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	 A	 to	 nowina!	 Oryginalny	 portret	 wykonany	 pa-
stelą	przez	sławnego	Witkacego,	czyli	Stanisława	Ignace-
go	Witkiewicza	jest	własnością	Pszczynianki.	Przedstawia	
on	 Ruth	 Biernat,	 siostrę	 doktora	 Witolda	 Antesa	 z	 cza-
su,	kiedy	była	energicznym	zarządcą	folwarku	w	Górkach	
Wielkich,	 u	 słynnej	 rodziny	 Kossaków.	 Był	 to	 rok	 1931.	
Siedziba	rodu	Kossaków,	artystów,	poetów	i	pisarzy		była	
miejscem	 częstych	 spotkań	 twórców	 i	 bohemy	 artystycz-
nej.	 Przyjeżdżał	 tu	 nieraz	 także	 Witkacy.	 Przebywali	 tu	
tacy	artyści	jak	Jan	Parandowski,	Jan	Sztaudynger,	Maria	
Dąbrowska,	Melchior	Wańkowicz.
	 Często	 bywał	 brat	 Zofii,	 słynny	 malarz	 Wojciech	
Kossak	i	jego	dzieci,	Jerzy,	Magdalena	Samozwaniec	i	Ma-
ria.
	 Prezentowany	na	okładce	piękny	portret	Ruth	Bier-
nat	ma	w	dolnej	 części	poza	podpisem	autora	 także	datę	
i	notatkę	o	używanych	narkotykach	przy	 jego	wykonaniu.	
Witkacy	 czynił	 tak	 zwykle	 przy	 swoich	 portretach.	 Obok	
reprodukujemy	portret	Wojciecha	Korfantego	również	au-
torstwa	Witkacego	ze	zbiorów	Muzeum	Historii	Katowic.	

	 W	wieku	83	lat	odszedł	do	Pana	Bronisław	Ptak.	Pożegna-
liśmy	 Go	 20	 marca	 2012	 roku.	 W	 latach	 60	 –	 tych	 XX	 wieku	 był	
nauczycielem	i	dyrektorem	Szkoły	Podstawowej	w		Czarkowie.
	 Na	początku	lat	70	–	tych	powołano	Go	na	stanowisko	Prze-
wodniczącego	Prezydium	Miejskiej	Rady	Narodowej	 czyli	mówiąc	
po	ludzku	–	na	burmistrza	Pszczyny.
	 Poznałem	 Bronisława	 Ptaka	 będąc	 po	 raz	 pierwszy	 miej-
skim	 radnym.	 Miał	 wiele	 energii	 i	 wizję	 miasta.	 Niestety,	 dyktat		
I	Sekretarza	PZPR,	tow.	Patera	hamował	jego	projekty.	Był	jedynym	
burmistrzem,	który	miał	odwagę	głośno	sprzeciwić	się	„Partii”.	Za	to	zresztą	utracił	stanowisko	burmistrza	i	„wylądował”	jako	
dyrektor	Szkoły	Podstawowej	„na	Strzelnicy”,	która	właśnie	teraz	obchodzi	swoje	100	lecie	istnienia.
	 Zawdzięczamy	 Burmistrzowi	 Ptakowi	 decyzję	 o	 budowie	 skansenu	 „Zagroda	 Wsi	 Pszczyńskiej”		
i	przydzielenie	na	to	działki	w	parku	dworcowym.	Decyzja	nosi	datę	10.X.1973r.
	 Będziemy	Go	wspominali	z	wdzięcznością.	Wdzięczny	był	mu	Ludwik	Musioł,	wielki	nasz	historyk	który	został	zatrud-
niony	w	służbach	miejskich,	aby	badać	i	tłumaczyć	pierwszy	protokolarz	rajców	pszczyńskich	z	1466	roku.
	 Wdzięczni	Bronisławowi	Ptakowi	byli	także	nauczyciele,	których	jako	dyrektor	otaczał	ojcowską	opieką.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Wdzięczny Aleksander spyra
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Odszedł wybitny Pszczynianin
BURMISTRZ BRONISŁAW PTAK

„Gospodarska wizyta”
Burmistrz Bronisław Ptak na terenie budowy skansenu  
w 1973r. Od prawej - Bolesław Widera, Aleksander Spyra, Jan 
Kocur, Kazimierz Spek.
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„nie bydymy się tam szczypać
Trzeja Brynicę zasypać”

	 To	 była	 odpowiedź	 RAŚ	 na	
apel	prezydenta	wszystkich	Polaków,	
Bronisława	Komorowskiego	w	czasie	

wizyty	na	Śląsku	w	Woźnikach.

