
ne	 do	 pobożnego	 rozpamiętywania	
Męki	 Najdroższej...	 w	 górach	 sław-
nej	 Kalwarii	 Zebrzydowskiej”,	 uło-
żone	przez	O.	Paschalisa.
	 W	 1910	 roku	 oficynę	 ojca	
przejął	 jego	syn	Jozef	Orzeł	 (Orel),	
a	w	1912	roku	współwłaścicielem	zo-
stał	drugi	syn	Franciszek.
	 W	latach	1921	–	22	w	tej	dru-
karni	 tłoczono	 polskie	 czasopismo	
dla	rolników	„	Śląski	Gazda”.	Oficy-
na	zakończyła	pracę	w	1941	roku.		

FRYSZTAT	-	Freistadt		
Republika Czeska

	 Jeden	z	ważniejszych	ośrodków	wydawniczych	i	drukarskich	na	Ślą-
sku	Cieszyńskim.	Od	końca	XIX	wieku	do	lat	20	–	tych		ukazało	się	tutaj	35	
polskich	tytułów	prasowych.
	 Od	1898	roku	działała	w	tym	uroczym	śląskim	miasteczku	oficyna	
drukarska	Gustawa	Axtmanna.	W	1902	roku	spod	jej	prasy	wyszedł	„Mały	
Kancyonał	najużywańszych	do	nabożeństwa	pieśni...”.	W	1908	roku	Jan	Su-
chanek	założył	tu	swoją	drukarnię.
	 Drukarnia	 Ludowa	 pod	 zarządem	 Wiktora	 Sembola	 działała	 we	
Frysztacie	od	1912	 roku.	Drukowała	m.	 innymi	gazetę	„Robotnik	Śląski”,	
organ	Polskiej	Partii	Socjalistycznej.

NAWSIE	koło	Jabłonkowa	

Republika Czeska

	
	 W	latach	80	–	tych	XIX	wieku,	dzięki	inicjatywie	wybitnego	działacza	
narodowego		ks.	pastora	Franciszka	Michejdy	powstaje	drugi	po	Cieszynie	
ośrodek	wydawnictw	polskich	w	Nawsiu.
	 Ukazało	 się	 tutaj	 sześć	 polskich	 periodyków	 m.	 innymi	 „Przyjaciel	
Ludu”	z	dodatkiem	„Przyjaciel	Dziatek”	i	„Rolnik	Szląski”.
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SZLAKIEM POLSKIEGO SŁOWA DRUKOWANEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU
	 Miasto	 rozłożone	 po	 obu	
brzegach	 rzeki	 Olzy	 wokół	 pia-
stowskiego	 zamku	 książąt	 cie-
szyńskich,	było	w	XIX	i	XX	wieku	
znaczącym	 ośrodkiem	 polskiego	
słowa	drukowanego.
	 Pierwszą	 ważną	 dla	 kul-
tury	polskiej	na	Śląsku	była	 ist-
niejąca	 do	 dziś	 oficyna	 Karola	
Prochaski,	założona	w	1806	roku.	
Mieści	się	ona	po	czeskiej	stronie	
Cieszyna,	nad	brzegiem	Olzy	przy	
głównej	ulicy.	Właścicielami	dru-
karni	 byli	 kolejni	 człon-
kowie	rodu	Prochasków.
	 W	 1857	 roku	 wy-
drukowała	 ona	 pierwsze	
wydanie	 (anonimowe)	
„Kancyonału	 Katolic-
kiego”	 ks.	 A.	 Janusza.	
Oficyna	 ta	 drukowała	
wydawnictwa	 w	 różnych	
językach,	 także	 po	 pol-
sku.	 Znana	 jest	 „Postyl-
la”	 ewangelicka	 ks.	 dr	
T.	 K.	 Hasse,	 drukowana	
„	 nowymi	 kształtnymi	
czcionkami	 i	 wyposaże-
niem	 całego	 dzieła,	 za	
co	czytelnicy	najwdzięcz-
niejszymi	będą”,	podkre-
ślił	autor	w	1864	roku.
	 Kolejną	 spółką	
rodzinną	 był	 ród	 Feit-
zingerów	 pochodzących	
z	 Opawy.	 Rozpoczę-
li	 działalność	 w	 1830	
roku,	a	specjalizowali	się		
w	wydawaniu	kolorowych	
widokówek	 miejscowości		
CK	Monarchii.
	 Drukowali	 m.	 in-
nymi	 książki	 religijne	 po	 polsku	
np.	„Kancyonał	Katolicki	i	razem	
Książkę	 Modlitewną”	 wydawaną	
przez	księdza	Antoniego	Janusza,	
plebana	 zebrzydowskiego	 (Cie-
szyn		1891	r.).
	 Pierwszą	 polską	 oficy-
ną	 drukarską	 w	 Cieszynie	 była	
Drukarnia	 Towarzystwa	 Domu	

Narodowego,	 założona	 w	 1905	
roku.	W	1923	roku	przejął	ją	Pa-
weł	Mitręga,	wydając	książki	i	ga-
zety	polskie.	W	latach	1920	–	39	
ukazało	 się	 ponad	 200	 tytułów		
z	z	tej	oficyny,	w	tym	czasopisma	
„Dziennik	 Cieszyński”,	 „Rolnik	
Śląski”,	 „Zaranie	 Śląskie”	 i	 ka-
lendarze.

	 Duże	 znaczenie	 dla	 pol-
skich	wydawnictw	na	Śląsku	Cie-
szyńskim	 miała	 drukarnia	 i	 wy-
dawnictwo	„Dziedzictwo	bł.	Jana	
Sarkandra	 dla	 Ludu	 Polskiego	
na	 Śląsku”.	 Zakład	 założony	
przez	 Jana	 Slanego	 na	 początku	
XX	wieku,	rychło	został	kupiony	
przez	 to	 towarzystwo,	 działające	

do	 II	 wojny	 światowej.	 Druko-
wano	 tutaj	 polskie	 modlitewniki	
i	 kancjonały.	 W	 1906	 roku	 uka-
zał	się	 tu	„Pan	Tadeusz”	Adama	
Mickiewicza.
	 W	końcu	XIX	wieku	 roz-
poczyna	 działalność	 drukarnia	
Fryderyka	Kutzera.	W	1900	roku	
zatrudniała	ona	164	pracowników	
i	 otrzymała	 tytuł	 c.k.	 dostawcy	
dworu	we	Wiedniu.
	 Najważniejsze	 czasopi-

smo	cieszyńskie	założone	
przez	 Ludwika	 Kluckie-
go	 i	 Andrzeja	 Cińciałę,		
a	 przez	 długi	 czas	 re-
dagowane	 przez	 Pawła	
Stalmacha	to	„Gwiazdka	
Cieszyńska”	 (	 początko-
wo	 „Tygodnik	 Cieszyń-
ski”).	 Drukowane	 było	
od	 1848	 roku	 w	 oficynie	
Prochasków,	później	w	dru-
karni	Kutzera.
	 Wiele	jest	w	Cieszy-
nie	pamiątek	po	dawnych	
wydawnictwach	i	drukar-
niach.	Wielki	syn	tej	zie-
mi	 Paweł	 Stalmach	 wraz	
z	 Karolem	 Miarką	 spo-
czywają	 w	 panteonie	 na	
cieszyńskim	 cmentarzu.	
Ksiądz	 Leopold	 Szersz-
nik	 założyciel	 słynnej	 bi-
blioteki	i	propagator	pol-
skich	 podręczników	 na	
Śląsku	Cieszyńskim	–	po-
siada	swój	pomnik	i	ulicę	
w	Cieszynie.
	 Przy	 ulicy	 Głę-
bokiej	 50	 mieści	 się	
Muzeum	 Drukarstwa.		

To	dawna	drukarnia	typograficz-
na	wyposażona	w	komplet	zabyt-
kowych	 urządzeń	 i	 materiałów.	
Muzeum	należy	do	Szlaku	Zabyt-
ków	Techniki.

