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PSZCZYNA

fotografia z kolekcji
Piotra Siemki

wreszcie
wiemy

Wreszcie wiemy, gdzie była drukowana pierwsza polska gazeta na Śląsku, „Tygodnik Polski poświęcony
Włościanom”. Burmistrz Pszczyny, Christian Schemmel wydawał go w 1845-46 roku w tej małej oficynie drukarskiej
po lewej stronie fotografii „Buchhandlung & Buchdruckerei” przy Schulstrasse, obecnie ul. Chrobrego, narożnik
rynku. Po II wojnie światowej w lokalu tym przez kilkadziesiąt lat działał sławny sklep pana Jakubowskiego „U Jakuba”, w którym można było kupić biżuterię, ludowe korale i wiele innych drobiazgów, można było naprawić zegarki.
Tu także mieściła się siedziba pszczyńskiego PTTKu, którego pan Jakubowski przez wiele lat był prezesem.   A.Spyra
Ulica Bolesława Chrobrego przy jej wylocie z Rynku. W tle na horyzoncie widoczny jest dach gmachu sądu. Po prawej stronie
budynek z szyldem Buchhandlung & Buchdruckerei (księgarnia i drukarnia). Była to siedziba przedsiębiorstwa Augusta
Krummera. Ojciec Augusta Krummera, również August, nabył dnia 17 sierpnia 1849 roku za ceną 1300 talarów drukarnię
prowadzoną przez Christiana Schemmla, mieszczącą się w wydzierżawionym lokalu przy ówczesnej Schulstrasse. (Piotr Siemko)
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NOWOŚCI
Z POD PRASY
Światło dzienne ujrzała
nowa, ważna publikacja dotycząca dziejów naszej ziemi. „Historia
Górnego Śląska” została wydana
przez Dom Współpracy Polsko Niemieckiej w Gliwicach.
Interesującą
nowością
książki jest fakt, że została napisana przez trzech wybitnych historyków: Ryszarda Kaczmarka
(UŚ Katowice), Joachima Bahlcke (Niemcy) i Dan Gawrecki
(Czechy) przy współpracy innych
naukowców.
Prezentowane są więc
w tym dziele trzy punkty widzenia
na omawiany temat, nieraz dość
odmienne. Całość koordynował
„nasz” prof. Ryszard Kaczmarek.
Jak piszą wydawcy, mają
nadzieję, że niniejsza publikacja
przyczyni się do wzmożenia tożsamości regionalnej oraz jej dowartościowania w imię owocnej,
polsko-niemiecko-czeskiej współpracy.
			

A. Spyra

ZAKODOWANI W PIÓROMANII
Brzeszcze wydały ciekawą antologię poezji,
w której znalazły się także utwory pszczyńskiego poety, Henryka Kotasa.

Wpadła mi w ręce antologia
utworów poetyckich i prozatorskich
zatytułowana „Zakodowani w pióromanii, z kulturoskopem Kaliope
tropem” antologia wydana w ramach
projektu Kulturoskop. Zbiór wydany
przez Ośrodek Kultury Brzeszcze,
a wydrukowany w Oficynie Drukarskiej w Pszczynie.
Redaktor Danuta Korcińska wyjaśnia we wstępie: „Antologia
Z KULTUROSKOPEM KALIOPE TROPEM – ZAKODOWANI
W PIÓROMANII została wydana

na podsumowanie Festiwalu Literackiego organizowanego w ramach
projektu Kulturoskop. Projekt realizowany był przez Ośrodek Kultury
w Brzeszczach w roku 2011 oraz
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach OSI 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W tym okolicznościowym
wydawnictwie znalazły się wiersze
poetów skupionych w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej
Piromanii, oraz literatów uczestniczących w projekcie Kulturoskop zamieszkujących teren pięciu gmin tj.

Chełmek, Grojec, Kęty, Oświęcim,
Brzeszcze w obrębie Lokalnej Grupy
Działania Dolina Soły”.
Natomiast Maciej M. Szczawiński pisze m. in. „Nie wdając się
w jakieś szczegółowe analizy powiedzmy od razu, że dający się oceniać według artystycznych kryteriów
poziom wielu utworów, tworzonych
przez osoby prawie zupełnie poza
swoim lokalnym środowiskiem nieznane, najczęściej też bez jakichkolwiek
ważniejszych
publikacji
i spełnień, generalnie nie odstaje od
jakości tekstów sygnowanych przez
głośne, celebrowane nazwiska...”
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ZAKODOWANI
W PIÓROMANII

Moje pięć groszy o śląskim języku…

Kaj my to som?
My som tukej, my som u sia
i poradzymy. A kiesikej, zetrwejcie kiesi to było? Potka zachorzała, była tako
niehojno i nieturlawo, że posłała Zefle
po maściorza. Zefla żynie na przymo,
na ukoś, jak njgibciej.
Ale lecykandy potka zasik
była niemocno i cięgiem bamonciła.
Toż Zefla i Truda poleciały
obejrzeć do fary na wyblyszczki, podziwać się na Maryjke i Jaśka co się mieli
pobrać. Bercik groł tony na cyji i zwyrtoł się gryfnie. A mioł do tego grajfka!
Po przeczytaniu tych paru
powyższych zdań trudno się oprzeć
wrażeniu, że ten przykład jest bardziej odległy od literackiego języka
polskiego (i oczywiście od niemieckiego) niż np. czeski od słowackiego
czy serbski od chorwackiego.
A należy pamiętać, że
kształtowanie się nowego języka to proces trwający po kilkadziesiąt lat, jeśli nie dłużej
a więc czeka nas powolna, żmudna
droga, która być może w ogóle nie
da efektu, jest nas bowiem Ślązaków
coraz mniej.

Rozpoczęła się powszechna
polemika na temat języka śląskiego, czy to jeszcze gwara, czy dialekt,
czy już może początki języka. Paradoksalnie na przeszkodzie może
stanąć proces kodyfikacji językowej.
Ten proces, który według inicjatorów powinien ujednolicić wymowę
i
pisownię
języka
śląskiego nie doprowadzi do satysfakcjonującego
rozwiązania
i finału, bowiem zbyt duże są odrębności w poszczególnych subregionach w wymowie, nie wspominając
już o pisowni.
Jak bowiem pogodzić wymowę z raciborskiego „Pójda do
farouża po ta krouwa”, z cieszyńską
gwarą „tom czestom do maciczki”,
czy z piekarską „szli na pielgrzimke
do Rzimu”.
Wynik takiej modyfikacji będzie na pewno sztuczny, podobny do
efektu podobnego zabiegu na Kaszubach, gdzie urzędowo wprowadzono
do szkół naukę języka kaszubskiego
(Tusk). Więc teraz dzieci w szkole
uczą się jednego języka, skodyfikowanego a po domach mówią inną
gwarą. Paradoksalne?
Eliasz Pistulka

220 rocznica
Konfederacji Targowickiej
Czy my teraz, przypadkiem, też powoli nie oddajemy naszej
suwerenności. Chcemy Europy Ojczyzn a nie Stanów Zjednoczonych
Europy.

Wszystkie utwory zamieszczone w antologii prezentują wysoki poziom, wszystkie dotykają życia,
jego barw i odcieni. W każdym z nich
autor ukrył cząstkę swojego „ja”.
Do utworów dołączone są krótkie
notki biograficzne. Niektóre z nich
posiadają akcent pszczyński – wspomniany już Henryk Kotas ale też
Krystyna Blamek, kiedyś uczennica
pszczyńskiego Technikum Łączności, która opowiadaniem „Uwolnić
gołębia” zdobyła I miejsce w konkursie Nieprofesjonalnej Twórczości
Literackiej w 2011 roku, a które to
opowiadanie oparte na autentycznych przeżyciach dziś już ś.p. Łucji
Strzemieckiej „starej pszczynianki”
rozrzewniło i chwyciło za serce.
Myślę, że możemy sąsiadom
zza miedzy pogratulować inwencji
twórczej i umiejętności zorganizowania się. Możemy także pozazdrościć, bo poetów, prozaików, felietonistów ci u nas, że ho!, ho! Ale cóż!
Plusia

Rymy bezdomne

„Poświęcam wykluczonym”
Świat gorzki i zły
i wy i oni i my
niebo bez litości - ziemia wyklęta
jądro głodu wczoraj wygoniły go z obory
zaprzyjaźnione zwierzęta
swędzi skóra - paznokcie połamane
wczoraj nie był menelem
wczoraj był panem!
Siedzi na ławce w parku
w niebo patrzy samolot leci w nim bogacze
„patykiem pisane” jak wrzątek
co ja cholera znaczę?!
od rana nic nie jadłem
nie szkodzi - post! piątek!
życie to jedna wielka kamasutra!
poczekam na Pana B. do wieczora
najpóźniej do jutra...
...............
...............
Bóg przyszedł w ostatniej chwili
dał mu szluga! suchą bułkę!
razem nad niedolą się użalili
że tak jest każdego dnia raz Boga raz diabła sługą
jak jeszcze długo?!
po łyku „jabola” wypili
armagedon oddalili...!
Henryk Kotas
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dr Jerzy Polak
Z cyklu: Teczki Pszczyńskie