„Trzeba zasypać w sercach Brynicę 
pomiędzy Ślązakami i Zagłębiakami”

	 Panie	 prezydencie,	 nie	 ma	
potrzeby	niczego	 zasypywać	ani	 go-

dzić.	Ślązacy	i	Zagłębiacy	nie	biją	się	
ani	nie	kłócą.	Różnice	kulturowe	wy-
nikają	z	różnic	etnicznych	i	politycz-
nych,	Zagłębie	tkwiło	w	zaborze	ro-
syjskim,	Śląsk	w	Prusach	i	to	są	fakty.

RAŚ na brzegu Brynicy - 11 lutego 2012

Wystąpienie A. Spyry na promocji reprintu 
książki M. Tobiasza w Starostwie powia-
towym 22 lutego 2012 r.

	 W	1931	roku	Gustaw	Morcinek,	
znany	śląski	pisarz	wydał	piękną	książkę	
pt.	 „Cuda	Polski	–	Śląsk”	 .	Tak,	 to	 ten	
sam	pisarz,	który	w	1953	roku	po	śmierci	
Stalina	zaproponował	z		trybuny	sejmo-
wej,	aby	miasto	Katowice	przemianować	
na	STALINOGRÓD.
	 	 	 	 Ten	 wstydliwy	 epizod	 nie	
przesłonił	 jednak	 całokształtu	 jego	 do-
konań	 literackich.	 Otóż	 we	 wspomnia-
nej	książce	Morcinek	pisze	o	XIX	wieku	

„I	 tak	 długo	 Śląsk	 Górny	 i	 	 Cieszyński	
pozostawał	 w	 odrętwieniu	 narodowem,	
poddając	 się	 habsburskiej	 i	 pruskiej	
eksterminacji,	dopóki	mizerna	książczy-
na	polska,	drobna	niepozorna	na	Śląsk	
zabłądziła,	 dokonując	 cudu,	 o	 którym	
Mickiewicz	 marzył.	 Dostała	 się	 do	 rąk	
chłopa	śląskiego	i		robotnika,	wstrząsnę-
ła	 duszą	 jego,	 ożywiła	 serce	 obumarłe		
i	nastał	najpiękniejszy	dzień	polskości”.
	 Chciałbym	zwrócić	uwagę	pań-
stwa	 nauczycieli	 i	 pedagogów	 na	 tzw.	
„zwykłych	 ludzi”	 	 mieszczan,	 chłopów,	
rzemieślników,	 czyli	 ludzi	 nie	 dążących	
do	 kariery	 i	 do	 władzy.	 To	 oni	 zawsze		

 W lutym br. w Chicago, Toronto, nowym Jorku i Los Angeles, przed konsulatami 
Rzeczpospolitej Polskiej odbywały się demonstracje Polonii przeciwko nieudzieleniu Pol-
skiej telewizji Katolickiej „Trwam” miejsca na Platformie Cyfrowej.
 W Chicago demonstrowało według policji UsA 3 000 Polaków. Kiedy miejscowi 
Amerykanie pytali demonstrantów, o co chodzi, nie chcieli uwierzyć. Przecież Polska to 
kraj Kościuszki i Pułaskiego walczący zawsze o wolność narodową, religijną i o wolność 
słowa. Co się dzieje z Polską? 
 W latach 60-tych Władysław Gomułka, którego kojarzymy bardzo negatywnie – 
zbudował 1 000 szkół na 1 000 lecie Polski. Kilka z nich istnieje także w naszym powiecie. 
służą dobrze społeczeństwu.
 Tymczasem w ciągu 4 lat rządu premiera Tuska zlikwidowano 2 000 szkół! 
Większość z nich była jedynym obok kościoła ośrodkiem cywilizacyjnym we wsi.
 Od 1 września br. zamiast 150 lekcji w polskich liceach – pozostanie 60 lekcji.
To wszystko dzieło pani minister Hall. niektórzy mają nadzieję, że pani szumilas –  
z  Knurowa – coś naprawi. Otóż nic nie naprawi – taka jest polityka tego rządu. Dlatego 
pedagodzy, historycy – to jest smutna chwila dla nas wszystkich.