Literatura	 -	 „Z dziejów cieszyń-
skiego drukarstwa”, pod red.  
A. Gładysza – Cieszyn 1982

CIESZYN	

Těšín, Teschen
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	 W	 pierwszej	 połowie	 XIII	
wieku	rozeszła	się	wieść,	że	żyje	Żyd,	
imieniem	 Józef,	 który	 był	 obecny	
przy	ukrzyżowaniu	Jezusa	i	tej	treści	
powstała	 legenda.	 „Kiedy	 Chrystus	
został	 uwięziony	 przez	 Żydów	 i	 za-
prowadzony	 do	 domu	 Piłata,	 ażeby	
przezeń	był	osądzony,	gdy	Go	Żydzi	
ciągle	 oskarżali,	 a	 Piłat,	 a	 Piłat	 nic	
w	 Nim	 karygodnego	 nie	 znajdował,	
rzekł	do	nich:	-	Bierzcie	Go	i	osądź-
cie	wedle	praw	waszych!
	 Lecz	 gdy	 okrzyki	 Żydów	
wzmagały	 się,	 Piłat	 na	 prośby	 ich	
uwolnił	 Barabasza,	 a	 Jezusa	 wydał	
na	 ukrzyżowanie.	 Wtedy	 Żydzi	 wy-
prowadzili	 Chrystusa	 i	 gdy	 wiedli	
przez	 bramę,	 Kartafilus,	 odźwierny	
pałacu	 Piłatowskiego,	 uderzył	 Go	
pięścią	w	kark	i	zawołał	szyderczo:
-	 Idź!	 Prędzej	 Jezusie!	 Czemu	 się	
ociągasz?	 Jezus	 zaś	 spojrzał	 nań	
wzrokiem	surowym	i	rzekł:	-	Ja	idę,	
ale	ty	zaczekasz	aż	wrócę.Tak	wtedy,	
według	słów	Pańskich,	czeka	on,	któ-
ry	 podczas	 męki	 Chrystusowej	 miał	
około	 lat	 trzydziestu,	 i	 zawsze	 gdy	
dożywa	stu	lat,	wpada	w	nieuleczal-
ną	chorobę,	dostaje	jakby	omdlenia,	
lecz	po	wyzdrowieniu,	wraca	do	tego	
wieku,	jaki	miał	w	chwili,	gdy	Pan	był	
umęczony.
	 Na	 początku	 XVI	 stule-
cia	 już	 ów	 Józef	 nosi	 nazwę	 po	 raz	
pierwszy	 Ahaswernsa;	 widziano	 go		
w	 roku	 1542	 w	 Hamburgu,	 mógł	

mieć	około	lat	pięćdziesięciu.	Wyso-
ki,	z	długimi,	spadającymi	na	ramio-
na	 włosami,	 z	 bosymi	 nogami,	 choć	
to	był	czas	zimowy,	nie	miał	 innego	
ubrania,	prócz	spodni	marynarskich,	
zachodzących	aż	na	stopy,	krótkiego	
żupana	i	płaszcza	do	ziemi.	Tu	bisku-
powi	szlezwickiemu,	Pawłowi	Eitzen,	
sam	 opowiadał,	 że	 jest	 rodem	 Żyd,	
imię	nosi	Ahaswernsa,	i	jest	szewcem	
z	zawodu;	iż	był	przy	śmierci	Jezusa	
Chrystusa,	 i	 odtąd	 nie	 umierając,	
zwiedzał	 różne	 kraje.	 Że	 za	 czasów	
Chrystusa	mieszkał	w	Jerozolimie,	że	
nastawał	na	śmierć	Jego,	a	gdy	wyrok	
wydano,	on	krzycząc	aby	Go	ukrzy-
żowano,	 pobiegł	 przed	 dom	 swój,	
obok	którego	Jezus	musiał	przecho-
dzić,	i	oznajmił	o	tem	swej	rodzinie,	
żeby	 Go	 także	 widziała,	 a	 wziąwszy	
swe	małe	dziecko	na	ręce,	stanął	we	
drzwiach,	aby	Go	też	mogło	widzieć.	
Pan	 Jezus	 przechodząc	 obarczony	
krzyżem,	oparł	się	o	dom	Żyda,	a	ten	
podbiegł	i	odepchnął	Go	z	obelżywy-
mi	słowy,	wskazując	na	miejsce	męki,	
dokąd	iść	powinien.
	 Wtedy	Jezus	Chrystus	popa-
trzył	na	niego	i	rzekł:	
	 -	Ja	się	zatrzymam	i	spocznę,	
a	ty	pójdziesz!
	 I	zaraz	postawiwszy	na	ziemi	
dziecko,	Żyd	poczuł,	że	się	w	domu	
zatrzymać	nie	zdoła.	Poszedł	za	tłu-
mem	i	przypatrywał	się	śmierci	Pana	
Jezusa,	poczem	nie	mógł	 już	wrócić	

do	 domu,	 nie	 ujrzał	 już	 nigdy	 żony	
i	dzieci!	Błąkał	 się	po	 cudzych	kra-
jach,	po	stu	latach	wrócił	i	zastał	już	
Jerozolimę	 zburzoną.	 Mówił	 każ-
dym	językiem	tak	doskonale,	gdzie-
kolwiek	 się	 pojawił,	 jak	 krajowiec;	
na	 początku	 XVI	 wieku	 widziano	
go	w	Anglii,	Francji,	Włoszech,	Wę-
grzech,	 Polsce,	 Moskwie,	 Szwecji		
i	Danii.
	 Nieznany	 poeta	 francu-
ski,	 napisał	 pieśń	 pt.	 „Opowieść	
prawdziwa	 o	 Żydzie	 tułaczu,	 który	
utrzymuje,	iż	był	przy	ukrzyżowaniu		
Jezusa	Chrystusa	i	dotąd	żyje.”	Pisa-
li	o	nim	Niemcy.	Profesorowie	uni-
wersytetu	 w	 Jenie	 i	 Witemberdze,	
ogłaszali	uczone	rozprawy	o	świadku	
męki	Chrystusa.	Zaś	Gustawa	Dore’go	
podanie	 to	 natchnęło	 do	 jednego	
z	 najpiękniejszych	 jego	 rysunków.		
W	Westfalii	o	żydzie	tułaczu	opowia-
dają,	że	za	obelgę,	wymierzoną	Panu	
Jezusowi,	 skazany	 jest	na	bezustan-
ną	wędrówkę	po	świecie,	i	że	tyle	tyl-
ko	wolno	mu	wypocząć,	ile	czasu	po-
trzeba	na	zjedzenie	bułki	groszowej.	
We	 Francji	 lud	 łączy	 żyda	 tułacza		
z	 duchami	 sprowadzającymi	 burze		
i	klęski.	Gdy	w	pogodny	dzień	nagle	
zerwie	 się	 gwałtowny	 wicher,	 zaraz	
mówią:	 „żyd	 tułacz	 przechodzi”.	
Tak	 nadzwyczajne	 podanie	 dostar-
czyło	 bogatego	 materiału	 poetom		
i	 artystom.	 Goethe	 napisał	 poemat	
o	Ahaswerze.	Zmarły	niemiecki	po-
eta	 w	 końcu	 XIX	 wieku,	 Schubert	
napisał	 liryczny	rapsod,	biorąc	żyda	
tułacza	za	główną	postać.	Z	naszych	
pisarzy	hr.	Michał	Borch,	w	zręcznej	
powiastce	 przedstawił	 Ahaswera.	
Mamy	też	rozprawę	Jana	Karłowicza	
o	żydzie	wiecznym	tułaczu.	W	załą-
czonym	rysunku	zgodnie	z	 legendą,	
widzimy	 postać	 Ahaswera,	 Jak	 pę-
dzony	 straszną	 wichurą,	 z	 rozpaczą	
na	 obliczu,	 idzie	 w	 nieznane	 sobie	
strony	 świata,	 nie	 mogąc	 ani	 chwili	
odpocząć,	ani	zakończyć	nieszczęśli-
wego	żywota,	który	stał	się	dla	niego	
ciężarem	 i	 męczarnią.	 Ale	 iść	 musi	
dalej	 i	 bez	 wytchnienia	 aż	 do	 dnia	
Sądu	Ostatecznego.	