TECZKA ADAMA KOCA
Tym razem zajmiemy się
zgromadzonymi dokumentami na
temat jednej z ciekawszych i wpływowych postaci polskiego życia politycznego w czasach rządów sanacji
(1926-1939), wiceministra i pułkownika WP Adama Koca.
        Pochodził on, podobnie jak Józef Targowski, z zaboru rosyjskiego,
z podlaskiej szlachty zagrodowej,
a konkretnie z Suwałk, gdzie urodził
się w 1891 r. w rodzinie tamtejszego
nauczyciela gimnazjalnego. Kształcił
się w gimnazjum i szkole handlowej
w rodzinnym mieście, by w 1912r.
rozpocząć studia polonistyczne
w Krakowie, których nie ukończył.
Jako młodzieniec zaangażował się
w antyrosyjską konspirację niepodległościową, jego mentorem był wówczas Władysław Studnicki (znany
nam z pierwszego odcinka cyklu).
Po wyjeździe do Krakowa działał
od 1909 r. w tajnym Związku Walki
Czynnej i jawnym Związku Strzeleckim, kierowanym przez Józefa Piłsudskiego. Po wybuchu I wojny światowej powołał do życia w Warszawie
podlegającą mu tajną Polską Organizację Wojskową. W latach 19151917 służył w I Brygadzie Legionów
Polskich, należąc do piłsudczyków
cieszących się największym autorytetem. Po wyjściu z niemieckiego
internowania, w 1918 r. był Komendantem Naczelnym POW w Warszawie i członkiem tajnego Konwentu
Organizacji „A”, dowodził też akcją
rozbrajania Niemców w stolicy.
       W niepodległej Polsce służył
w Wojsku Polskim, początkowo
w wywiadzie i propagandzie, a w pamiętnym 1920 roku na polach bitew
jako dowódca 201 pułku, a następnie
Dywizji Ochotniczej, zostając jednym
z pierwszych kawalerów Orderu Virtuti Militari. Zajmował się również
publicystyką wojskową. Po przewrocie majowym Marszałka Józefa Piłsudskiego (uczestniczył w nim przy
jego boku), jako pułkownik awan-

sował na szefa sztabu Dowództwa
Okręgu Korpusu nr 6 we Lwowie,
ale już w 1928 r. został przeniesiony
do pracy cywilnej. Będąc w latach
1928-1936 posłem, pełnił funkcję wiceprezesa sejmowego Klubu BBWR
oraz krótko redaktora naczelnego
głównych organów prasowych sanacji: „Głosu Prawdy”, przeobrażonego następnie w „Gazetę Polską”
(1929 r.). Jako redaktor miał do
czynienia m.in. z hochsztaplerem
Stefanem Ołpińskim, którego teczka
także znajduje się w archiwum książęcym i zostanie zaprezentowana w
innym odcinku.
         W tym czasie Koc należał do
grupy prominentnych piłsudczyków,
tzw. pułkowników. Pełnił rolę głównego propagandysty obozu Marszałka, który w grudniu 1930 r. skierował
go z kolei do pracy rządowej. Odtąd
pełnił trudną – w obliczu wielkiego
kryzysu gospodarczego targającego
Europą i Polską – funkcję podsekretarza stanu Ministerstwa Skarbu, w którym pracował do początku
1936 r. przy kolejnych ministrach:
Ignacym Matuszewskim, Janie Piłsudskim, Władysławie Zawadzkim
i Eugeniuszu Kwiatkowskim. Szybko stał się wpływowym fachowcem
gospodarczym, znanym przy tym ze
swej uczciwości i skromności oraz talentów organizacyjnych.
        Z rozwijającą się dynamicznie od końca lat 20. sprawą księcia
pszczyńskiego zetknął się zapewne
po raz pierwszy jako wiceminister
skarbu, odpowiedzialny za sprawy
polityki kredytowej, wewnętrznej
i zewnętrznej (w porozumieniu z
MSZ) oraz nadzór nad bankami. O
jego zaangażowaniu w problemy podatkowe księcia już w kwietniu 1931
r. wiemy z raportu senatora BBWR
Michała Wyrostka (o jego teczce i
aferze także napiszemy), wynajętego
przez młodszego księcia Jana Henryka XVII do prowadzenia zakulisowych negocjacji z władzami polskimi

w kwestii obniżenia kwot zaległych
od 1925 r. podatków dochodowych.
W raporcie tym mowa o licznych
konferencjach Wyrostka w ministerstwie skarbu w Warszawie, odbytych
z kierownikiem resortu Ignacym
Matuszewskim i jego zastępcą Kocem. Wyrostek przedstawiał im szeroko racje swego mocodawcy, czyli
pokrzywdzenie go przez wygórowane wymiary podatkowe.
      Skarbowcy mieli jednak pewne
wątpliwości odnośnie argumentów
księcia i jego lojalności wobec Polski, znaleźli się jednak pod presją zarówno ministra spraw zagranicznych
Augusta Zaleskiego, jak i ówczesnego premiera Walerego Sławka. Tym
ostatnim, wobec poważnego pogorszenia się stosunków z Niemcami,
zależało na wyciszeniu sprawy księcia, który złożył w styczniu 1931 r.
skargę do Rady Ligi Narodów przeciwko państwu polskiemu w sprawie
podatkowej. Chodziło teraz o jej wycofanie.
      W konsekwencji 11 maja 1931 r.
wiceminister Koc przyjął w swym gabinecie księcia Jana Henryka XVII,
wyrażając zgodę m.in. na wysłanie
na Górny Śląsk komisji ministerialnej celem zbadania wymiarów podatków i zapewniając o osobistym
zainteresowaniu sprawą podatków
oraz szybkim jej załatwieniu. Zanim
jednak komisja przystąpiła do pracy,
książę von Pless niejako zdewauował w dwóch pismach do Koca z 19
maja swego pośrednika, twierdząc,
że sporne podatki wręcz nadpłacił,
a jego zeznania podatkowe są prawdziwe. Zaatakował także polskie
władze skarbowe, zarzucając im (zupełnie bezpodstawnie) chęć likwidacji koncernu książęcego w Polsce.
Pomimo takiego postawienia sprawy, wiceminister słowa dotrzymał,
wstrzymując 13 czerwca wszelkie
działania podatkowe wobec księcia
i posyłając swoich rewizorów do Katowic. Na miejscu doszukali się oni

Orędownik Kulturalny nr 121
w postępowaniu śląskich władz skarbowych wielu nieprawidłowości, co
spowodowało zastosowanie zawyżonych wymiarów podatkowych wobec
księcia.
       Na tej podstawie ministerstwo
skarbu uchyliło 21 sierpnia decyzje
wymiarowe, skreśliło z żądanej kwoty blisko 13 milionów zł aż 5 milionów i zarządziło wznowienie postępowania odwoławczego w sprawie
podatków książęcych. Była to niewątpliwie kompromitacja władz śląskich, w tym samego Grażyńskiego,
z którego linią postępowania w kwestii pszczyńskiej Koc, znany z liberalnych poglądów ekonomicznych, nie
zgadzał się w pełni.
         Działaniom tym towarzyszyły
nadal zakulisowe rozmowy pośredników Plessa Michała Wyrostka
i bankowca Zbigniewa Ślesińskiego z prominentnymi piłsudczykami
w Warszawie, m.in. z Adamem Kocem. W ich trakcie skrytykował on
antypolskie poczynania polityczne
młodszego księcia pszczyńskiego
w Lidze Narodów oraz jako prezesa
śląskiego Volksbundu, opowiadając się jednak za polityką polonizacyjną śląskiego wojewody Michała
Grażyńskiego, a więc wprowadzenia polskich fachowców do zarządu
(generalnej dyrekcji) koncernu książęcego. Pośrednicy składali jedynie
niezobowiązujące obietnice przyjęcia pewnych Polaków do administracji książęcej.
       Od sierpnia 1931 r. udział Koca
w rozwiązywaniu kwestii pszczyńskiej zmalał niemal do zera, bowiem
jej prowadzenie przejął w resorcie
nowy wiceminister skarbu prof. Władysław Zawadzki, który musiał się
zmierzyć z nowymi petycjami młodszego księcia do Rady Ligi Narodów i jego kolejnymi odwołaniami
podatkowymi. Niemniej pułkownik
brał udział w różnych konferencjach
ministerialnych, podczas których poruszano całą kwestię. Niejako symbolicznym akcentem zamykającym
ten etap jego zaangażowania w nią
był udział w charakterze świadka
w sądzie klubowym BBWR nad senatorem Michałem Wyrostkiem,
który miał miejsce w Warszawie
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4 listopada 1932 r. Przed sądem tym
twardo bronił jego postępowanie
i kontakty z księciem pszczyńskim,
które miały się odbywać za pełną
wiedzą ministerstwa skarbu i wręcz
na jego polecenie. Nie było to do
końca prawdą, jednak sąd klubowy
miał za zadanie wygasić głośną już
aferę Wyrostka, rzutującą na moralne oblicze sanacji.

Pułkownik Adam Koc

       Następne papiery w pszczyńskiej
teczce wiceministra Adam Koca dokumentują nieudane próby innego
wysłannika księcia Jana Henryka
XVII dotarcia doń w lutym 1935 r.
w celu zahamowania działań administracji śląskiej i wprowadzonego
zarządu przymusowego w koncernie
pszczyńskim oraz rozmowy pułkownika z pełnomocnikiem generalnym
obu książąt pszczyńskich, angielskim
biznesmenem sir Albertem Bennettem prowadzone na jesieni 1935 r.
w Warszawie i Londynie, częściowo
zresztą przy udziale wojewody Michała Grażyńskiego. Plan Bennetta,
reprezentującego powołane konsorcjum banków angielskich, zakładał
utworzenie angielsko-pszczyńskiej
spółki akcyjnej, która przejęłaby
górnośląskie przedsiębiorstwa przemysłowe księcia von Pless, przeprowadzając sanację jego majątku
i sprzedaż państwu polskiemu terenów rolnych i leśnych w ramach
układu podatkowego. Jednakże
w rozmowach z Kocem Anglik zażądał w ramach owej sprzedaży wpłacenia przez Bank Polski (wicemini-