WOLNOŚĆ SŁOWA I JĘZYKA 
PODSTAWOWĄ WARTOŚCIĄ 

CYWILIZACJI

ciąg dalszy str.4.

	 Dnia	6	marca	2012	roku	w	Zespole	
Szkól	 nr	 1	 w	 Pszczynie	 odbył	 się	 powiatowy	
konkurs	 historyczny	 dla	 szkół	 ponadgimna-
zjalnych	 „Przypomnieć	 młodym”,	 zorganizo-
wany	 przez	 Miejsko-Powiatową	 Bibliotekę	
Publiczną	 w	 Pszczynie	 i	 Zespół	 Szkół	 nr	 1		
w	 Pszczynie.	 W	 konkursie	 wzięło	 udział	 10	
drużyn	 trzyosobowych	 ze	 szkół	 ponadgim-
nazjalnych	 powiatu	 pszczyńskiego.	 Młodzież	
zaprezentowała	wysoki	poziom	wiedzy	histo-
rycznej	z	okresu	powstań	śląskich	i	plebiscytu.
	 Komisja	 konkursowa	 w	 składzie:	
Jolanta	Kalafarska	–	przewodnicząca,	Alek-
sander	 Spyra	 -	 członek	 komisji,	 Krzysztof	
Spyra	-	członek	komisji	,	gratulują	wszystkim	
uczestnikom,	opiekunom	i	szkołom.
Wyniki:
Miejsce I	–	zespół	Liceum	Ogólnokształcące-
go	im.	B.	Chrobrego	w	Pszczynie,	w	składzie:
Małgorzata	 Janosz,	 Aneta	 Kotyja,	 Karol	
Sekta	-	pkt.47
Miejsce II	 -	zespół	Liceum	Ogólnokształcą-
cego	im.	B.	Chrobrego	w	Pszczynie,	w	skła-
dzie:	 Maria	 Jochem,	 Dawid	 Gonska,	 Piotr	
Pitlok.	-	pkt.	42
Miejsce III	-	zespół	III.	Liceum	przy	Zespołu	
Szkół	nr	1,	w	składzie:	Anna	Kołodziejczyk,	
Sonia	Dutkowska,	Robert	Dulemba	-	pkt.	41
Miejsce IV	 -	 zespół	 Zespołu	 Szkół	 Ogól-
nokształcących	 w	 Pawłowicach,	 w	 składzie:	
Marcin	 Kropidło,	 Szymon	 Bokota,	 Artur	
Gruszka	-	pkt	39
Miejsce IV	-	zespół	III.	Liceum	przy	Zespole	
Szkół	nr	1	w	Pszczynie,	w	składzie:	Karolina	
Janko,	Izabella	Żuk,	Jakub	Król	-	pkt.	39
Miejsce V	 -	 zespół	 Powiatowego	 Zespołu	
Szkół	nr	2	w	Pszczynie,	w	składzie:	Barbara	
Rak,	Barbara	Pająk,	Śmieja	Marcin	-	pkt.	34
Miejsce VI	 -	 zespół	 Powiatowego	 Zespołu	
Szkół	nr	2	w	Pszczynie,	w	 składzie:	Paulina	
Szczepańczyk,	 Paweł	 Świderski,	 Sławomir	
Rozmus	-	pkt.	33
Miejsce VI	 -	 zespół	 Powiatowego	 Ogniska	
Pracy	 Pozaszkolnej,	 w	 składzie:	 Nadine	 Sa-
dowski,	Aleksandra	Pękała,	Filip	Malinowski	
-	pkt.	33
Miejsce VII	 -	 zespół	 Powiatowego	 Zespołu	
Szkół	 nr	 1	 w	 Pszczynie,	 w	 składzie:	 Kacper	
Prasek,	Mateusz	Myślicki,	Szymon	Waliczek	
-	pkt.	25
Miejsce VIII	 -	 zespół	 Powiatowego	 Zespołu	
Szkół	nr	1	w	Pszczynie,	w	składzie:	Agniesz-
ka	Czopka,	Marek	Zużałek,	Arkadiusz	Janda		
-	pkt.	22