L. Wojciech												

Kalendarz Mariański, Mikołów 1915

 Przez wiele lat wydawnictwo Ka-
rola Miarki - syna, publikowało niezwykle 
popularne na Górnym Śląsku „Kalenda-
rze Mariańskie”. Poza kalendarzem wy-
dawnictwa te zawierały wiele wiadomości 
i działów związanych z życiem codzien-
nym Ślązaków, wychowaniem religijnym, 
gospodarstwem domowym, poradami 
kuchennymi i zdrowiem. Kilkadziesiąt 
roczników w końcu XiX i na początku XX 
wieku, wydanych w drukarni Miarków  
w Mikołowie miało wielki wpływ na kształ-
towanie się wiedzy i kultury polskojęzycz-
nych mieszkańców Górnego Śląska.
 Wśród wielu legend, baśni i opo-
wiadań wybraliśmy znany motyw literacki 
o Żydzie wiecznym tułaczu, spopularyzo-
wanym przez kalendarz w 1915 roku.

A. spyra

ŻYD WIECZNY TUŁACZ
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	 Niemiecka	pisarka	i	dzienni-
karka	 Helga	 Hirsch	 wydała	 w	 1990	
r.	 w	 warszawskiej	 oficynie	 VOLU-
MEN	książkę	„Zemsta	Ofiar”.	Pisze	
ona,	 że	Polacy	po	 II	wojnie	 świato-
wej	 mścili	 się	 na	 narodzie	 niemiec-
kim	 za	 zbrodnie	 wojenne	 Hitlera		
i	„nazistów”	(co	za	eufemizm!).
	 Dalej	pisze	tak:
	 „Obecnie	 społeczność	 mię-
dzynarodowa	 żąda	 potępienia	
wszystkich	 wykroczeń	 przeciwko	
prawom	 człowieka.	 jeśli	 w	 wojnie	
jugosłowiańskiej	 Serbia	 występowa-
ła	jako	agresor	a	Bośnia	jako	ofiara,	

KLAUZULA SUMIENIA
to	Trybunał	w	Hadze	karał	tak	samo	
Muzułmanów	 i	 Chorwatów,	 którzy	
na	zbrodnie	popełnione	na	ich	naro-
dzie	 reagowali	 również	 zbrodniczy-
mi	akcjami.	Nawet	jeśli	potrzeba	ze-
msty	jest	zrozumiała,	to	ofiara	winna	
przestępstwa	 nie	 może	 być	 bezkar-
na”.
	 Czyli	 według	 niemieckiej	
dziennikarki,	 jeśli	 Hitler	 z	 armią	
niemiecką	 napadł	 na	 Polskę	 i	 wy-
mordował	 6	 milionów	 Polaków,	 to	
po	wojnie	ci	ostatni	nie	powinni	się	
mścić	na	Niemcach,	nie	powinni	ich	
wypędzać	 za	 Odrę	 tylko	 oddać	 do	

sądu,	do	Trybunału	i	czekać	kilka	czy	
kilkanaście	lat	na	wyrok.
	 Według	 pani	 Hirsch,	 jeśli	
Serbowie	 napadając	 na	 Chorwatów		
i	Bośniaków,	mordując	 ludność	Vu-
kowaru	 czy	 Srebrenicy	 przegrali		
w	końcu	wojnę,	to	ich	ofiary	nie	po-
winny	 się	 mścić	 (czyli	 bronić)	 tylko	
oddać	 Serbów	 do	 Trybunału	w	 Ha-
dze!	
	 A	 Kosowo?	 Czy	 oderwanie	
się	 tej	krainy	od	poniżających	 ją	od	
wieków	Serbów	też	się		nie	spodoba-
ło	pani	Hirsch?
	 Niemcy	 jednak	mają	zawsze	
„specyficzny	punkt	widzenia”.

A.	Spyra

	 Jeszcze	dziesięć	lat	temu	nikt	
nie	 marzył	 nawet,	 że	 Polska	 będzie	
suwerennym	krajem.	Stopniowo	ro-
snący	podczas	trwania	wojny	płomyk	
nadziei	 został	 stłumiony	 przez	 po-
tomków	 Henryka	 II	 Świętego.	 Nie-
podległość	odzyskana	po	123	latach	
nie	 dotyczyła	 wszystkich	 regionów	
naszej	 ojczyzny	 –	 znaczna	 część	 re-
gionu	Śląska	nie	została	przyłączona	
do	Polski,	pomimo	że	według	ankie-
ty	przeprowadzonej	w	1910r.	w	więk-
szości	powiatów,	m.in.:	pszczyńskim,	
rybnickim,	katowickim,	raciborskim,	
bytomskim	 i	 tarnogórskim	 przewa-
żała	liczba	ludności	uważającej	język	
polski	za	swój	język	ojczysty.	
	 Nasz	 naród	 nie	 mógł	 pozo-
stać	 obojętnym	 na	 niesprawiedli-
wość	 ustaleń	 wersalskiego	 traktatu	
pokojowego	 z	 1919r.,	 dlatego	 zde-
cydowaliśmy	 się	 na	 przeprowadze-
nie	 powstań.	 Oliwy	 do	 ognia	 dola-

ły	 aresztowania	 i	 terror	 oddziału	
Grenzschutzu,	 zwłaszcza	 masakra		
w	 Mysłowicach.	 Nie	 mogłem	 uwie-
rzyć,	 gdy	 w	 bezbronnych	 ludzi	 wy-
mierzono	 ogień,	 prowokując	 ich	
do	 wzburzenia	 przez	 odwlekanie	
płatności.	 Zabitych	 zostało	 siedmiu	
górników,	 dwie	 kobiety	 i	 13-letnie	
dziecko.
	 Pierwsze	 powstanie	 śląskie	
dowodzone	 przez	 Alfonsa	 Zgrzeb-
nioka	 obejmowało	 obszary	 powia-
tów,	 gdzie	 ludzie	 uważali	 język	
polski	 za	 ojczysty.	 Data	 17	 sierpnia	
1919r.,	a	dokładniej	2:00	w	nocy	była	
przełomowa.	 Wszystko	 rozpoczęło	
się	 dobrze:	 szybko	 opanowali	 Goł-
kowice,	 niestety	 nie	 unikając	 ofiar,	
za	 to	 zdobywając	 jeńców.	 Godzinę	
wcześniej	 wyruszyliśmy	 z	 Pszczyny	
pod	 dowództwem	 Stanisława	 Krzy-
żowskiego,	 niespodziewanie	 ataku-
jąc	 tyski	 dworzec,	 pocztę	 i	 folwark.	
Podczas	 dwugodzinnej	 walki	 zdo-
byliśmy	 Tychy,	 po	 kolei	 odpierając	
ataki	 niemieckie,	 uzyskaliśmy	 wiele	
broni,	 m.in.	 armaty	 i	 karabiny.	 Ra-
dość	 była	 nieopisana,	 zwłaszcza,	 że	
pokonaliśmy	 duży	 oddział	 wojska		
i	wielu	z	nas	nie	wierzyło	w	pomyśl-
ność	opanowania	Paprocan.	
	 Umierający	 na	 naszych	
oczach	ludzie	napawali	nas	myślą,	że	
musimy	 skończyć	 tą	 niesprawiedli-
wość,	 że	 ich	 śmierć	 nie	 może	 pójść	
na	marne.	Pamiętam,	jak	odchodzili	
z	uśmiechem	na	ustach,	jakby	chcieli	