ster pełnił w nim funkcję komisarza
rządowego) ogromnej sumy dewiz
na konto konsorcjum angielskiego.
       Propozycje te, niosące dla Polski
wielkie ryzyko, były długo rozważane
i konsultowane przez Koca w styczniu 1936 r. z wiceministrem spraw
zagranicznych Janem Szembekiem
i polskim ambasadorem w Berlinie
Józefem Lipskim (który także pertraktował z Anglikiem). Pułkownik,
podobnie jak jego ówczesny przełożony i zarazem ideowy przeciwnik,
minister Eugeniusz Kwiatkowski, był
nadal zwolennikiem zawarcia ugody
z książętami pszczyńskimi, zwracając
przy tym uwagę na jej aspekt o kapitalnym znaczeniu: przez przejęcie
książęcego latyfundium ziemskiego rząd polski „uzyskałby poważną
podstawę do dalszej akcji w kierunku spolszczenia Śląska”.  
         Jednakże przedłożone przez
Koca rządowi polskiemu propozycje
Bennetta zostały odrzucone z powody braku dewiz, których rząd nie
posiadał, borykając się z pokryzysowymi trudnościami finansowymi.
W zamian zaproponował rozliczenie w ramach zablokowanych swego
czasu przez Niemcy ich zobowiązań
wobec PKP za tzw. przewozy korytarzowe (na Pomorzu). Zgodził się
natomiast na powołanie na wniosek
Kwiatkowskiego i Koca specjalnej,
międzyministerialnej komisji do
spraw Pszczyny, która miała zbadać
sytuację dóbr książęcych. O tych
propozycjach zawiadamiał pułkownik sir Bennetta na bieżąco w Warszawie w styczniu 1936 r.    
       Był to ostatni akcent „pszczyński” w działaniach Adama Koca jako
wiceministra skarbu. Jednak nawet
w krótkim okresie luty - kwiecień
1936 r., gdy zajmował już stanowisko
prezesa akcyjnego Banku Polskiego,
miał dalej do czynienia ze sprawami
księcia pszczyńskiego, rozmawiając
w Londynie kolejny raz z Bennettem na temat realizacji jego planu.
O wizycie pośrednika i jego skargach
na dwulicową grę starego księcia
Jana Henryka XV (w związku z jego
przyjazdem do Pszczyny) informował Koca także ambasador polski
w Londynie Edward Raczyński.
ciąg dalszy str.6
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TECZKA ADAMA KOCA c.d.
Warto w tym miejscu nadmienić, że
książę pszczyński senior był przez
dłuższy czas akcjonariuszem Banku
Polskiego, lecz z powodu bankructwa jego konto zostało zlikwidowane
w listopadzie 1935 r.
        Ostatnie kontakty pułkownika
ze sprawą pszczyńską przypadają
na czasy jego politycznego związku z marszałkiem Edwardem Rydzem-Śmigłym, kiedy został w lutym
1937 r. szefem Obozu Zjednoczenia
Narodowego. Po ogłoszeniu przez
Koca 21 lutego deklaracji ideowo-politycznej nowej partii rządowej,
nawołującej do skupienia się narodu
wokół idei obronności państwa, na
fali wywołanego przez ten fakt dosyć
sztucznego entuzjazmu społecznego,

książę Jan Henryk XV i jego młodszy syn Aleksander hr. Hochberg,
obaj rezydujący wówczas w Pszczynie, wysłali gratulacje na ręce Adama Koca, aprobując treść deklaracji
w sprawie konsolidacji polskiego
społeczeństwa oraz zgłaszając swój
akces do obozu (!). Wyrazili także
chęć uwłaszczenia swoich drobnych dzierżawców w całym powiecie
pszczyńskim, których problem stanowił w tym czasie jeden z „gorących”
tematów rozwiązywania całej sprawy
pszczyńskiej. Deklaracja Hochbergów o swoim „smaczku”, przypadła
na szczególny moment jej finalizacji, w postaci ustalonego w kwietniu
1937 r. przez rządy polski i niemiecki
programu sanacji dóbr książęcych,

ODKRYCIE !
Muzeum Prasy Śląskiej zakupiło niezwykle cenny dla historii Pszczyny eksponat. Jest to rękopiśmienny protokolarz Związku
Samodzielnych Kupców w Pszczynie
z lat 1886-1934.
Obejmuje on okres państwa
niemieckiego, czyli lata 1886-1922, pisany w języku niemieckim oraz czas po
powrocie Pszczyny do Macierzy (19231934) pisany po polsku oraz po niemiecku, przy czym lewa strona to tekst niemiecki a prawa polski.
Oprawiona w twarde okładki
księga posiada wymiary 33x21 cm, na
wyklejce widnieje duży napis „Mit Gott”
(z Bogiem). Od pierwszej strony jest to
niemiecki protokolarz zarządu „Kaufmannischer Verein Pless” od 1886 roku.
Niezmiernie interesujący jest
moment zmiany państwowości w 1922
roku. Nikomu na myśl  nie przyszło zniszczenie dotychczasowej księgi czy jej zamiana na nową, polską. Stowarzyszenie
przemianowane na „Polski Związek Stowarzyszeń Kupieckich w Pszczynie” rozpoczyna swój protokolarz od następnej
wolnej strony. Nowością jest spisywanie
przebiegu obrad w dwóch językach.
Przypomina mi to Kronikę
Szkoły Publicznej w Rudołtowicach,
jaką mi kiedyś pokazywał pan Józefa
Weszka. Do 1922 roku pisana była po
niemiecku i zakończona słowami „Grüss

Gott”, a od nowej strony kronika była
redagowana po polsku i zaczynała się od
słów „Szczęść Boże”.
Żadnej nienawiści, żadnego niszczenia czy nacjonalistycznej zemsty. Jakże inaczej wyglądał
w Pszczynie początek czy zakończenie II
wojny światowej!
Z nazwisk kupców pszczyńskich
najczęściej pojawiają się znani jeszcze

oraz okres współpracy obu arystokratów z władzami polskimi. Szybko
okazało się, że miała walor wyłącznie werbalny, nie doczekawszy się
zresztą żadnej reakcji ze strony szefa
OZN. Widocznie jednak nie dowierzał on lojalności niemieckich arystokratów z Pszczyny.
       Pułkownik Adam Koc przestał
być szefem OZN 30 października
1937 r. W następnym roku został senatorem i wiceprezesem prywatnego
Banku Handlowego w Warszawie.
Ciekawostką z tego okresu może być
fakt, że sekretarzem nowego szefa
tzw. Restverwaltung w Pszczynie,
czyli zarządu dóbr książęcych nie objętych państwowym zarządem przymusowym został w połowie 1938r.
mjr Bronisław Zakrzewski z Warszawy, członek OZN i były sekretarz
prywatny Adama Koca. Restverwalpo drugiej wojnie właściciele sklepów:
Witaliński, Ringwelski, Frysztacki, Maday, Mayer, Grünpeter, Cyrzyk, Łakota
i Chorąży.
Przytaczam tu kilka najciekawszych zapisków i problemów, które nurtowały to ważne dla Pszczyny środowisko:
11 XII 1924 - Przeciwko handlu domokrążcom na Renku obowiązuje się Przewodniczący w Magistracie potrzebne
kroki uczenić.
25 II 1926 - Zastanawiano się na kwestii
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tung, zamieniony w 1939 r. w Zarząd
Majątku Spadkobierców Jana Henryka XV księcia von Pless, podlegał
hrabiemu Aleksandrowi Hochbergowi. Za jego zgodą mjr Zakrzewski
awansował na zastępcę szefa Zarządu, płk Tadeusza Bełdowskiego.
Takie układy personalne mogłyby
świadczyć o zaistnieniu w 1939 r.
pewnych kontaktów administracji
pszczyńskiej z bankowcem Adamem
Kocem, kiedy obie strony poszukiwały kredytów wśród banków francuskich i angielskich. Niestety na
ten temat nie zachowały się w teczce
żadne wiarygodne dokumenty.
       Po wybuchu wojny z Niemcami
płk Koc został mianowany ponownie
wiceministrem skarbu, przeprowadzając uwieńczoną powodzeniem
ewakuację polskiego złota za granicę. Wkrótce został powołany w skład

polskiego rządu emigracyjnego gen.
Władysława Sikorskiego w Paryżu,
obejmując stanowiska ministra skarbu oraz przemysłu i handlu. Jednakże w grudniu 1939 r. na skutek intryg
przesunięto go na stanowisko wiceministra skarbu, a w czerwcu 1940 r.,
już w Wielkiej Brytanii, zdymisjonowano. Czy w okresie „paryskim” bywał w prowadzonym przez Aleksandra hr. Hochberga salonie (jak np.
jego szef minister Henryk Strasburger), nic nam nie wiadomo.
      Do zakończenia II wojny światowej Adam Koc przebywał w USA,
prowadząc różne prace na rzecz
Polski. Po 1945 r. zmuszony był pracować jako kucharz (!), najpierw
w prywatnym pensjonacie polskim,
a następnie w jednym z nowojorskich
hoteli. W latach 50. i 60. był ponadto wicedyrektorem Instytutu im. Jó-

zefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
i współpracownikiem Radia Wolna Europa. Zmarł w Nowym Jorku
w 1969 r.
       Ten, kierujący się w swym życiu
rzetelnością, niezłomnymi zasadami i honorem, wysoko postawiony
w hierarchii sanacyjnej działacz, polityk i patriota interesował się nie tylko szeroko sprawami gospodarczymi
państwa, ale także dbał o prestiż
i wysoką pozycję młodej, odrodzonej
II Rzeczypospolitej Polskiej wśród
państw Europy. W całym swym epizodycznym udziale w tzw. kwestii
pszczyńskiej pozostawał wiernym
tym zasadom i polskiej racji stanu,
nie wchodząc w podejrzane konszachty, jak niektórzy jego partyjni
koledzy.

przestawania handlarzy obcych na tutejszym targu, żalono się nad tem, że Policja nie postępuje energicznie przeciwko
tym nieprzyzwoitościom odbijającym się
bardzo niekorzystnie na interesach tutejszego kupiectwa.
24 IX 1926 - W dalszym ciągu skarżono
się na pociągi towarowe, które biorąc
wodę na dworcu Pszczyńskim zamykają
ruch przejazdowy na szosie Ćwiklice Pszczyna czasem na przeciąg 3/4 godziny.
15 XII 1927 - Jak rokrocznie, tak i w tym
roku obdarzono na gwiazdkę mianowicie:
  Klasztor tutejszy złotych 100
  Dom sierot zł 100
  Kupca Herzfelda zł 25
  p. Bartensteina zł 25

12 V 1928 - Posiedzenie Zarządu
w hotelu Pszczyńskim – przeciwko budowie nowego ratuszu, należy wnieść
energiczny protest. Również polecono
Prezesowi ażeby czem prędzej zawarł
nowy kontrakt z Administracją Książęcą
i zapewnił nam tanią elektrykę.
26 IX 1929 - Związek Kupców wnosi list
do Magistratu w/s o lepsze oświetlenie
ulic w Pszczynie – co powodem tego są
za stare żarówki.
23 V 1930 - Związek nasz wypowiada
się przeciw obowiązkowi uczęszczania uczni do szkoły dokształcającej
i w tym sensie należy poinformować Magistrat i Radę Miejską.
25 IX 1930 - Zarząd uchwalił udanie się

do Burmistrza o ulokowanie odwachu
policji Woj. w nowo budowanym Magistracie, a to z uwagi na obecne ciągłe
rozruchy.
5 XI 1930 - Przewodniczący Witaliński
zawiadomił, iż wszystkie składy (sklepy)
miały być otwarte w dzień Wszystkich
Świętych. To bardzo skrytykował kupiec Ringwelski, podniesionym głosem,
że składy w Pszczynie mają być zawarte
1 XI, gdyż dzień ten dla katolików jest
wielkim świętem. Wniosek Rongwelskiego upadł w głosowaniu.  
14 XII 1930 - Wniesienie prośby
o otwarcie składów kupieckich w niedzielę (Witaliński).
10 VIII 1933 - Wniesienie wniosku
do Magistratu w sprawie polewania
ulic dwa razy dziennie i aby na głównej ulicy Piastowskiej i Rynku jedna
kobieta sprzątała nawóz koński, gdyż
takowy wydziela nieprzyjemne zapachy w porze letniej przez co składy
i kupcy bardzo cierpią.
Wiele poruszonych w protokołach problemów nurtuje pszczyńskich
kupców także dzisiaj, no może z wyjątkiem „nieprzyjemnego zapachu końskiego nawozu na ulicy Piastowskiej,
który odstrasza klientów!”.