PRZYPOMNIEĆ 
MŁODYM
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i	 wszędzie	 są	 nośnikami	 i	 depozytariu-
szami	najpiękniejszych	tradycji	narodo-
wych	i	religijnych.	Dotyczy	to	i	przeszło-
ści,	kiedy	śląski	lud	nie	bacząc	na	pokusy	
urzędników	i	naciski	władzy,	mocno	się	
trzymał	swojej	wiary,	języka,	przekonań	
i	tradycji.
	 Dotyczy	to	także	czasów	współ-
czesnych,	 kiedy	 zwykli	 ludzie	 są	 funda-
mentem	 dobrych	 obyczajów,	 szanowa-
nia	tradycji,	kultywowania	patriotyzmu.
	 Ich przeciwieństwem są warstwy 
bogate, uprzywilejowane i wykształcone. 
Te środowiska zawsze szły za modą, za 
władzą, za majątkiem i sławą.
	 Świetnie	 scharakteryzował	 te	
warstwy	nasz	 ludowy	poeta	Jan	Kupiec		
z	 Łąki	 w	 swoim	 jedynym	 drukowanym	
poemacie	 „Sejmik	 w	 Jassach”,	 który	
nasze	 Towarzystwo	 wydało	 w	 	 zeszłym	
roku	 w	 serii	 „Perły	 słowa	 polskiego	 na	
ziemi	pszczyńskiej”.
	 Kiedy	 uczymy	 w	 szkołach,	 że	
3	 mocarstwa	 rozbiorowe	 pod	 koniec	
XVIII	 wieku	 rozdarły	 naszą	 Ojczyznę		
w	 3	 rozbiorach,	 to	 należy	 uczniom	 wy-
raźnie	 powiedzieć,	 że	 te	 mocarstwa	
weszły	 do	 Polski	 na	 zaproszenie	 na-
szych	elit,	na	wołanie	o	pomoc	naszych	
magnatów	 i	 oświeconych,	 Branickich,	
Rzewuskich	 i	Potockich,	którzy	bali	 się		
o	władzę	i		majątki.
	 Wiele	 jest	 przykładów	 na	 to,	
że	najszybciej	bratają	 się	z	okupantami	
elity.	 Dobrym	 przykładem	 może	 być	
spolonizowanie	 się	 litewskich	 magna-
tów	np.	Radziwiłłów	i	Paców	na	Litwie.	
Uleganie	 obcym	 modom,	 jak	 łacinie		
w	 średniowieczu	 czy	 francuszczyźnie		
w	 okresie	 oświecenia,	 to	 też	 przecież	
specjalność	inteligencji.
	 W	 każdej	 sytuacji	 wierny	 war-
tościom,	 językowi,	 Ojczyźnie	 i	 wierze	
pozostaje	lud.	Ten	prosty,	nieoświecony	
lud,	na	który	Polska	zawsze	mogła	liczyć.
	 Tak	 więc	 proces	 odrodzenia	
narodowego	 a	 później	 politycznego	 na	
Górnym	 Śląsku	 zawdzięczamy	 prostym	
ludziom	 i	 ich	 przywódcom	 z	 ludu	 	 po-
chodzącym	 (np.	 Miarka	 z	 	 Pielgrzymo-
wic,	Lompa	z	Woźnik,	Korfanty	z	Sadza-
wek	itp.)	
 Mija właśnie 220 rocznica Kon-
federacji Targowickiej, będącej począt-
kiem nieszczęśliwych losów Polski,	 co		
w	tej	chwili	 jest	bardzo	wymowne,	Tar-