powiedzieć:	 „wierzymy	 w	 was”.	 Ze-
wsząd	 dobiegało	 wołanie:	 „Pójdzie-
my	aż	po	życia	kres”.
	 Podczas	 gdy	 my	 zdobywali-
śmy	 okolice	 Tychów,	 inni	 walczyli	
o	naszą	małą	ojczyznę.	Niestety	nie	
udało	im	się	jej	zdobyć,	jak	również	
Mikołowa.	 Już	 następnego	 dnia	
Niemcy	wydali	rozkaz	natychmiasto-
wego	rozstrzelania	każdego	człowie-
ka	 dzierżącego	 w	 ręku	 jakąkolwiek	
broń	 palną.	 	 Nie	 zgasiło	 to	 jednak	
zapału	 powstańców	 –	 nasza	 walka	
dopiero	 się	 rozpoczynała.	 Spaliśmy	
w	okopach	wśród	szczurów	biegają-
cych	od	jednego	brzegu	do	drugiego,	
ale	nie	przejmowaliśmy	się.	Marzyli-
śmy	o	tym,	że	nasz	cel	kiedyś	będzie	
osiągnięty.	 Nieprzyjaciele	 począt-
kowo	 zaskoczeni	 naszymi	 atakami	
coraz	 lepiej	 i	 częściej	 je	 odpierali.	
Trzy	 dni	 w	 okolicach	 Katowic	 bez	
chwili	odpoczynku	opłaciły	się:	zdo-
byliśmy	wiele	pobliskich	wsi.	Nieste-
ty,	 nie	 udało	 nam	 się	 odbić	 Bogu-
cic,	 gdyż	 Niemcy	 uzyskali	 wsparcie.		
20-ego	 i	21-ego	walki	 zaczynały	być	
coraz	 brutalniejsze:	 wysadzano	 mo-
sty,	 sprowadzano	 pojazdy	 pancerne		
i	samoloty.	Gdy	przybyliśmy	do	Niki-
szowca	byliśmy	szczęśliwi,	że	Bóg	nas	
tam	posłał	–	okazaliśmy	się	ostatnią	
deską	 ratunku	 Teodora	 Chrószcza	
i	 w	 ostateczności	 zdobyliśmy	 wiele	
cennych	łupów	wojennych.	
	 Bytom	 oraz	 Tarnowskie	
Góry	 pozostały	 niezdobyte.	 Mysło-

Anna Kołodziejczyk,      
Zespół szkół nr 1 w Pszczynie

Niemające	się	spełnić	
marzenie

Miłym zaskoczeniem dla organizatorów 
„inDUsTRiADY” w Muzeum Prasy Ślą-
skiej były wyniki konkursu na młodych 
dziennikarzy. Przedstawiamy poniżej 
dwa teksty nagrodzone przez Burmistrza 
Pszczyny a także tekst młodego działacza 
z Poręby, organizatora rajdu szlakiem 
niezwykłego człowieka. Warto przeczytać.  
Ci młodzi na pewno nie będą pisać do bru-
kowca, zwanego”plesówka”. swoją drogą 
wstyd panie pośle!

MŁODZI SIĘ ROZKRĘCAJĄ

ciąg dalszy str. 12

dok. ze str. 3
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wice	zdawały	się	być	obłożone	jakąś	
klątwą:	najpierw	masakra,	teraz	ko-
lejne	ofiary.	Łzy	 cisnęły	 się	nam	do	
oczu,	 bo	 widzieliśmy,	 że	 nie	 zdoła-
my	wyjść	 zwycięską	 ręką	 z	 tego	po-
wstania.	 Nie	 widzieliśmy	 perspek-
tyw,	gdyż	 to	Niemcy,	nie	my,	 ciągle	
otrzymywali	nowe	posiłki.	Mimo	na-
szych	 pierwszych	 zwycięstw	 byliśmy	
zawiedzeni,	 bo	 naprawdę	 mieliśmy	
nadzieję	 na	 sukces.	 Po	 pierwszym	
powstaniu	uciekło	9	tysięcy	uchodź-
ców,	którym	zagwarantowano	ośrod-
ki	bezpieczeństwa.	
	 Przez	 drugie	 powstanie	 ślą-
skie	 znów	 musieliśmy	 przebrnąć	
sami,	 bo	 16	 sierpnia	 1920r.	 Polacy	
walczyli	 z	 wojskiem	 Armii	 Czerwo-
nej	w	Warszawie.	Wojciech	Korfan-
ty	 zapoczątkował	 strajk	 generalny.	
Następnie	zostały	zdobyte	wsie	ota-
czające	 Katowice	 oraz	 prawie	 cały	
powiat	 pszczyński.	 Po	 zakończeniu	
powstania,	 którego	 ani	 nie	 wygra-
liśmy	 ani	 nie	 przegraliśmy,	 została	

	 Udział	przedstawicieli	nauki	
na	konferencjach	jest	również	szansą	
dla	promocji	dziedzictwa	kulturowe-
go	Ziemi	Pszczyńskiej.	„Dziedzictwo	
kulturowo-historyczne	 REGIONU	
w	wychowaniu	i	edukacji”(Małopol-
ska	•	Śląsk	•	Spiš	•	Orava	•Liptov		
i	Kysuce	•	Ostravsko	i	Opavsko)	było	
tematem	 międzynarodowej	 konfe-
rencji	 naukowców	 zorganizowanej		
w	 dniach	 6-7	 czerwca	 2011	 r.		
w	 WYŻSZEJ	 SZKOLE	 FILOZO-
FICZNO-PEDAGOGICZNEJ	
„IGNATIANUM”	 w	 Krakowie.	 Or-
ganizatorem	 konferencji	 były:	 KA-
TEDRA	 KULTUROWYCH	 POD-
STAW	WYCHOWANIA	WYŻSZEJ	
SZKOŁY	 FILOZOFICZNO-PEDA-
GOGICZNEJ	 „IGNATIANUM”,	
PEDAGOGICKÁ	 FAKULTA	 KA-
TOLÍCKEJ	 UNIVERZITY	 V	 RU-
ŽOMBERKU	 i	 PEDAGOGICKÁ	
FAKULTA	 OSTRAVSKÉ	 UNIVE-
RZITY	V	OSTRAVĚ.	

	 Przedstawicielami	 Komi-
tetu	 Naukowego	 byli:	 prof.	 zw.	 dr	
hab.	 Amantius	 Akimjak,	 prof.	 zw.	
dr	hab.	Tomasz	Jabłoński,	prof.	zw.	
dr	hab.	Daniel	Kadłubiec,	prof.	 zw.	
dr	 hab.	 Tadeusz	 Lewowicki,	 prof.	
PhDr.	 Hana	 Lukášová,	 CSc.,	 Doc.	
PhDr.	Josef	Malach,	CSc.,	prof.	zw.	
dr	 hab.	 Iwona	 Nowakowska-Kemp-
na,	dr	Wit	Pasierbek	SJ,	Ph	Dr.	Je-
lena	 Petrucijová	 CSc.,	 Doc.	 PhDr.	
Julius	Sekera,	CSc.,	prof.	zw.	dr	hab.	
Zuzanna	 Stanislavová,	 prof.	 zw.	 dr	
hab.	 Tadeusz	 Zasępa,	 prof.	 zw.	 dr	
hab.	 Danuta	 Gielarowska-Sznajder	
–	 przewodnicząca;	 a	 problematyka	
konferencji	obejmowała	dziedziny:
1.	 Etnopedagogika	 –	 nowe	 obszary	
badawcze,	metodologie	i	wyzwania.
2.	 Obraz	 dziedzictwa	 kulturowego	
REGIONU	w	edukacji	i	wychowaniu.
3.	 Badanie	 wkładu	 REGIONU	 w	
kształtowanie	państwowości	Polski,	Sło-
wacji	i	Czech.	Historia	i	współczesność.