			

Jerzy Polak

Omówiony protokolarz Związku Samodzielnych Kupców Pszczyńskich udostępniamy zainteresowanym
do wglądu w Muzeum Prasy.
		
		
Aleksander Spyra
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OLESNO
Rosenberg

Od 1801 do 1840 roku działała
pierwsza na Górnym Śląsku drukarnia, wydająca polskie modlitewniki
i śpiewniki. Była to mała oficyna
założona przez ks. proboszcza Jana
Gałeczkę (Galetzka), która mieściła
się prawdopodobnie na probostwie
(?) kościoła św. Michała na rynku
w Oleśnie. Ksiądz Gałeczka był także
inspektorem szkolnym dla powiatów
kluczborskiego, byczyńskiego i oleskiego, co ułatwiało mu rozprowadzanie bezpłatne polskich druków.
Jak zanotował J. Lompa
w Kronice Olesna: „ … ksiądz Gałeczka bardzo dbał o polski śpiew
kościelny i na małej prasie sam drukował pieśni mszalne i nieodpłatnie
je rozdawał wśród swoich parafian”.
29 czerwca 1797 roku urodził się w Oleśnie wielki Ślązak, Józef Lompa, jeden z budowniczych
ducha polskiego wśród ludności
śląskiej. Był autorem licznych opracowań dziejów miast śląskich. Był
pionierem etnografii śląskiej, zebrał
wiele pieśni, podań, przysłów i baśni
tego regionu. Lompa współpracował
z kilkoma polskimi czasopismami na
Śląsku m.in. z „Gwiazdką Cieszyńską” i „Tygodnikiem Polskim Poświęconym Włościanom” (Pszczyna
1845 – 46).
Osobiście wydawał w Oleśnie „Telegraf Górno – Ślązki – tygodnik dla polepszenia, wyćwiczenia
i wynauczenia Ludu”. Tygodnik wychodził w latach 1848 – 49, a drukowany był w oficynie Fryderyka Kuhnerta w Oleśnie.
Józef Lompa za swoją polską działalność był wielokrotnie dyskryminowany przez pruskie władze.
Zmarł w Woźnikach w 1863 roku.
Jedna z ulic w Oleśnie została nazwana Jego imieniem. Przed
Zespołem Szkół Zawodowych stoi
pomnik Józefa Lompy, nagrobek
pisarza znajduje się na cmentarzu
parafialnym, a w Oleskim Muzeum

Regionalnym można zobaczyć wystawę poświęconą jego twórczości.
Wytyczono także szlak turystyczny
Józefa Lompy (niebieski) prowadzący z Olesna do Woźnik.
Z najważniejszych dzieł
Lompy  należy wymienić m.in. „Krótkie wyobrażenie historii Śląska dla
szkół elementarnych”, „Przysłowia
i mowy potoczne ludu polskiego na
Śląsku”, „Oblężenie Byczyny przez
Polaków” czy „Historyczne przedstawienie najosobliwszych zdarzeń
w królewskim mieście powiatowym
w Oleśnie”  
W 1840 roku Fryderyk Kuhnert założył w Oleśnie drukarnię,
księgarnię i bibliotekę, a jego następcy Franciszek i Stanisław byli
znanymi oleskimi drukarzami.
To ta oficyna tłoczyła czasopismo „Telegraf Górno – Ślązki”
redagowane przez Józefa Lompę
w latach 1848 – 49.
W tej oficynie drukowane
także były gazety „Katolik” i „Prawda” (w latach 1911 – 13) na łamach
której ukazywały się artykuły, kształtujące świadomość narodową Polaków na Górnym Śląsku.
W Oleśnie działała także oficyna Jaschke, działająca przy rynku,
która wydawała polskie i niemieckie
modlitewniki a także pocztówki z widokami Olesna.

Pod koniec XIX wieku rozpoczął działalność wydawniczą i drukarską Konstanty Nowacki, wnuk
słynnego wydawcy polskich modlitewników z Mikołowa, Tomasza Nowackiego.
Jego nakładem ukazało się
w Oleśnie 9 polskich modlitewników, między innymi „Oficjum i kancyonał” i „Różaniec Żywy z pieśniami” (Olesno 1913).
W latach 1848 – 62 starostą
Olesna był jeden z najważniejszych
wydawców polskiej prasy Christian
Schemmel. Będąc burmistrzem
Pszczyny od roku 1837, drukował
w swojej oficynie w latach 1846 – 46
pierwszą polską gazetę na śląsku
„Tygodnik polski poświęcony Włościanom”.
W czasie buntów chłopskich
w Oleśnie został tu przeniesiony
i jako starosta potrafił uspokoić rewolucyjne nastroje swoją stanowczością i opanowaniem. Płomiennym
przemówieniem po polsku doprowadził do stabilizacji i był szanowanym przez społeczeństwo do swojej
śmierci w 1862 roku. Prawdopodobnie spoczywa na miejscowym cmentarzu komunalnym. Nie zachowała
się jednak żadna płyta nagrobna czy
inskrypcja.

Źródła – Ewa Cichoń
Olesno
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PIEKARY ŚLĄSKIE

Wielkie Piekary,
Niemieckie Piekary,
Gross Pekar, Deutsch Pekar,
Peccare Teutonicale
Nie jest obrońcą ludu górnośląskiego
ten, kto nie broni i nie utrzymuje języka ojczystego polskiego ludu tutejszego. Dopóki język polski będzie rozbrzmiewał na Górnym Śląsku, dopóty
wiara święta zostanie w sercach ludu.
Ks. Alojzy Ficek

Kustosz sanktuarium maryjnego w Piekarach, ksiądz Alojzy Ficek sprowadził z Jasnej   Góry
w Częstochowie Teodora Heneczka,
któremu pomógł w założeniu polskiej drukarni w Piekarach. Był to
rok 1847. Już w czerwcu 1848 roku
ujrzał tutaj światło dzienne „Dziennik Górnośląski”, a w październiku
tego roku rozpoczął wydawanie „Tygodnika Katolickiego”, redagowanego przez księdza Ficka.
W 1849 roku Karol B. Piekoszewski wydaje przy aprobacie
ks. Ficka znakomity „Dostateczny
Śpiewnik Kościelny i Domowy”, który doczekał się 10 wydań po 6 tysięcy
egzemplarzy każde. Tu także ukazało się dzieło ks. Floriana Jaroszewicza „Matka Świętych Polska”.
Ważnym wydarzeniem nie
tylko w dziejach Piekar i drukarni
Teodora Heneczka, ale także całego Górnego Śląska, było wydawanie
tygodnika „Zwiastun Górnośląski”
w latach 1868 – 1872.
Po początkowym okresie
ukazywania się czasopisma, Heneczek zatrudnił w redakcji Karola Miarkę ojca, który doprowadził
do wielkiej poczytności „Zwiastuna”. W 1869 roku liczba abonentów osiągnęła rekordową ilość 3000
osób. Przy redakcji założono serię
„Wydawnictwo Katolickie Dobrych
a Tanich Książek”. Po nieporozumieniach i opuszczeniu redakcji
przez Karola Miarkę pismo przybrało wyraźnie „pruski charakter wiernopoddańczy”.
Na budynku drukarni, przy
głównej ulicy Piekar umieszczono
marmurową tablicę upamiętniającą
ten fragment dziejów drukarstwa
śląskiego.

– „Gwiazda Piekarska” – to  
pismo ludowe poświęcone sprawom
politycznym, społecznym i oświacie –
które drukowano w oficynie Teofila
Nowackiego od 1888 roku.     
Nowacki, syn znanego drukarza z Mikołowa, Tomasza Nowackiego drukował w swojej oficynie wiele pieśni pielgrzymkowych
w formie kilkustronicowych ulotek
oraz różne druki okolicznościowe,
ilustrowane ludowymi drzeworytami
m. in „ Ołtarz Miłości czyli Nabożeństwo do Serca Jezusowego”.