gowiczanie,	 którzy	 wezwali	 sąsiednie	
mocarstwa	do	rozbiorów	Polski,	to	wła-
śnie	 była	 warstwa	 najbardziej	 oświeco-
na,	najbogatsza	i	najbardziej	sprzedajna.
	 W	 naszym	 XXI	 wieku	 jednym	
z	najgorszych	przejawów	podporządko-
wania	 się	 naszych	 rodaków	 globalnym	
trendom	 jest	 tzw.	 „poprawność	 poli-
tyczna”.	Są	oczywiście	 środowiska,	któ-
re	nie	chcą	jak	barany	poddawać	się	tej	
wszechogarniającej	 w	 Europie	 tenden-
cji,	ale	milcząca	większość	zgadza	się	na	
taką	poprawność.
	 Nie	 pozwalają	 więc	 nam	 mó-
wić	 „murzyn”	 ale	 afroamerykanin,	 po-
wiedzenie	na	posła	„murzynek”	zostało	
nazwane	 przez	 rzecznika	 d.s.	 równości	
„mową	 nienawiści”,	 	 na	 aberracje	 sek-
sualne	 każą	 nam	 mówić	 „orientacje	
seksualne”.	Małżeństwa	gejów	i	lesbijek	
mamy	akceptować	jako	normalne	związ-
ki	 małżeńskie	 a	 nas,	 normalne	 rodziny	
nazywają	 homofobami	 i	 	 heteroseksu-
alistami.	 Na	 cyganów	 każą	 nam	 mówić	
Romowie.	Czyli	nie	wolno	mam	mówić	
„Murzynek	Bambo	w	Afryce	mieszka”,	
czy	„Kowal	zawinił	a		cygana	powiesili”.
	 W	 dziedzinie	 politycznej	 –	 co-
raz	częściej	dowiadujemy	się	o	polskich	
obozach	koncentracyjnych	(bo	przecież	
naziści	nie	mają	narodowości).	O	II	woj-
nie	światowej	każe	się	nam	mówić,	że	to	
była	wojna	wielu	państw,	jedne	wygrały,	
drugie	przegrały	–	i	tyle.	Nagle	okazuje	
się	że	nie	było	agresora	i	nie	było	napad-
niętych,	a	Polska	była	winna,	bo	przecież	
prowokowała	Niemców.
	 Kiedy	 jedna	 z	 polskich	 posła-
nek	przypomniała	że	Erika	Steinbach	to	
córka	oficera	Wermachtu,	który	napadł	
na	Gdynię	i	pacyfikował	polską	ludność	
–	została	skazana	przez	niemiecki	sąd	na	
wysoka	karę	finansową,	za	wydanie	pla-
katu	w	tej	sprawie.
	 Kiedy	 Polak	 wygłosi	 krytyczne	
uwagi	 pod	 adresem	 człowieka	 narodo-
wości	 żydowskiej,	 natychmiast	 „Gazeta	
Wyborcza”	i	TVN	ogłoszą	go	antysemi-
tą.	 Wolno	 nam	 krytykować	 Rosjanina	
czy	Węgra	ale	nigdy	Żyda.
	 Doszło	 do	 tego,	 że	 szeroko	
popularyzowane	 są	 książki	 takie	 jak	
„Malowany	ptak”	Kosińskiego,	czy	„Są-
siedzi”	 Grossa.	 Ta	 ostatnia	 publikacja,	
podająca	 stek	 kłamstw	 o	 	 morderstwie	
Żydów	w	Jedwabnem	spotkała	się	z	od-