4.	Wzory	kulturowe	REGIONU	w	edu-
kacji	i	wychowaniu.	Interferencje	kultu-
rowe.
5.	Kultura-edukacja-tożsamość.
6.	 Obyczaje,	 zwyczaje	 i	 obrzędy	 na	
ścieżce	edukacji	regionalnej.
7.	Normy,	wartości	 i	symbole	regio-
nalne	w	edukacji	i	wychowaniu.
8.	 Wielokulturowość	 POGRANI-
CZA	a	edukacja	regionalna.	Specy-
fika	 edukacji	 międzykulturowej	 na	
POGRANICZU	 polsko-czesko-sło-
wackim.
9.	 Miejsce,	 rola	 i	 funkcje	 gwary		
w	edukacji	i	wychowaniu.
10.	Globalizacja	i	lokalizacja	w	edu-
kacji	regionalnej.
	 Do	 udziału	 w	 konferencji,	
którą	 otworzył	 JM	 Rektor	 Wyższej	
Szkoły	 Filozoficzno-Pedagogicznej	
„Ignatianum”	 Ojciec	 prof.	 dr	 hab.	
Henryk	Pietras	SJ,	a	następnie	refe-
raty	wygłosili:	Dziekan	Pedagogicke	
Fakulty	 Katolícke	 Univerzity	 v	 Ru-
žomberku	ks.	prof.	dr	hab.	Amantius	
Akimjak,	 Dziekan	 Pedagogicke	 Fa-
kulty	Ostravské	Univerzity	v	Ostravě	
prof.	dr	hab.	Jozef	Malach,	Dziekana	

powołana	 „Policja	 Plebiscytowa”.	
Obiecano	 ukaranie	 antypolskich	
oprawców.	
	 20	 marca	 1921r.	 był	 dniem,	
który	 miał	 przesądzić	 o	 wszyst-
kim.	Stał	 się	dniem,	który	pamiętać	
będą	 pokolenia	 ślązaków	 jako	 ten,	
w	 którym	 wywalczyliśmy	 naszą	 nie-
podległość	 –	 słowem,	 nie	 czynem.	
Plebiscyt	potwierdził	słuszność		bun-
tu	 zbrojnego	 ślązaków	 walczących		
o	 swoją	 małą	 ojczyznę	 jako	 teryto-
rium	Polski,	gdyż	w	powiatach	prze-
mysłowej	części	Górnego	Śląska	50-
80%	mieszkańców	opowiedziało	 się	
za	przyłączeniem	ich	ziem	do	naszej	
ojczyzny.	
	 Nie	 wszyscy	 ślązacy	 był	 za-
dowoleni	 z	 wyników	 plebiscytu:	
uważano,	 że	 został	 on	 sfałszowany	
przez	 Niemców,	 którzy	 sprowadzali	
swoich	 obywateli	 polskiego	 pocho-
dzenia	na	ziemie	opolskie	a	ci,	od	lat	
zamieszkujący	 w	 kraju	 naszego	 by-
łego	 zaborcy,	 zagłosowali	 na	 niego,	
czemu	 trudno	 się	 dziwić.	 Wszystko	
było	 zgodnie	 z	prawem,	 jednak	my,	
ślązacy,	 twierdziliśmy,	 że	 zdomino-
wali	 oni	 ludność	 polską.	 W	 wyniku	

ogólnego	 niezadowolenia	 2/3	 maja	
1921r.	 wybuchło	 III	 powstanie	 ślą-
skie,	 którego	 ponownie	 nie	 poparł	
rząd	 polski.	 Wojska	 prowadzone	
przez	 Wojciecha	 Korfantego	 „szły	
jak	burza”	jednak	po	krótkim	czasie	
zostały	odparte	i	nastąpiło	zawiesze-
nie	broni.		Dzięki	trzeciemu	powsta-
niu	 Polska	 zawsze	 będąca	 ojczyzną	
ślązaków	 została	 nią	 formalnie.	 Po	
127	latach	niewoli	niemające	spełnić	
się	marzenie	spełniło	się.

	 W	 jednej	 z	 niewielkich	 ka-
mieniczek	 przy	 ulicy	 Piastowskiej	
mieści	 się	kryte	gontem	 i	niepozor-
ne	muzeum,	o	którego	istnieniu	wie	
większość	 mieszkańców	 Pszczyny.	
Spójrzmy	 jednak	 prawdzie	 w	 oczy,	
kto	 zwiedził	 je	 dokładnie?	 Kto	 po-
święcił	mu	tyle	czasu	na	ile	napraw-

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
NATALIA MARIA RUMAN

Niemające	się	spełnić	
marzenie	c.d.

Jakub Kitel
i LO im.Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Muzeum	Prasy	Śląskiej	
w	Pszczynie
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Wydziału	 Pedagogicznego	 Wyższej	
Szkoły	 Filozoficzno-Pedagogicznej	
„Ignatianum”	 Ojciec	 dr	 Wit	 Pa-
sierbek	 SJ;	 zaproszono	 teoretyków		
i	praktyków,	którzy	dokonali	w	czasie	
dwudniowych	obrad	wszechstronnej	
wymiany	 poglądów	 na	 temat	 upo-
wszechniania	 kultury.	 Dominowały	
diagnozy	oparte	o	wiedzę	i	praktykę,	
a	na	tym	tle	przedstawiono	progno-
zy	 rozwoju	 kultury	 w	 danym	 kraju.	
Doskonalenie	 działalności	 związa-
nej	z	upowszechnieniem	kultury	-	to	
temat	 wiodący	 tak	 w	 referatach	 jak		
i	w	dyskusji.	Szczególnie	cenna	była	
wymiana	 poglądów	 na	 temat	 spo-
łecznej	 funkcji	placówek	 i	 instytucji	
kulturalnych	 w	 poszczególnych	 kra-
jach.	
	 W	 swym	 interesującym	 re-
feracie	 Rola muzeum w kształtowa-
niu tożsamości młodego pokolenia.	
Na	przykładzie	Muzeum	Prasy	Ślą-
skiej	 w	 Pszczynie,	 Pani	 dr	 Danuta	
Kocurek	 	 zobrazowała	 instytucje	
społeczne	zajmujące	się	twórczością		
i	upowszechnieniem	wartości	kultu-
ralnych,	 główny	 nacisk	 położyła	 na	

potrzebę	 integracji	 polityki	 kultu-
ralnej	i	oświatowej,	gdyż	pewne	zja-
wiska	 z	 dziedziny	 kultury	 stanowią	
równocześnie	 istotny	 element	 	 pro-
cesu	oświatowego.
	 W	głównej	siedzibie	muzeal-
nej	znajduje	się	stała	wystawa	ukazu-
jąca	dzieje	 śląskiej	prasy.	W	swoich	
zbiorach	muzeum	ma	cenne		zespoły	
książek,	 instrumentów	 muzycznych	
i	 przedmiotów	 drukarskich.	 Dział	
biblioteczno-archiwalny	 gromadzi	
piśmiennictwo	 naukowe	 i	 literaturę	
piękną,	 dawne	 miejscowe	 czasopi-
sma,	 kartografię,	 materiały	 ikono-
graficzne	 i	dokumentację	naukowo-
-techniczną.
	 Wielką	 rolę	 w	 dziejach	 mu-
zeum	 odegrał	 Aleksander	 Spyra,	
który	przed	25	laty	został	kustoszem	
i	 „dyrektorem”	 całej	 placówki.	 Swą	
kompetencją,	energią	a	 także	ofiar-
nością	 przy	 zabezpieczaniu	 zbiorów	
wniósł	on	nieoceniony	wkład	w	prze-
trwanie	i	rozwój	muzeum.	
	 Muzeum	 z	 każdym	 rokiem	
wzbogaca	 swoje	 zbiory,	 staje	 się	
prawdziwą	 stacją	 naukową.	 Mu-

zeum	 budzi	 ciągle	 niekłamane	 za-
interesowanie	 przyjezdnych.	 Jego	
duże,	unikalne	zbiory	wzbogacają	się		
z	każdym	rokiem.
	 Natalia	 Ruman	 w	 swym	 re-
feracie	 Wielowyznaniowość i wielo-
kulturowość w obiektach sakralnych 
(kościółki drewniane, krzyże i kaplicz-
ki przydrożne, cmentarze) na Górnym 
Śląsku – aspekt pedagogiczno-teolo-
giczny,	główny	nacisk	położyła	na	po-
trzebę	upowszechniania	dziedzictwa	
kulturowo-historycznego	w	edukacji.
	 Jednym	 z	 elementów	 ota-
czającego	 krajobrazu	 kulturowego,	
to	kościółki	drewniane,	krzyże	 i	ka-
pliczki	przydrożne	oraz	figury	 świę-
tych.	Są	istotnym	elementem	kultury	
duchowej,	społecznej	i	materialnej	–	
to	pomniki	kultury,	są	dziedzictwem	
wiary	 naszych	 ojców,	 świadkowie	
historii	 naszego	 narodu	 i	 państwa.	
Stanowią	 symbol	 wspólnoty	 kultu-
rowej,	 religijnej	 i	 historycznej	 dla	
wielu	 społeczności	 lokalnych	 oraz	
naszego	regionu	z	narodem	1.	Krzy-
że	 przydrożne	 w	 pejzażu	 górnoślą-
skim	są	„rozsianymi	modlitwami	ludu		