„Gwiazda Piekarska” redagowana była początkowo przez
Franciszka Xawerego Tuszyńskiego, a następnie, do 1900 roku przez
księdza Stanisława Czerniejewskiego. Czasopismo posiadało dodatek
„Przyjaciel Ludu”.
W latach 1925 – 26, w okresie II Rzeczpospolitej ukazywał się
ambitny polski tygodnik „Głos z nad
Brynicy” dla mieszkańców Piekar,
Szarleju i okolicznych miejscowości.  
Źródła – ks. Janusz Wycisło: „Z historii
sanktuarium i Piekar pod Bytomiem”,
Katowice 2008
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Jan i Stanisław Witaszek - z cyklu „Ludzie Ziemi Pszczyńskiej”

Ten mniej znany Kowalczyk - dokończenie
W pierwszych dniach września 1939 r. z rodziną opuścił miasto,
unikając niechybnej śmierci po zajęciu Katowic przez Niemców. Jednak
jeszcze przed końcem września wrócił, na miejscu dowiadując się, że jest
poszukiwany przez „Gestapo”. Jako
i wnet został aresztowany. Osadzony
w katowickim więzieniu przy ul. Mikołowskiej był wielokrotnie przesłuchiwany przez gestapowców, którzy
mu zapowiedzieli rychłe rozstrzelanie. Jednak los chciał inaczej. Po interwencji Niemki Duringowej – żony
właściciela warsztatu blacharskiego
oraz mechanika z warsztatów Śląskiej
Spółki Samochodowej, który okazał
się aktywistą N.S.D.A.P., a którym
jeszcze przed wojną udzielił pomocy,
w swe sześćdziesiąte urodziny został
zwolniony, jednakże z obowiązkiem
meldowania się na „Gestapo” w co
drugi dzień. W roku 1940 skonfiskowano mu dom i mieszkanie przy
ul. Gen. Zajączka, a jego wraz z rodziną, po przejściowym ulokowaniu
w małym mieszkaniu przy ul. Kopernika, miano wywieźć do generalnej
Guberni. Jednak zięciowi udało się
uzyskać zezwolenie zamieszkania
w domu Kowalczyka w Ligocie, gdzie
właśnie zwolniło się mieszkanie. Tak
więc 1 listopada cała rodzina przeniosła się do Ligoty, zabierając jedynie drobną część umeblowania,
którego lwia część z domem została
skonfiskowana na rzecz III Rzeszy.
W sześćdziesiąte pierwsze urodziny
został ponownie aresztowany i po
ścisłej rewizji mieszkania, przewieziony do szkoły w Piotrowicach, stanowiącej punkt zborny dla zatrzymanych pod zarzutem przynależności
do tajnych organizacji. Po skatowaniu przez elewów szkoły policyjnej,
z innymi zatrzymanymi pojechał do
obozu w Oświęcimiu, gdzie ze swym
komandem rozładowywał z wagonów cegły potrzebne do rozbudowy
obozu. Rozładunek odbywał się biegiem, z pięcioma cegłami w ręku, zaś
kapo przy pomocy grubego dębczaka utrzymywał założone tempo roz-

ładunku. Kto nie wytrzymywał, padał
z rozłupaną czaszką. Gdy opadł z sił
i wydawało się, że nie ma już dlań ratunku, starszy stażem więzień – były
urzędnik katowickiego magistratu
– zatrudniony w czyszczalni jarzyn,
wyrobił mu miejsce i przeniesienie
do tego komanda. Tam przynajmniej
pracowało się pod dachem. Praca
była lżejsza, a przede wszystkim przy
skąpo opalanym piecu, co w zimowych warunkach było rzeczą  niebagatelną.
Kulisy zwolnienia Kowalczyka   z obozu są na tyle niecodzienne, że godne opisania przynajmniej
w paru zdaniach, zaś jego genezę
należy upatrywać w czasach ostrego
kryzysu gospodarczego przełomu
lat dwudziestych i trzydziestych XX
wieku, kiedy to jego najmłodsza córka Janina, wówczas uczennica Żeńskiego Gimnazjum w Katowicach,
była bardzo zaangażowana w działalność charytatywną na rzecz bezrobotnych i będących w potrzebie.
Wraz z klasową koleżanką Heleną
Nowacką między innymi zajęła się
Jerzym – sierotą pochodzącym z rodziny polsko-niemieckiej, formalnie
będącym pod opieką ojczyma, który
jednak znęcał się nad chłopakiem
tak, że ten najczęściej nocował po
klatkach schodowych. Jerzy (Georg)
uczęszczał do mniejszościowej szkoły niemieckiej. Dzięki Jance i jej ojcu
znalazł schronienie w Sierocińcu im.
dr Mielęckiego oraz zmienił niemiecką szkołę na polską. A że miał
w niej spore trudności językowe, Janka z Heleną pomagały mu
w nauce. Po ukończeniu szkoły Jerzy wywędrował za pracą do
Niemiec. Janka w 1934 r. zginęła
w katastrofie kolejowej, zaś Helena
została lekarką. Był styczeń 1940 r.
Helena pracowała w Szpitalu Spółki Brackiej w Chorzowie. Jednego
dnia dostała z portierni wiadomość,
że idzie do niej SS-man. Po chwili był już w jej służbowym pokoju –
i przywitał po polsku! Przerażona nie
wiedziała, co o tym sądzić? Widząc

jej zmieszanie, gość się przedstawił:
Był to Jerzy (Georg). Używając nadal języka polskiego, oświadczył, że
przyszedł podziękować jej i Jance,
której niestety nie zdołał odszukać,
za opiekę. Przecież tylko dzięki nim
ukończył polską szkołę i wyszedł na
ludzi, a potem – już w Niemczech
– dostał pracę tłumacza w Urzędzie Pośrednictwa Pracy. Chciał też
w jakiś sposób się odwdzięczyć. Wtedy powiedziała mu o śmierci Janki
i jej ojcu przebywającym w oświęcimskim obozie. Przyrzekł pomoc
i rzeczywiście niebawem Kowalczyk
został z obozu zabrany, a na odchodnym uraczony przez SS-mana uwagą, że następny raz to miejsce opuści kominem. Po przewiezieniu do
Katowic, umieszczono go w areszcie
katowickiego „Gestapo” i po kilku
przesłuchaniach zwolniono, jednak
z zakazem dalszego przebywania na
Śląsku. Wyjechał więc do Generalnej
Guberni, we Wsoli koło Radomia
znajdując zatrudnienie w tartaku,
którego kierownik był jego dawnym
znajomym. Wobec postępów wojsk
rosyjskich, w nadziei na rychłe oswobodzenie Katowic, pod koniec lipca
1944 r. potajemnie wrócił na Śląsk,
dla bezpieczeństwa wpierw zatrzymując się u siostry na wsi koło Żor,
a potem w Starym Bielsku, znajdując
pracę w Fabryce Kos. Co którąś niedzielę na parę godzin wpadał do Ligoty, chcąc być z rodziną i nacieszyć
się wnukami. Ostatecznie wrócił na
stałe 24 stycznia 1945 r. gdy uciekli
miejscowi Niemcy i tym samym zniknęła groźba denuncjacji.
Po wyzwoleniu Katowic
w Urzędzie Kwaterunkowym uzyskał decyzję zezwalającą na zajęcie
swego dawnego mieszkania przy ul.
Gen. Zajączka. Niestety w miejsce
poprzednich gestapowców, budynek zajmowali oficerowie N.K.W.D.,
których z czasem zastąpili funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa
i powrót na swoje okazał się niemożliwy. W późniejszych latach Urząd
Bezpieczeństwa usiłował przejąć
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budynek na własność. Chociaż parę
razy zatrzymywany przez U.B. sprawy nie odpuścił i po dłuższej batalii
zakończył ją sukcesem. Dom pozostał jego własnością, lecz i tak ktoś
inny go zajmował. Chyba w ramach
odwetu nałożono na niego podatek od „wzbogacenia wojennego”
w efekcie czego miał wciąż komornika na karku, zaś ostatecznie musiał
dom sprzedać. Pozostał w Ligocie
już na stałe.

lepsze niż państwowego P.Z.U. już
w lipcu władze zawiesiły działalność
Oddziału, żądając przekazania agent
i pieniędzy na rzecz P.Z.U. czemu Kowalczyk się sprzeciwił. Ale i tak „Vestę” zlikwidowano, a jej aktywa przejął P.Z.U. Działał więc w katowickim
Zrzeszeniu Kupców, reprezentując
je w Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz prowadził administrację
wznowionych „Śląskich Wiadomości
Gospodarczych”. Założył także hur-

Na froncie zachodnim I wojna światowa - T. Kowalczyk siedzi pierwszy z lewej

Znając płk. Jerzego Ziętka,
na początku lutego 1945 r. zgłosił się u niego w Województwie dla
omówienia spraw związanych z kupiectwem. Płk. Ziętek polecił, żeby
zajął się organizacją handlu oraz wydał odezwę nawołującą kupców do
obejmowania swych dawnych sklepów. Reaktywował więc Kowalczyk
Stowarzyszenie Kupieckie w Katowicach, którego został prezesem.
W lutym również został wybrany wiceprezesem Komitetu Wychowania
Fizycznego, z którego ramienia podjął działania mające na celu reaktywowanie „Sokoła”. W tym wszakże
wypadku wojewoda gen. Aleksander
Zawadzki temu się sprzeciwił. Po
wznowieniu w marcu 1945 r. działalności „Vesty”, jako przedwojenny
dyrektor przystąpił do ponownego
zorganizowania jej Śląskiego Oddziału, który jeszcze tego samego
miesiąca wznowił działalność. Ponieważ wyniki pracy katowickiej
„Vesty” wkrótce okazały się dużo

townię tekstylną, poza tym udzielał
się w „Caritasie”. Z ramienia Stowarzyszenia Kupców wszedł do Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach,
w ramach której był członkiem różnych komisji np. budżetowej, handlowej, podatkowej itp. W pracach
Miejskiej Rady uczestniczył do końca 1947 r., gdy to po umocnieniu się
„władzy ludowej” przystąpiono do
likwidacji prywatnego sektora gospodarki, a na Kowalczyka zaczęły
spadać represje w postaci domiarów,
grzywien, trzymiesięcznego aresztu i wreszcie skazanie decyzją Komisarza do walki z lichwą dr Głowy
na półroczny pobyt w obozie pracy
w Jaworznie. Skomplikowane złamanie nogi i dłuższy pobyt w szpitalu,
gdzie przebywał pod nadzorem, zapobiegło osadzeniu go w obozie pracy.
W międzyczasie w tej sprawie interweniowano u władz centralnych w Warszawie i ostatecznie
Komisja Nadzwyczajna cofnęła mu
obóz pracy, pozostawiając karę 1,5
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mln złotych, która miała go ostatecznie zrujnować. Nie przyjął też
zawoalowanej sugestii wstąpienia
w szeregi Polskiej Partii Robotniczej,
co miało skutkować odmianą losu.
Wyłączony z szerszej działalności
społecznej pracował w Zrzeszeniu
Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach, gdzie prowadził dział zaopatrzenia, kasę pośmiertną, fundusz
zapomogowy oraz administrację
pensjonatu Zrzeszenia „Jagiellonka” w Krynicy. Prócz tego z ramienia
Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli
Nieruchomości administrował kilkoma budynkami w Katowicach. Po
ukończeniu 72 lat został honorowym
prezesem Zrzeszenia Prywatnego
Handlu i Usług w Katowicach, zaś
w lipcu 1958 r., mając 79 lat, przeszedł wreszcie na emeryturę. Niemal do śmierci zachował sprawność,
mając teraz więcej czasu na pracę
w ogrodzie, ulubione leśne spacery z psem oraz górskie wędrówki,
teraz jednak już tylko „ulgowymi”
trasami. 2 listopada 1963 r. zmarł po
półrocznej chorobie, a jego pogrzeb
na panewnickim cmentarzu zgromadził liczne delegacje ze sztandarami, duchowieństwo i spore grono
uczestników żałobnej uroczystości.
Za działalność narodową, społeczną i gospodarczą był odznaczony
Krzyżem Niepodległości, Gwiazdą
Śląską, dwukrotnie Złotym Krzyżem
Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Śląskim Krzyżem Powstańczym.
Z inicjatywy księdza proboszcza Jana Grzegorzka mieszkańcy Krzyżowic uczcili pamięć Jana
i Tomasza Kowalczyków wzniesieniem na skwerze Ich imienia kamiennego obelisku, którego odsłonięcie,
a zarazem nadanie skwerowi nazwy
miało miejsce 12 września 2010 r.
Jan i Stanisław Witaszek
Literatura:
1. Tomasz Kowalczyk: Moje wspomnienia.
Maszynopis 1959 r.
2. Edward Wichura-Zajdel: „Górnoślązak”
we wspomnieniach Tomasza Kowalczyka.
„Zaranie Śląskie” – zeszyt nr 2, 1963 r.
3. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kantyki i Władysława Zielińskiego: Śląski Słownik
Biograficzny t. II. Śląski Instytut  Naukowy,
Katowice 1979 r.