powiedzią	„100	kłamstw	o		Jedwabnem”	
Jerzego	Roberta	Nowaka,	który	gościł	na	
tej	 sali	kilka	 lat	 temu.	Oczywiście	książ-
ka	Grossa	była	szeroko	popularyzowana	
przez	 „Gazetę	 Wyborczą”	 a	 o	 książce	
Nowaka	ani	słowa,	liczy	się	kłamstwo.
	 Najbardziej	 bulwersującym	 wy-
darzeniem	w	tej	dziedzinie	były	ostatnie	
obchody	Święta	Niepodległości	w	dniu	11	
listopada	2011	r.	w	Warszawie.
	 Kiedy	 dziesiątki	 tysięcy	 Po-
laków	 wyszły	 na	 manifestację	 swoje-
go	 patriotyzmu	 i	 	 miłości	 do	 Ojczyzny,	
okazało	się,	że	nie	wszystkie	środowiska		
w	 Polsce	 uznają	 patriotyzm	 jako	 war-
tość.	 Lewicowa	 „Krytyka	 Polityczna”	
wezwała	 do	 obrony	 internacjonalizmu	
niemiecką	Antifę,	aby	nauczyła	Polaków	
że	 patriotyzm	 to	 po	 prostu	 nacjonalizm	
i	 faszyzm,	 który	 nie	 mieści	 się	 w	 	 stan-
dardach	 nowoczesnej	 Europy.	 Tak więc 
Niemcy przyjechali wybijać Polakom  
z głowy niepodległość.
	 Najgorszy	w	 tym	wszystkim	 jest	
fakt	 że	 polskojęzyczna	 „Gazeta	 Wybor-
cza”	komentując	 te	wydarzenia,	nie	 sta-
nęła	w	obronie	manifestujących	Polaków	
tylko	zrównała	te	grupy	jako	strony	kon-
fliktu.	 Włos	 się	 jeży	 dokąd	 my	 zmierza-
my.							
	 Szanowni	Państwo
	 Tak	 to	 „poprawność	 politycz-
na”	narzucana	nam	od	lat	przez	niezwy-
kle	 silne	 i	 bogate	 kręgi	 opiniotwórcze		
w	Unii	Europejskiej,	zmusza	nas	do	ak-
ceptacji	 kłamstw,	 uproszczeń	 i	 	 fałszów.	
Najnowszym	 tego	 przykładem	 jest	 nisz-
czenie	Węgier	i	premiera	Orbana,	który	
próbuje	 odzyskać	 minimum	 suwerenno-
ści	narodowej	i	nawiązuje	do	chrześcijań-
skiej	tradycji	tego	kraju.
 Na tym tle pragnę Państwu 
nakreślić sytuację jaka się wytworzyła 
wokół 90 rocznicy 3 powstań i plebiscy-
tu górnośląskiego.	 Otóż	 ten	 temat	 od	
kilku	 lat	 jest	uciszany	przez	 różne	kręgi		
w	Polsce,	takie	jak		mniejszość	niemiecka	
i	Ruch	Autonomii	Śląska.	Ja	z		życzliwą	
ostrożnością	 patrzę	 na	 autonomistów,	
szczególnie	 na	 samodzielność	 skarbu		
i	 sejmu	 śląskiego,	 wywalczonego	 przez	
Wojciecha	Korfantego,	nie	mogę	się	jed-
nak	zgodzić	na	ich	interpretacje	powstań,	
jako	walk	bratobójczych	i	podziałów,	bie-
gnących	w	poprzek	rodzin	śląskich.				