dę	zasługuje?	Kto	starał	się	zagłębić	
w	 historię	 czegoś	 tak	 prozaicznego		
a	zarazem	ważnego	w	życiu	codzien-
nym	 jak	 prasa	 –	 przed	 epoką	 radia	
jedyny	nośnik	informacji	ze	świata?
	 Ze	wstydem	muszę	przyznać	
że	 do	 dzisiejszego	 dnia	 na	 pewno	
nie	byłem	to	ja,	wychowany	w	epoce	
internetu	 i	 błyskawicznych	 mediów	
nigdy	nie	poświęcałem	chwili	reflek-
sji	 na	 to	 jak	 ważnym	 medium,	 jesz-
cze	100	lat	temu	była	prasa.	Oprócz	
opiewanej	przez	wieszcza	narodowe-
go	 wieści	 gminnej,	 prasa	 codzienna	
była	 jedyną	 formą	 na	 stworzenie	
sobie	 jakiegokolwiek	obrazu	świata.	
Już	 od	 oświecenia,	 poprzez	 „Zaba-
wy	 przyjemne	 i	 pożyteczne”,	 przez	
gwałtowny	 rozrost	 pozytywistycznej	
publicystyki	 kreowała	 ona	 poglądy,	
zrzeszała	 wokoło	 najgłośniejszych	
tytułów	 tłumy	 zwolenników	 i	 zacie-
kłych	przeciwników.
	 Nie	inaczej	było	z	prasą	ślą-
ską,	 przykładem	 może	 być	 historia	
patronującego	 pszczyńskiemu	 mu-
zeum,	Wojciecha	Korfantego.

	 Od	1901	Wojciech	Korfanty	
był	 redaktorem	 naczelnym	 publiku-
jącego	 w	 duchu	 propolskim	 „Gór-
noślązaka”,	 odsiadywał	 wyrok	 we	
Wronkach	za	publikacje	odezw	„Do	
Niemców”	 i	 „Do	 moich	 braci	 Gór-
noślązaków”.	Prasa	dała	mu	promo-
cję	dzięki	której	mógł	zostać	posłem	
Reichstagu	 oraz	 Landtagu,	 prasa	
dała	też	początek	jego	karierze	poli-
tycznej	w	odradzającej	się	ojczyźnie.	
Nie	przestawał	publikować	nawet	po	
zrobieniu	kariery	politycznej,	z	 jego	
pomocą	 wydawano	 dzienniki	 takie	
jak	„Rzeczpospolita”	czy	„Polonia”.
	 W	samym	muzeum	możemy	
poznać	 historię	 śląskiego	 piśmien-
nictwa,	zobaczyć	maszyny	na	których	
drukowano	gazety,	oraz	film	–	uka-
zujący	 w	 sposób	 przekrojowy	 ewo-
lucję	 myśli	 drukarskiej.	 Ponadto	 na	
zwiedzających	czeka	odtworzony	ga-
binet	 Wojciecha	 Korfantego,	 sklep	
w	 którym	 można	 zakupić	 książki	
wydane	przez	TMZP	(Towarzystwo	
Miłośników	 Ziemi	 Pszczyńskiej	 –	
sprawuje	 ono	 piecze	 nad	 muzeum)	
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oraz,	 za	dodatkową	opłatą	 zwiedzić	
zabytkową	Izbę	u	Telemanna	–	peł-
ną	 pięknych,	 świetnie	 zachowanych	
instrumentów.	 Ponadto	 na	 terenie	
muzeum	 funkcjonuje	 wyjątkowo	
obszerna	biblioteka	,której	tytuły	są	
niezbędne	 dla	 każdego	 zaintereso-
wanego	 historią	 ziemi	 pszczyńskiej	
oraz	drukarstwa.
	 Całość	muzeum	można	zwie-
dzić	 oczywiście	 w	 sposób	 wirtualny	
(poprzez	 stronę	 www.tmzp.pl/mu-
zeum.php),niemniej	 jednak	 zachę-
cam	do	wizyty	w	tej	małej		zabytko-
wej	kamieniczce.	
	 Niezwykły	klimat	 tego	miej-
sca,	 oprowadzenie	 po	 nim	 poprzez	
samego	twórcę	muzeum	pana	Alek-
sandra	 Spyrę,	 poznanie	 prasy	 co-
dziennej	 na	 ziemiach	 śląskich	 i	 hi-
storii	 drukarstwa	 są	 warte	 wydania	
niespełna	 10	 złotych	 -	 zdobyta	 wie-
dza	 jest	 bezcenna.	 Ze	 sobą	 można	
zabrać	miłe	wspomnienia	i	wydruko-
wany	własnoręcznie	obrazek.	
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w	 drewnie	 lub	 kutymi	 w	 kamieniu”	 2.	
Należy	 mieć	 świadomość,	 że	 wła-
śnie	wartości	regionalne	sprawiły,	że	
trwała	na	Śląsku	polskość,	zwłaszcza	
w	 przywiązaniu	 do	 pewnych	 trady-
cji,	 w	 tym	 religijnych,	 kościelnych,	
które	stanowią	 fragment	ogólnopol-
skiego	dziedzictwa.	W	 tradycji	Gór-
nego	 Śląska	 mamy	 do	 czynienia	 ze	
swoistą	 triadą	 wartości	 związanych	
z	 rodziną,	 religią,	 pracą,	 które	 po-
wstawały	 na	 gruncie	 własnego,	 do-
mowego	wychowania,	wspierane	wysił-
kami	duszpasterskimi	Kościoła,	a	także		
w	coraz	większym	stopniu	przez	szkołę	3.
	 W	 kontekście	 kształcenia		
w	 ramach	 edukacji	 regionalnej,	 warto	
zauważyć,	że	w	przeszłości	obiekty	ar-
chitektury	 sakralnej	 –	 kościółki	 drew-
niane,	 cmentarze,	 przydrożne	 krzyże,	
kapliczki,	figury	świętych	stanowiły	czę-

sto	pewnego	rodzaju	formę	nauczania,	
miały	wpływ	na	oblicze	wspólnot	miesz-
kających	w	danej	miejscowości	i	były	
czynnikiem	kształtującym	dzień	po-
wszedni.	Mają	one	nie	tylko	wartość	
artystyczną,	 historyczną,	 estetyczną		
i	emocjonalną,	ale	przede	wszystkim	
religijną.	 Obrazują	 życie	 wiary	 mi-
nionych	pokoleń,	pozwalają	poznać,	
w	 jaki	 sposób	 prosty	 lud	 rozumiał	
prawdy	wiary	i	spełniał	praktyki	reli-
gijne,	przypominają,	że	istnieje	inny	
wymiar	 ludzkiej	 egzystencji.	 Są	 wy-
razem	 kultury,	 zwłaszcza	 rodzimej,	
ludowej,	polskiej.	Są	wyrazem	wier-
ności	 naszemu	 dziedzictwu.	 Tutaj	
wyjaśnia	 się	 prawda,	 że	 religia	 jest	
źródłem	 personalistycznego	 rozu-
mienia	kultury	4.
	 Przekaz	 określonej	 wiedzy,	
wydobycie	wartości	kulturowych	wła-