strona 12

Orędownik Kulturalny nr 121

Oj, dostało się nam !
Nasz artykuł w 121 numerze
„Orędownika” spotkał się z ostrą reprymendą red. Marii Pańczyk, która
ostatnio została wicemarszałkiem
Senatu RP. Oto treść listu:
Dzięki za orędownik Kulturalny, w którym tytuł „Z ostrożną życzliwością” jest chyba nieporozumieniem
i kpiną. Trzeba bowiem dużo złej
woli, by tak opacznie zrozumieć treść
wywiadu przeprowadzonego ze mną
przez Teresę Semik. Pan Aleksander Spyra, którego zawsze uważałam
za prawego człowieka, atakuje mnie
w sposób niewybredny i bezpardonowy. Nic mi się nie pomyliło i niczego
nie zapomniałam. Natomiast cytowanych przeze mnie opinii innych nie
można przypisywać mnie. A czy coś
jest moim życiowym błędem czy nie to

Szanowna Pani

Maria Pańczyk,

polska nauczycielka
Wicemarszałek Senatu RP
Bardzo smutno mi się zrobiło
po przeczytaniu Pani listu. Dlaczego tyle
emocji. Czy ja Panią obraziłem. Przecież
to jest normalna, kulturalna polemika.
Moje słowa o wręcz histerycznej reakcji
to nie jest nazwanie Pani histeryczką.
Napisała Pani, że inni będą Panią osądzać, nie ja. Dlaczego ja nie mogę być
w gronie tych innych. Czy nie dorosłem?
To przecież prawo polemiki. Nie zgadzam się z Panią, że już skłóciłem Panią
ze mną, to po prostu  zasady publicznej
debaty, że ludzie mają różne zdania.
A w związku z Pani życzeniami
„więcej chrześcijańskiego spojrzenia na
drugiego człowieka” – to właśnie mój
artykulik był próbą bardziej chrześcijańskiego spojrzenia na Ślązaka, na jego los
i zależność od „warszawki”, na większe
upodmiotowienie.
Życzmy sobie, aby centrala
przestała nas, Ślązaków doić, aby wzięła
sobie przykład ze Śląskiej Kasy Chorych,
z naszych dyskietek, których do dzisiaj
nie potrafią wprowadzić w Polsce.          

osądzą inni, niekoniecznie ci, którzy
zieją nienawiścią do inaczej myślących.
A że jednak Ślązak skłócił
Ślązaka – przykładu na to nie trzeba
szukać daleko. To właśnie Pan Aleksander poróżnił, żeby nie powiedzieć
skłócił siebie ze mną. Tylko dlatego, że mam odwagę inaczej myśleć
o Ruchu Autonomii Śląska.
Znam na pewno więcej ludzi z tego kręgu, aniżeli się Panu Spyrze wydaje i wiem co naprawdę myślą
i jakie są ich intencje. I nie ma to nic
wspólnego z tą autonomią, za którą On
optuje. A tak na marginesie, zawsze lepiej z kimś wcześniej porozmawiać nim
się go nazwie histerykiem.
Mimo wszystko w związku
z Nowym Rokiem 2012 życzyłabym
Panu A. Spyrze więcej chrześcijańskie-

go spojrzenia na drugiego człowieka
i więcej klasy w ocenie ludzi, o których
się wie niewiele albo nic. A redakcji
„Orędownika” wielu dobrych tematów
i licznych czytelników.
             Maria Pańczyk

NATALIA MARIA RUMAN

RÓŻNI WYKONAWCY KAPLICZEK
I KRZYŻY PRZYDROŻNYCH dokończenie
W drugiej połowie XIX wieku kamienne krzyże zaczęły się zmieniać: pojawiły
się wyższe, smuklejsze cokoły, figury świętych umieszczane były najczęściej w niszach.
W tym czasie również bogatsze krzyże przyozdobione są w postacie świętych z trzech
stron, a skromniejsze zdobione jedynie rzeźbą Matki Boskiej z przodu. Na przełomie
XIX i XX wieku rozwinął intensywną działalność warsztat kamieniarski K. Pokornego
z Katowic. Pokorny wprowadził do swych
dzieł formy neogotyckie, stosował trójkątne
daszki nad cokołami, ich pola wypełniał m.in.
ornamentem religijnym, symboliką religijną.

MIĘDZYRZECZE. Krzyż kamienny z 1891 r.,
na skrzyżowaniu ulic: Międzyrzeczna i Żubrów
Napis z boku: „K. Pokorny Kattowitz”.
Na frontowej ścianie cokołu – „St. Maria”, po
obu stronach: „St. Johanes” i „St. Magdalena”.
Na piętrowym postumencie krzyż
murowany z datą fundacji 1801. Krzyż powstał prawdopodobnie na pamiątkę buntów
chłopskich, którzy odarci z wszelkiej nadziei
na poprawę swojego położenia wielokrotnie
zrywali się do walki przeciw panom, lub krzyż
ten upamiętnia straszliwy huragan, który
przeszedł przez ziemię pszczyńską w 1801 r.
W niszach kapliczkowych zakończonych łukowo umieszczone są rzeźby: Matki Bożej ze złożonymi rękami do modlitwy,
św. Marii Magdaleny oraz św. Jana. Trzon od
krzyża oddzielony jest wysuniętym gzymsem.
***

Z wyrazami szacunku
A. Spyra
MIĘDZYRZECZE

Studzionka. Krzyż kamienny z 1917 r. przy
ul. Jedności 16.
Wyryta inskrypcja wykonawcy –
Pokorny K. Krzyż kamienny na wysokim
wielokondygnacyjnym postumencie z figurą
Chrystusa Ukrzyżowanego, u stóp krzyża na
bocznych kolumnach znajdują się figury Matki Boskiej i św. Jana. Na frontowej ścianie postumentu, we wnęce umieszczona jest  figurka
św. Józefa, poniżej widnieje inskrypcja
Napis: „UPRASZA SIĘ O NABOŻNE OJCZE NASZ I ZDROWAŚ MARYA ZA DUSZE
W CZYŚĆCU 1917”
Obok rosną róże, paprocie, świerk i śliwa.
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Studzionka
***
W tym czasie bogatsze krzyże przyozdobione były w postacie świętych z trzech
stron, a skromniejsze zdobione jedynie rzeźbą Matki Boskiej z przodu.
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TYCHY – JAROSZOWICE
Krzyż kamienny z 1917 r., ul. Główna 2 x ul.
Urbanowicka 52.
Napis na dolnym postumencie (na napisie nieczytelnym niemieckim): AWE MARYJA.
Kapliczka w trzonie ma formę konchowej niszy z konsolą i jest zwieńczona łukiem trójliścia. W kapliczce ustawiona jest
figura Matki Bożej Bolesnej. Jest to pełnoplastyczna rzeźba o mocno opracowanych
formach. Matka Boża została przedstawiona całopostaciowo, ubrana jest w długi, suto
drapowany płaszcz, ręce złożone na piersi
w modlitwie, z głową pokrytą maforionem
pochyloną w dół. Na krzyżu widać element
neogotycki: ostrołukowe nisze, trójkątne
daszki nad cokołami. Ich pola wypełnione są
symbolem religijnym (symbol Jezusa Chrystusa „IHS” – Jesous Christos Soter – Jezus
Chrystus Zbawiciel) i ornamentem roślinnym (rozety, kwiatony). Na krzyżu, którego
ramiona kończą się trójliściem, znajduje się
figurka Pana Jezusa.
Na dolnym postumencie wyryty napis z boku:
POKORNY. BILDHAUSREI KATTOWITZ.
***
GARDAWICE
Krzyż kamienny z XIX wieku, ul. B. Chrobrego 26. Na dolnym postumencie napis: „OJCZE
BŁOGOSŁAW NASZE ZIEMIE” Z boku na
dole wyryty: K. POKORNY KATTOWITZ.
Charakterystyczne dla regionu
górnośląskiego są także bardzo licznie występujące formy figur kamiennych lub murowanych, wyobrażających Matkę Boską oraz
świętych.
Na obszarze historycznej Ziemi
Pszczyńskiej znajdujemy figury Chrystusa,
Matki Boskiej z warsztatu autorstwa K. Pokornego.