WOLNOŚĆ SŁOWA I JĘZYKA PODSTAWOWĄ 
WARTOŚCIĄ CYWILIZACJI c.d.
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	 W	 1862	 roku	 ambasador	 bry-
tyjski	w	Berlinie	cytuje	słowa	Bismarcka	
„Jeśli chcemy istnieć, nie możemy nic inne-
go uczynić, jak tylko Polaków wytępić. nie 
można winić wilka, że Bóg uczynił go takim 
jakim jest” (późniejsze „drang nach Osten” 
– prawie sto lat przed Hitlerem).
	 W	 czasach	 „Kulturkampftu”	
zabroniono	 używania	 języka	 polskiego	
we	 wszystkich	 jego	 przejawach:	 szko-
łach,	 urzędach,	 kościołach	 a	 nawet	 na	
pocztach	 i	 w	 kasach	 biletowych.	 Petent	
bez	 znajomości	 języka	niemieckiego	nie	
mógł	 załatwić	 dosłownie	 nic.	 Łącznie		
z	 	 odmową	 udzielenia	 sakramentu	 mał-
żeństwa	 na	 niektórych	 parafiach.	 Zgod-
nie	ze	stwierdzeniem	Bismarcka	że:	„Pol-
ska	nie	powinna	nigdy	być	przywrócona	
do	istnienia”.
	 Przytoczone	 tu	 przykłady	 prze-
śladowań	 –	 to	 tylko	 mały	 procent	 ge-
henny,	 jaką	 przechodzili	 polscy	 Ślązacy	
państwa	niemieckiego	w	2	połowie	XIX		
i	 początku	 XX	 wieku.	 Potrójny	 zryw	
Ślązaków	 w	 powstaniach	 górnośląskich	
i	 dyktatorski	 geniusz	 Wojciecha	 Kor-
fantego	 –	 to	 nie	 były	 walki	 bratobójcze,	
to	 był	 gigantyczny	 sprzeciw	 przeciwko	
całej	 potędze	 państwowego	 terroru	 nie-
mieckiego.	Dlatego	90.	rocznicę	powstań	
obchodziliśmy	 i	 będziemy	 całą	 wiedzę	
o		tych	wydarzeniach,	tak	brzemiennych	
dla	obecnych	 pokoleń	Ślązaków	–	prze-
kazywać	 szczegółowo	 naszym	 młodym		
i	najmłodszym	–	aby	nigdy	żadna	popraw-
ność	unijna	nie	zamazała	i	nie	sfałszowała	
prawdy	o	1921	roku.						
	 Przechodząc do omówienia 
książki, „Pionierzy odrodzenia narodo-
wego i politycznego na Śląsku w latach 
1763 – 1914”, której reprint dzięki po-
mocy i życzliwości pana Starosty udało 
się nam czyli Towarzystwu Miłośni-
ków Ziemi Pszczyńskiej wydać,	 muszę	
stwierdzić	 z	 	 naciskiem,	 że	 pionierzy	
odrodzenia	 narodowego	 i	 	 politycznego		
w	XIX	wieku	na	Śląsku	oparli	się	przede	
wszystkim	 na	 prostym	 ludzie:	 na	 chło-
pach,	rzemieślnikach	i	robotnikach,	czyli	
na	tych,	którzy	byli	najbardziej	na	Śląsku	
gnębieni	 przez	 pruskie	 władze	 za	 swoje	
tradycje,	swój	język	i	swoją	wiarę.				
	 Mieczysław Tobiasz,	 autor	 wielu	
opracowań	o	historii	Śląska	był	krakowiani-
nem,	ale	jak	pisze	w	dedykacji	–	przodków	
miał	na	Śląsku.	O	historii	tej	ziemi	od	po-
czątków	niemieckiego	panowania	do	I	woj-
ny	światowej	pisze	niezwykle	barwnie,	syn-
tetycznie	i		konkretnie.	Książkę	czyta	się	jak	
powieść.	Krótkie	rozdzialiki	są	pełne	treści		
i	wniosków.	