snego	dziedzictwa	niewątpliwie	wpły-
wają	 na	 wzmocnienie	 poczucia	 toż-
samości,	 przynależności	 kulturowej,	
historycznej,	 etnicznej.	 Autentyczne	
przeżycia	i	postawy	dzieci	i	młodzie-
ży	wypływające	 ze	 środowiska	 lokal-
nego	 i	 jego	 sakralnych	 obiektów,	 są	
związane	 z	 formułowaniem	 się	 ich	
światopoglądu	 i	 z	 rozpatrywaniem	
osobistych	 doświadczeń.	 Należy	 nie	
zapominać,	 iż	 to	 szereg	 cyklicznie	
pojawiających	się	czynników	przyno-
si	 w	 efekcie	 przeżycie	 bardzo	 indy-
widualne,	które	można	rozpatrywać	
w	 kategoriach	 estetycznych	 i	 du-
chowych.	 Nie	 wystarczy	 zatem	 wie-
dza	 o	 przedmiotach	 i	 wydarzeniach		
z	głównych	dziedzin	przyrody	i	kultu-
ry,	musi	być	ona	jeszcze	ukierunko-
wana	 na	 zadania,	 które	 każdy	 czło-
wiek	ma	do	wykonania	jako	członek	
pewnej	 wspólnoty.	 Przygotowanie	
do	tych	zadań	wymaga	przywiązania	
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	 Historię	Polski	tworzą	przede	
wszystkim	bohaterowie,	bohaterowie	
którzy	 zmienili	 bieg	 dziejów	 Polski		
i	świata.	Nasza	ojczyzna	słynie	z	pan-
teonu	 bohaterów	 narodowych,	 jak		
i	tych	lokalnych,	o	których	wielu	ludzi	
słyszało.	Historia	polska	pokazała,	że	
jest	dużo	zasłużonych		i	znanych	po-
staci,	 ale	 jeszcze	 więcej	 jest	 takich,	
które	wsławiły	się	w	dziejach	ludzko-
ści,	 a	 świat	 	 	 	 o	 nich	 zapomniał	 lub	
nigdy	 nie	 słyszał.	 W	 miejscowości,		
w	 której	 się	 wychowałem,	 w	 pierw-
szej	połowie	XX	wieku	mieszkało	za-
ledwie	dwieście	ludzi,	a	dzisiaj	mogę	
powiedzieć,	 że	 te	 dwieście	 ludzi	
jest	 bohaterami.	 Cecha,	 która	 łączy	
wszystkich	 tych	 bohaterów	 jest	 jed-
noznaczna	–	 sumienie,	które	pomo-
gło	zrozumieć	im	potrzebę	drugiego	
człowieka.
	 Osoba,	 która	 jest	 dla	 mnie	
szczególnym	bohaterem,	to	mój	pra-
dziadek:	 odważny,	 odpowiedzialny,	
potrafiący	 nieść	 miłość	 każdemu		

w	bardzo	trudnych	czasach,	jakie	na-
wiedziły	nasz	 region	w	zeszłym	stu-
leciu.
	 Ludwik	 Kołoch,	 przyszedł	
na	świat	jeszcze	w	XIX	wieku,	a	do-
kładnie	 22	 lipca	 1899	 roku,	 we	 wsi	
Poręba,	położonej	6	kilometrów	na	
zachód	 od	 Pszczyny,	 przy	 szosie	 na	
Wodzisław	 Śląski.	 Ludwik	 pocho-
dził	z	rodziny,	w	której	priorytetem	
była	tradycja.	Tereny	Pszczyny	pod-
legały	 pod	 zabór	 pruski.	 Rodzeń-
stwo	 jakie	 miał	 to	 siostra	 i	 dwoje	
braci.	 Ojciec	 tej	 skromnej	 rodziny	
był	 jednym	 z	 nielicznych	 w	 okolicy	
krawcem,	 natomiast	 matka	 opieko-
wała	się	domem	i	dziećmi.	Dzieci	na	
wsi	 przeważnie	 pomagały	 rodzicom		
w	pracach	na	roli	oraz	w	domu.
	 Jako	 nastoletni	 chłopiec	
miał	pierwszy	kontakt	z	bronią	i	woj-
skiem.	 Na	 terenach	 Pszczyny	 wer-
bowano	 wielu	 młodych	 chłopców	
do	 armii	 niemieckiej,	 był	 to	 jeden	
z	 czynników	 germanizacji	 terenów	

pod	zaborem	pruskim.	Na	początku	
I	 wojny	 światowej,	 został	 przewie-
ziony	na	front	zachodni,	aby	walczyć	
pod	skrzydłami	Drugiej	Rzeszy.	Brał	
udział	 w	 ataku	 na	 Francję,	 ale	 gdy	
wojska	francuskie	odpierały	uderze-
nie	wojsk	pruskich	nad	rzeką	Marną,	
Ludwik	 zbiegł	 z	 frontu.	 Po	 powro-
cie	do	domu	postanowił	wstąpić	do	
regionalnego	 Batalionu	 Strzelców	
Pszczyńskich.	 Ciężkie	 lata	 pierw-
szej	wojny	światowej	przyczyniły	się	
do	 zmobilizowania	 ludności	 Poręby		
i	Pszczyny	w	dążeniu	do	odzyskania	
niepodległości	i	wolności	Śląska.
	 	Gdy	tylko	Polska	odzyskała	
niepodległość	w	 roku	1918,	Ludwik	
zaangażował	 się	 w	 walkę	 o	 Gór-
ny	 Śląsk,	 czego	 następstwem	 było	
jego	 wstąpienie	 w	 szeregi	 oddziału	
powstańczego,	 kierowanego	 przez	
Alojzego	 Fizie.	 17	 sierpnia	 1919	
roku	o	godzinie	 trzeciej	nad	 ranem	
powstańcy	 dostali	 znak	 do	 rozpo-
częcia	działań.	Ludwik	Kołoch	wraz		
z	 miejscowymi	 mieszkańcami	 Porę-
by,	udał	się	przez	las	książęcy	w	stro-
nę	 Pszczyny,	 aby	 spotkać	 się	 „Pod	
Trzema	Dębami”	z	innymi	powstań-
cami.	 Kiedy	 mjr	 Petrie,	 niemiecki	
dowódca	 garnizonu	 stacjonującego	
w	 mieście	 dowiedział	 się	 o	 miejscu	
zebrania	powstańców,	wydał	 rozkaz	

Zwykły człowiek, niezwykły bohater

      LUDWIK KOŁOCH (fragmenty)

Mateusz Michna
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do	 wspólnych,	 wartościujących	 ele-
mentów	kultury,	emocjonalnego	za-
korzenienia	 w	 historycznej	 spuściź-
nie	własnej	małej	ojczyzny	 i	narodu	
oraz	akceptacji	podstawowych	norm	
etycznych	i	prawnych	5.	Dziedzictwo	
kulturowe	pozwala	doświadczać	po-
czucia	 swojego	 miejsca	 i	 przynależ-
ności	 do	 określonej	 społeczności,		
a	przez	to	także	odkryć	własne	zada-
nia,	pozwala	odkrywać	podmiotowy	
wymiar	własnej	egzystencji	6.
	 Zobrazowaniem	 na	 przykła-
dach	 praktycznych	 tych	 zagadnień	
był	pokaz	multimedialny	a	także	wy-
stawa	(Aula	 im.	Grzegorza	Piramo-
wicza)	 autorska	 Posterów	 ukazują-
cych	 kilkadziesiąt	 zdjęć	 kościółków	
drewnianych,	 figur	 świętych,	 krzyży	
i	 kapliczek	 przydrożnych	 Górnego	
Śląska	oraz	Wystawa	Prac	Uczniów	
Powiatowego	 Zespołu	 Szkół	 nr	 2		
w	 Pszczynie	 w	 ramach	 zajęć	 poza-

Przypisy:

	 1	 J.	 Czerkawska	 –	 Strychar,	 Kapliczki 
przydrożne jako wyróżniki krajobrazu kul-
turowego, w:  Edukacja regionalna,	 red.	
A.	Brzezińska,	A.	Hulewska,	Warszawa	
2006,	s.	339	–	340.
					2		T.	Seweryn,	Kapliczki i krzyże przydrożne  
w Polsce,	Warszawa	1958,	s.	8.
		3	P.	Taras,	Religijność ludowa w Koście-
le katolickim,	 „Communio”	 1987,	 nr	 6,		
s.	16	–	19.
			4	S.	Z.	Zdybicka,	Rola religii w tworzeniu 
cywilizacji miłości,	w:	Jan	Paweł	II,	Wiara	
i	kultura,	Rzym	1986,	s.	19	–	20.
			5	A.	Przecławska,	Zróżnicowanie kultu-
ralne młodzieży a problemy wychowania,	
Warszawa	1976,	s.	16-17,	118.
	 6	 H.	 Skorowski,	 Znaczenie wartości 
kultury regionalnej w procesie rozwoju  
i wychowania młodego pokolenia, w: Edu-
kacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe  
w zreformowanej szkole,	 red.	 S.	 Bedna-
rek,	Wrocław	1999,	s.	53.