TYCHY - PAPROCANY
***
BOJSZOWY
Figura św. Jana Chrzciciela z 1907 r., przy kościele, ul. Św. Jana 49.
Napis na cokole: „WSZESLKIE DRZEWO,
KTÓRE NIE DAJE OWOCU DOBREGO BĘDZIE WYCIĘTE I W OGIEŃ WRZUCONE
Math. III. 10”.
Ta sześciometrowa figura, patrona bojszowskiej parafii została ufundowana
z własnych środków przez ks. Aleksandra
Spendla na odpust w 1907 r. Wykonał ją Karol
Pokorny z Katowic – artysta kamieniarski. Aż
do 1987 r. przy figurze rosła rajska jabłoń, której obecność przy św. Janie Chrzcicielu wyjaśniał napis umieszczony do dzisiaj na cokole.
Można doszukać się też innych wykonawców:
MIKOŁÓW - ŚMIŁOWICE
Krzyż kamienny z 1883 r., ul. Gliwicka 208 x
ul. Staromiejska. Z przodu postumentu napis:
„JOHANN NOGLIK FUNDATORION MARGARELIA NOGLIK 1883” Z lewej strony napis: P. KOKES RALTAS (wykonawca)

ŚWIERCZYNIEC
Boża Męka przy ul. Barwnej 56, z 1909 r.
w Świerczyńcu.
Napis w dolnej części trzonu, na ścianie
czołowej: „KTÓRY GŁADZISZ GRZECH
ŚWIATA JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ
NAD NAMI”. Wykonał go K. Pokorny
z Katowitz.
Krzyż wzniesiony został z piaskowca. Zbudowany jest z trzech części. Prostopadłościenny cokół zawiera napis, trzon
o prostej formie stanowi podstawę pod
krzyż. Na frontowej ścianie trzonu (kolumny) umieszczona jest nisza kapliczkowa,
w której znajduje się kamienna płaskorzeźba
Matki Boskiej. Matka Boża została przedstawiona całopostaciowo, ubrana jest w długi,
suto drapowany płaszcz, z rękami ułożonymi
w splocie na sercu, z głową pokrytą maforionem pochyloną w dół. Nisza kapliczkowa
zakończona gzymsem łamanym, a napis pod
gzymsem brzmi IHS. Powyżej znajduje się
krzyż właściwy, z trójlistnie zakończonymi
ramionami, z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego.

GARDAWICE
***
TYCHY - PAPROCANY
Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1893 r.,
ul. Paprocańska x ul. Przemysłowa, Dzieło K.
Pokornego z Katowic.
Napis na dole postumentu: „FUNDATORZY
JÓZEF CZARDYBON I ZOFIA ŻONA JEGO
1893”

MIKOŁÓW-ŚMIŁOWICE
dokończenie str. 14-15

strona 14

Orędownik Kulturalny nr 121

RÓŻNI WYKONAWCY KAPLICZEK
I KRZYŻY PRZYDROŻNYCH dokończenie
BIERUŃ
Krzyż kamienny znajduje się na Kolonii Bieruńskiej, ul. Bojszowska 187.
Znajduje się napis: „Tę Bożą Mękę dali postawić Marcin i Marya Buchta w 1899 r.”.
Państwo Buchtowie zaadoptowali
córkę i postawili krzyż, jako wotum wdzięczności. Na prawej stronie krzyża znajduje się
nazwisko kamieniarza: Pr. Barth, Gleiwitz
(wykonał on również nagrobki, znajdujące się
na cmentarzu żydowskim w Pszczynie). Prawdopodobnie ta firma postawiła więcej krzyży
znajdujących się na terenie parafii bieruńskiej.
***

***
Wśród obiektów XX-wiecznych
znaleźć można zarówno przykłady stanowiące naśladownictwo form charakterystycznych dla II połowy XIX wieku, jak i formy
nieco odmienne, o bardziej architektonicznym potraktowaniu bryły; cokół skomponowany jest z niewysokich prostopadłościanów
i gzymsów, całość jest krępa. Współcześnie
pojawiła się tendencja do zastępowania starych krzyży drewnianych nowymi, z marmuru
i lastryka.

Boża Męka w Zazdrości   z 1883r.
jest sygnowana przez Franciszka Botora
(1854-1926), który posiadał kamieniołom
w Orzeszu, później w Rybniku (od 1890). Był
on znanym z nazwiska kamieniarzem, który pozostawił w regionie zespół rzeźb. Jego
Boże Męki z pierwszego okresu działalności
wykazują jeszcze związek z ludową rzeźbą. Są
przysadziste, sztywno ujęte w pozie skupienia i powagi, o milczących oczach i twarzach
pozbawionych szablonowej piękności oraz
o rytmicznie ułożonych fałdach szat. Dążąc
do artystycznego awansu zatracił on indywidualność na rzecz banalnej rzemieślniczej
poprawności ukształtowanej według wzorników wielkich firm rzeźbiarskich7.

BIERUŃ - ŚCIERNIE
Krzyż kamienny z 1905 r., skrzyżowanie ulic:
Pszenna i Marglowa – Bieruń-Ściernie. Obok
dwie lipy. Na dole cokołu napis: „STEPHAN
CHROMY 1905”.
Z boku napis: „J. NOSCHADEK POREMBA”
(Wykonał on również pomniki nagrobne na
cmentarzu żydowskim w Pszczynie).
Na krzyżu znajduje się pasyjka, poniżej Matka Boska Bolesna i na osobnych postumentach obok krzyża św. Franciszek z Asyżu,
a po drugiej stronie św. Maria Magdalena. Jest
to krzyż postawiony przez małżeństwo Chromy,
które było bezdzietne. Oboje zmarli po 1945 r.

ZAZDROŚĆ
Krzyż kamienny z 1883 r., ul. Przyjaźni x
ul. Żorska. Napis na postumencie z przodu:
F. GMI. ZAZDROŚĆ 1883. Na przedzie na płotku umieszczony napis: „KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY”. Napis na dolnym postumencie
z boku: M. F. BOTOR ORZESCHE.

Inni wykonawcy mniej znani:

***
GARDAWICE
Krzyż kamienny z 1880 r., ul. Katowicka 57 x
ul. Łąkowa 60.
Napis na postumencie z przodu: UMIŁOWAŁ
NAS I OBMYŁ NAS Z GRZYCHÓW NASZYCH
W KRWI SWOJEJ. (APOC 1.5.). NIECH BÓG
IMIONA FUNDATORÓW NAPISZE W KSIĘDZE ŻYWOTA 1880.
Na dolnej części postumentu z boku napis: MEINUSCH Z NICOLAI (czyli Majnusz z Mikołowa. Wykonał on również krzyż w 1882 r., stojący
przy centralnym placu Starej Kuźnicy u zbiegu
ulic Poniatowskiego, Ligockiej, Mikołowskiej
i Szczudlaka – Ruda Śląska – zob. str. intern.:
http://www.zajta-kukensa.pl/forum/viewtopic.
php?f=11&t=2).
Napis na postumencie z boku: FONDARZI JAKOB SPENDEL I GMIN.
***
WOLA
W 1883 roku Klemens Wojciech z Woli ufundował kamienny krzyż na cmentarzu w Woli (ze
św. Jadwigą Śląską) wykonany również przez
Marka z Mikołowa. Krzyż poświecił ks. Filippi,
proboszcz z Łąki 23 VIII 1883 r. Krzyż chronił
przed klęską powodzi.

***

ZGOŃ
Boża Męka z 1912 r., ul. Klubowa 48.
Fundator – ALOIZ DYRDA 1912.
Napis na postumencie z przodu: NIECH BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONA ŚWIĘTA I NIEROZDZIELNA TRÓJCA, TERAZ I NA WIEKI WIEKÓW AMEN! Z tyłu wyryty napis na
podstawie postumentu: STEINBILDHAGE
KATTOWITZ.
***
Sztuka ludowa nie jest w swoim wyrazie plastycznym jednolita ani w przestrzeni
ani w czasie, ale jest zmienna i zróżnicowana
w zależności od struktur w których się rodzi
i żyje. Jest wyrazem określonych treści kulturowych, wyrażających powiązania człowieka z otaczającą go rzeczywistością. Jedynym
nieomal zadaniem ludowej plastyki figuralnej jest odpowiednie przedstawienie powszechnie czczonych postaci w ujęciach znanych z ikonografii kościelnej m.in. Chrystusa
Ukrzyżowanego. Tworzą sztukę środowiska
dzięki treściom i formom temu środowisku
odpowiadającym, a nie tylko dzięki temu,
że wyraz zewnętrzny tej plastyki jest zgodny
z jakimiś formalnymi kanonami, niby powszechnie obowiązującymi8.
Sakralność miejsca również podkreślają drzewa, które po wiekach rozrosły
się i w pełni uwidaczniają symbolikę kolumny niebiańskiej. Drzew od kapliczki nie
należy oddzielać. Krzyż lub kapliczka była
oprawą dla wizerunku Boga, jego Matki lub

świętych patronów. Drzewa z kolei stanowiły
oprawę kapliczki. Najczęściej już przy fundowaniu kapliczki czy krzyża sadzono dwa lub
cztery drzewa: lipy, jawory, topole, obecnie
tuje. Pomiędzy drzewami sadzono bzy lilaki,
dzikie wino, i kalinę. Z okazji świąt trzebiono
chwasty, koszono trawę po to, by oporządzić
miejsce. Wtedy też pomiędzy drzewami rosnącymi przy kapliczkach wieszano festony
z dębowych liści lub wianki z barwinka.
Roślinność ta ma swoją symbolikę,
zboże, otaczające przeważnie kapliczki, można rozpatrywać z trzech odmiennych punktów widzenia: zmartwychwstania, Królestwa
Bożego i tajemnic Chrystusa. Symboliczne
związki dostrzegane między ziarnem a zmartwychwstaniem odwołują się do procesów
natury, w pewnej analogii do nich, ludzkość
tłumaczyła sobie fakt życia i umierania. Odnośnie do tajemnic Chrystusa święta Eucharystia jest samym Chrystusem pod postacią
chleba i wina, dlatego zbożu i winu przyznaje
się najwyższe miejsce w całym świecie roślinnym. W symbolice nowotestamentalnej
orzech jest metaforą zmartwychwstania.
Tak, jak orzech kryje swoje ziarno, tak grób
Chrystusa ukrył Go na krótko, a rozłupany orzech symbolizuje otwarty, pusty grób
Chrystusa. Dąb natomiast oznaczał symbol
siły, ponieważ tak jak święci mają niezachwianą wiarę w Kościele, tak on może przetrwać najgwałtowniejsze burze; symbolizuje
także miejsce uświęcone obecnością Boga,
gdyż wyraża wielką moc Bożą. Oplatający
kapliczki bluszcz symbolizuje pokój i zjednoczenie Boga ze stworzeniem. Jest symbolem
życia, które nie przemija. W chrześcijaństwie
oznacza wierne przywiązanie i wiarę w życie
wieczne9. W zbożu ujawnia się siła życia –
ziarno zbóż jest martwe, musi być zasiane,
aby wyrosnąć, wydać plon, stanowi zarodek
życia i jest życia symbolem10.
Dostęp do coraz lepszych materiałów budowlanych umożliwił wznoszenie
trwalszych i ładniejszych kapliczek oraz
krzyży, a także zastępowanie starych, często
zniszczonych przez czas i pogodę nowymi
obiektami, co świadczy o intencjach i świecie
wartości swoich fundatorów. Przykładem jest
odnowiona kapliczka w Starej Wsi:
***
STARA WIEŚ
ul. Staromiejska 18, Kapliczka powstała
w 1890 r. na pamiątkę śmierci parobka. W 2008 r.
w zamian kapliczki drewnianej postawiono
krzyż murowany na kilkupiętrowym postumencie z wnęką w kształcie miniaturowej groty,
w której umieszczono figurkę Matki Boskiej, na
której usytuowany jest prosty krzyż z cynową pełnoplastyczną figurą Chrystusa Ukrzyżowanego.
Z tyłu postumentu napis: Fundator Henryk Weszka.
***
Istnieją również krzyże, których
powierzchnię w całości pokrywają symbole
związane z osobą Chrystusa i insygnia Jego  
męczeńskiej śmierci trzy gwoździe, włócznia
i drabina. Układ płaskorzeźbionych przedstawień najczęściej wygląda następująco:
- na pionowej belce nad przedstawieniem
Ukrzyżowanego znajduje się napis: INRI