lekcyjnych	nt.:	Dziedzictwo kulturowe 
– Nasze krzyże i kapliczki przydrożne,	
którą	 można	 było	 oglądać	 również	
15-31.03.2011r.	w	Pedagogicznej	Bi-
bliotece	Wojewódzkiej	w	Pszczynie.
	 Współczesny	 świat	 powo-
duje	 konieczność	 stałych	 przemian			
w	 działalności	 i	 organizacji	 wypo-
czynku,	nowego	podejścia	do	sprawy	
regeneracji	psychicznej	i	duchowego	
rozwoju	człowieka	w	społeczeństwie.	
Analizy	i	refleksje	uczestników	konfe-
rencji,	 dotyczące	 tak	 spraw	 teoretycz-
no-modelowych	instytucji	kulturalnych	
jak	 i	 działalności	 kulturalno-wycho-
wawczej,	stworzyły	dobrą	i	interesują-
cą	platformę		wzajemnego	poznania	
tak	badań	 teoretycznych	 jak	 i	prak-
tycznej	 działalności	 w	 innych	 kra-
jach.
	 Konferencja	 stworzyła	 moż-
liwość	 skonfrontowania	 doświad-
czeń	poszczególnych	krajów	w	dzie-

dzinie	upowszechniania	dziedzictwa	
kulturowego	i	rozwoju	kultury.

strzelania.	Miejscowi	powstańcy	zna-
leźli	się	w	zasadzce,	ale	nasz	bohater	
nie	dostał	się	do	niewoli,	gdyż	udało	
się	mu	ukryć	w	lesie.	Bunty	powstań-
cze	 zostały	niedługo	 stłumione.	Lu-
dwik	brał	udział	także	w	dwóch	kolej-
nych	powstaniach	śląskich,	w	różnych	
regionach	Górnego	Śląska.	Podczas	
trzeciego	 powstania	 został	 ranny		
i	umiejscowiony	w	szpitalu	polowym	
w	 Toszku.	 Po	 powrocie	 do	 zdrowia	
wrócił	 jako	 dzielny	 mężczyzna	 do	
rodzinnej	Poręby.	Najszczęśliwszego	
zakończenia	 zmagań	 swoich	 i	 jego	
kolegów	 doczekał	 dnia	 29	 czerwca	
1922	roku,	gdy	do	miasta	wkroczyło	
polskie	wojsko	i	administracja.
	 Okres	 międzywojenny	 prze-
biegał	 raczej	 spokojnie	 dla	 odważ-
nego	 powstańca.	 Lata	 dwudzieste	
XX	 wieku	 to	 czas	 podjęcia	 przez	
niego	pracy	w	miejscowym	zakładzie	
stolarskim.	 Ludwik	 z	 wykształcenia	
był	 cieślą	 dlatego	 uwielbiał	 prace	
z	 drewnem.	 Zawód	 jaki	 zdobył	 był	
bardzo	 ważnym	 w	 odradzającej	 się	
Polsce,	 ponieważ	 szkody	 powojen-
ne,	 a	 następnie	 rozkwit	 gospodarki	
polskiej,	 przyczyniły	 się	 do	 dużego	
zapotrzebowania	 cieślów	 i	 budow-
lańców.	 Pod	 koniec	 dekady,	 a	 do-
kładnie	 w	 sierpniu	 1928	 roku,	 Lu-
dwik	 ożenił	 się	 z	 uroczą	 i	 młodszą		

o	 cztery	 lata	 Anną	 z	 domu	 Lala.	
Anna	 Pochodziła	 z	 Poręby	 i	 miesz-
kała	 zaledwie	 kilkaset	 metrów	 od	
Ludwika.	 Po	 ślubie	 małżonkowie	
otrzymali	 w	 prezencie	 od	 rodziców	
ziemię	 wraz	 z	 działką	 pod	 budowę	

domu.	 Działka	 umiejscowiona	 była	
w	przepięknym	miejscu,	pod	laskiem	
„Bażantarnia”	w	rodzinnej	Porębie.	
Pierwszym	ich	celem,	a	zarazem	ma-
rzeniem	było	wybudowanie	własnego	
domu,	zatem	na	działce	otrzymanej	
od	rodziców	wznieśli	dom	składający	
się	z	dwóch	pokoi	i	piwnicy.	Założyli	

także	gospodarstwo	rolne	na	obsza-
rze	10	morgów.	W	 listopadzie	1928	
roku	na	świat	przyszedł	ich	pierwszy	
syn	Jan.	Przez	kolejne	lata	rozbudo-
wywali	swoje	gospodarstwo.	Ludwik		
pracował	 jako	 cieśla	 przy	 budowie	
Kanału	 Gliwickiego,	 a	 jego	 żona	
opiekowała	się	dziećmi.
	 Czasy	 nazistowskiej	 niena-
wiści	 rosły	 w	 siłę	 i	 coraz	 bliżej	 było	
do	 wybuchu	 wojny.	 Gdy	 nadszedł	
1	 września	 1939	 roku	 do	 Pszczyny	
wkroczyli	 Niemcy.	 Ludwik	 jako	 po-
wstaniec	wiedział,	że	nie		ma	możli-
wości	powstrzymania	czołgów	i	cięż-
kiej	 armii	 niemieckiej.	 Pierwszego	
dnia	 wojny	 wsiadł	 na	 rower,	 wziął	
ze	 sobą	 broń	 palną,	 którą	 posiadał	
w	domu	oraz	ciepły	płaszcz	zimowy	
i	udał	się	do	Lwowa.	Ojciec	kilkoro	
dzieci	 oraz	 wzorowy	 mąż,	 wiedział,	
że	 musi	 tak	 postąpić	 dlatego,	 że	
wszyscy	 powstańcy	 byli	 skazani	 na	
rozstrzelanie.	 Ci	 których	 rozstrze-
lano	 na	 początku	 września	 na	 tere-
nach	 Pszczyny,	 zostali	 pochowani	
w	 zbiorowej	 mogile	 „Pod	 Trzema	
Dębami”	 w	 Pszczynie.	 Po	 wyczer-
pującej	 podróży	 rowerem	 trwającej	
około	dwóch	tygodni,	Ludwik	dotarł	
do	 Lwowa.	 Był	 to	 niezwykły	 wysi-
łek	fizyczny	dla	czterdziestoletniego	
mężczyzny	(...)
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	 Wspólnym	wysiłkiem	władz	Pszczyny	i	Mu-
zeum	 Zamkowego,	 w	 wyniku	 uzyskania	 środków	
z	Unii	Europejskiej	i	funduszy	własnych,	trwa	dy-
namiczna	renowacja	zabytkowych	neoromańskich	
stajni	i	powozowni	książąt	pszczyńskich.
	 Całość	 jest	 doprowadzana	 do	 stanu	 z	 po-
czątku	XIX	 wieku,	według	projektu	 Pavelta,	pod	
czujnym	okiem	Jana	Gałaszka,	głównego	konser-
watora	zabytków	pszczyńskiego	muzeum.
	 Kiedy	ostatnio	oglądałem	wnętrza	obiektu	
o	 ogromnej	 powierzchni,	 byłem	 pod	 wrażeniem	
rozmachu	 robót	 konserwatorskich	 i	 pietyzmu		
w	 przywracaniu	 zabytkowych	 elementów,	 belek,	
stropów	i	filarów.
	 Nabierają	 już	 ostatecznego	 wyglądu	 ze-
wnętrzne	fasady.	Na	zdjęciach	widoczne	są	ukoń-
czone	szczegóły	obiektów.
	 Na	naszych	oczach	odradza	się	fenix	z	po-
komunistycznych	popiołów.

A.	Spyra

JAK FENIX Z POPIOŁÓW