Orędownik Kulturalny nr 121
(Jezus Nazarensis Rex Judeorum-Jezus
Chrystus Król Żydowski), kielich z hostią
(lub bez hostii), korona cierniowa
- na lewym ramieniu krzyża wyryte są młotek
i obcęgi
- na złączeniu belek, w kole wśród promieni
- przedstawienie ukrzyżowanego Chrystusa, okryte półkolistym blaszanym daszkiem
z ażurową krezą
- na prawym ramieniu krzyża wyrzeźbione są
dłoń i rózga
- na pionowej belce pod przedstawieniem
Ukrzyżowanego występują trzy gwoździe,
dwie włócznie, drabina, trzydzieści srebrników (w trzech pionowych rzędach po dziesięć sztuk), zegar z wahadłem wskazującym
godzinę trzecią po południu i kogutem
umieszczonym nad cyferblatem (skierowanym w prawą lub w lewą stronę), monstrancja, kolisty ornament i sześciu lub ośmioramienna gwiazdka. Pod kolistym motywem  
zdobniczym często znajdowała się wnęka na
przedstawienie Matki Boskiej. Występuje
również motyw czaszki z piszczelami, która
wyryta na krzyżu u jego nasady ma wskazywać na grób Adama (wg apokryfów krzyż
Chrystusa na Golgocie maił być wykopany na
miejscu grobu pierwszego człowieka Adama.
Znaczenie płasko rzeźbionych przedstawień
ściśle łączy się z osobą Chrystusa, korona
cierniowa, gwoździe…wskazują na zdarzenia
męczeńskiej śmierci, niektóre z nich według
ojców Kościoła mają również inną wymowę.
Przykładowo św. Augustyn w ukoronowaniu
cierniem widział przede wszystkim oznakę
cierpienia i poniżenia, zaś dla Germanowa
z Konstantynopola ciernie były symbolem
grzechu: „Chrystus pozwolił włożyć na siebie grzechy całej ludzkości i siebie samego
złożył jako ofiarę przebłagania”11. Rózga
i drabina były uważane za symbole przejścia
„Jezus, który wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi, był w godzinach swego poniżenia
biczowany, potwierdził słuszność prawa obowiązującego na ziemi, że droga do prawdziwej radości i szczęścia wiedzie poprzez ból
i cierpienie”12. Drabina prowadząca w górę
w znaczeniu symbolicznym – wskazuje na
najwyższe osiągalne formy bytu; można powiedzieć, że umożliwia dostanie się do nieba – jak drabina Jakubowa. Motyw koguta
związany jest z zaparciem Piotra, według starochrześcijańskiej tradycji – zapowiada czas
zmartwychwstania. Pianie koguta rozpraszające moce ciemności i zła, miało wskazywać
symbolicznie na jego czujność i zwycięstwo
nad snem śmiertelnym.
Kielich z hostią wiąże się z ostatnią wieczerzą (wariant bez hostii może być
kielichem cierpienia w ogrodzie Getsemani) – dla sztuki chrześcijańskiej kielich jest
przede wszystkim symbolem ofiary Chrystusa, dłoń czy monstrancja mają wymiar
boskości, wskazują na osobę Boga lub Syna
Bożego. Ręka i „moc” to w językach semickich to samo słowo. Ręka może niszczyć
i grabić, uzdrawiać i błogosławić, stwarzać
i uśmiercać – symbolizuje Boga (to właśnie
dłoń wyłania się z chmur podczas chrztu Jezusa w Jordanie, a głos mówi „Ten jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”
(Mt 3,17). W przypadku Syna Bożego „ręka
Boga” nie była antropomorfizmem lecz stała się rzeczywistością. Ręka Chrystusa osiągnęła najwyższy stopień realnej symboliki.
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Ewangelia poświęca szczególną uwagę rękom Chrystusa, które uzdrawiają, błogosławią, rozmnażają chleb, łamią i rozdają jako
swoje najświętsze ciało, które dla zbawienia
ludzkości rozciągnięte zostały na krzyżu13.
Oprócz symboli i atrybutów Męki Pańskiej
na krzyżu ryto także napis: „Od powietrza
(na lewym ramieniu) głodu (na górnej części
pionowej belki) i ognia (na prawym ramieniu) i wojny, zachowaj nas Panie (na dolnej
części pionowej belki)”14.

KRYRY
Z INSYGNIAMI MĘKI PAŃSKIEJ
Krzyż kamienny z 1908 r., ul. Skotnicza 23.
Napis na dolnym postumencie:
„PRZECHODZĄCYCH PROSIMY O POBOŻNE OJCZE NASZ I ZDROWAŚ MARYA! 1908”
Fundator – Małek.
***
MIKOŁÓW – MOKRE  Z INSYGNIAMI
Skrzyżowanie ul. Krucza x ul. Wojska Polskiego. Krzyż kamienny z 1892 r.
Napis:
QUI PASSUS ES PRO NOBIS JESU CHRISTE MISERERRE NOBIS FUNDATOR
JACOB I JÓZEFA BOIDOL A.D. 1882
***
Również współcześnie wykonywane są krzyże, których powierzchnię w całości
pokrywają symbole związane z osobą Chrystusa i insygnia Jego   męczeńskiej śmierci,
przykładowo warto odwiedzić kościół p.w.
św. Rodziny w Tychach:
TYCHY
Krzyż drewniany z obrazami u dołu z 2005 r.,
przed kościołem p.w. św. Rodziny.
Obrazy – św. Juda Tadeusz i św. Rita.

Kamienny Krucyfiks z Bożej Męki
w Pielgrzymowicach (XIX wiek)
Oto przykłady krzyży:
CHEŁM
Krzyż kamienny z 1831 r., na dawnym cmentarzu cholerycznym, na Smutnej Górze.
Napis: „JEZU ODDAL OD NAS CHOLERĘ MOROWĄ JAKĄŚ CHEŁM KARAŁ
W TYM ROKU TĄ KARĄ, ŁYSA GÓRA
PRZED TYM, TERAZ JESTEŚ SMUTNĄ,
BO NAM PRZYPOMINASZ TĘ PLAGĘ
OKRUTNĄ. ZA STARANIEM NA TEN
CZAS WOYTEM WOJCIECHA MOCKOWSKIEGO ZŁOŻYLI MIŁOSIERNI
OBYWATELE CHEŁMSCY 1831”.
W 1989 r. przeprowadzono konserwację krzyża i uporządkowano cmentarz.
***
WOSZCZYCE Z KIELICHEM
Krzyż kamienny z 1865 r., ul. Suszecka 8.
***
ZGOŃ  Z KIELICHEM
Boża Męka z 1867 r., ul. Sadowa.
Napis na dolnym postumencie z przodu: NA
PAMIĄTKĘ TEJ KRWAWEJ MĘKI JEZUSA CHRYSTUSA I ODKUPICIELA ŚWIATA WYSTAWIONA 1867.
Napis na górnym postumencie: (pod namalowanym kielichem z hostią) RACZ PANIE BOŻE IMIONA FUNDATORÓW DO
KSIĘGI ŻYWOTA ZAPISAĆ.
***

To tylko kilka przykładów artystycznej działalności, rzadko się zdarza
by znany był wykonawca ludowego dzieła.
A ilu nieznanych upiększało polski krajobraz
przez stulecia?
Należy zainteresować młodzież
naszą historią, tradycją, obyczajami, zabytkami kultury, tym co się zachowało w naszej
kulturze duchowej i materialnej, jednocześnie obserwując współczesność i zachodzące
zmiany.
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W dniu 27 listopada ksiądz dziekan Krystian Janko zaprosił Pszczyniaków do sali muzeum parafialnego
przy kościele Wszystkich Świętych i zaprezentował piąty
już sarkofag z krypty Promnitzów.   Po troskliwej renowacji, którą przeprowadzili Agnieszka i Tomasz Trzosowie,
eksponat wygląda niezwykle efektownie.

Jest to trumna dziecka w wieku 7 lat, Henryka von
Promnitz, syna Zygfryda i Anny von Puttus, który zmarł
na zamku w Siedlcu (obecnie Sosnowiec) w Polsce w 1646
roku. Sarkofag ma długość 144 cm, wykonany jest ze stopu cyny (80%) i ołowiu (20%). Całość jest pięknie zdobiona mosiężnymi wieńcami, w narożnikach umieszczono
4 aniołki, przy czym zachowały się 2 oryginalne, pozostałe
odtworzono w trakcie renowacji.
Ciekawostką jest zachowane na wieku popiersie
chłopca, prawdopodobnie portret zmarłego. Na sarkofagu zamieszczono także kilka cytatów ze Starego i Nowego
Testamentu.
Jak poinformował obecnych ksiądz dziekan,
w przyszłym roku Wojewódzki Konserwator Zabytków
zaplanował środki na renowację dwóch następnych sarkofagów.
Konsekwencja w działaniu i profesjonalizm konserwatorów cieszą serca miłośników sztuki.            Leszek

fot. A. Spyra