 Były dwa powody, dla których 
wydaliśmy przy pomocy Pana Starosty 
reprint tej cennej książeczki.			
	 Pierwszym	 znaczącym	 powo-
dem	było	przybliżenie	tych	niezwykłych	
150	 lat,	 które	 przemieniły	 mentalność		
i	 świadomość	 śląskich	 Polaków	 –	 od	
masy	 ludzkiej	 bez	 własnej	 tożsamości	
–	 aż	 po	 zorganizowane	 społeczeństwo,	
walczące	z	Niemcami	o	swoją	narodową	
godność,	głosujące	świadomie	za	swoimi	
posłami,	 Wojciechem	 Korfantym,	 księ-
dzem	 	 Pośpiechem	 czy	 księdzem	 Sko-	
wrońskim.
		 Drugim powodem, dla którego 
ten reprint się ukazał, to niemała ilość 
ludzi związanych w różny sposób z Zie-
mią Pszczyńską, z ówczesnym pszczyń-
skim powiatem.
	 To	właśnie	nauczycielom	Śląsk	
zawdzięcza	 swój	 powrót	 do	 Macierzy.	
Wśród	 największych	 polskich	 działa-
czy	 przełomu	 XIX/XX	 	 wieku	 wielką	
rolę	spełnili:	Karol	Miarka	–	nauczyciel		
z	 Pielgrzymowic,	 Józef	 Lompa	 –	 na-
uczyciel	 z	 Lublińca,	 Bernard	 Bogedain	
–	ksiądz	i	nauczyciel	z	Opola	i	nasz	Chri-
stian	 Schemmel	 –	 nauczyciel	 a	 później	
burmistrz	Pszczyny.
	 Należy	 zacząć	 od	 burmistrza	
Pszczyny	Christiana	Schemmla,	Niemca	
pochodzącego	 z	 	 dolnośląskich	 Karło-
wic,	 który	 zrozumiał	 polski	 lud	 na	 Ślą-
sku,	 wiedział	 także,	 że	 zwracać	 się	 do	
niego	 należy	 po	 polsku.	 Ten	 ewange-
licki	 nauczyciel,	 organista	 a	 następnie	
wydawca	i	 	drukarz	redagował	w	latach	
1845	–	46	pierwszą	polską	gazetę	na	Ślą-
sku	„Tygodnik	Polski”.	Teraz	już	wiemy,	
że	miejscem	druku	był	lokal	przy	dzisiej-
szej	ulicy	Chrobrego,	gdzie	po	II	wojnie	
światowej	 był	 sklep	 Jakubowskiego.	 To	
była	 pierwsza	 polska	 gazeta	 –	 jeszcze	
przed	Wiosną	Ludów.
	 Drugą	 niezwykle	 ważną	 posta-
cią	pochodzącą	z	ziemi	pszczyńskiej	był	
Karol Miarka	–	ojciec,	nauczyciel	i	orga-
nista	w	Pielgrzymowicach	a	później	wy-
dawca	najważniejszej	polskiej	gazety	na	
Śląsku	 –	 KATOLIKA,	 którą	 drukował		
w	Mikołowie	i	Chorzowie.	Pod	wpływem	
Chociszewskiego	 i	 biskupa	 Bogedaina	
stał	się	żarliwym	orędownikiem	Polaków	
na	Śląsku.
	 Ten	 wielki	 rodak	 Ziemi	
Pszczyńskiej	 wychował	 syna,	 również	
Karola,	który	 założył	w	Mikołowie	naj-
większą	 drukarnię	 na	 Śląsku,	 z	 której	
polskie	książki	wędrowały	nawet	za	oce-
an,	do	Polonii	amerykańskiej.		

	 Karol	 Miarka,	 ojciec	 napisał		
w	 1872	 roku	 artykuł	 „Głos	 wołającego	
na	puszczy	górnośląskiej”	w	którym	ape-
luje	do	śląskich	nauczycieli.
	 „Bracia,	 jesteśmy	 powołani	 do	
kształcenia	 narodu,	 możecie	 na	 wielką	
od	 Boga	 zarobić	 łaskę,	 błogosławień-
stwem	 możecie	 się	 stać	 dla	 żyjących		
i	przyszłych	pokoleń.
	 Bracia,	 jeżeli	 około	 rozszerze-
nia	oświaty	cokolwiek	czynić	będziecie,	
groby	 wasze	 nie	 będą	 zapomniane,	 pa-
miątka	wasza	będzie	żyła	w	sercach	po-
tomnych	pokoleń”.
	 Innym	 wielkim	 nauczycielem		
a	 później	 biskupem	 wrocławskim	 był	
Bernard	 Bogedain,	 wprowadzający	 ję-
zyk	 polski	 do	 podlegających	 mu	 semi-
nariów	 nauczycielskich,	 redaktor	 „Ga-
zety	Śląskiej	dla	ludu	wiejskiego”,	który	
zmarł	w	czasie	wizytacji	w	Pszczynie	i	tu-
taj	spoczywa	na	cmentarzu	św.	Jadwigi.
Pomnikową	 postacią	 w	 omawianej	 te-
matyce	 jest	 Józef	 Lompa	 –	 nauczyciel		
w	Lubszy,	Woźnikach	i	Lublińcu.	Współ-
pracował	 z	 Christianem	 Schemmlem		
w	Pszczynie,	całe	życie	poświęcił	obronie	
polskości	na	Śląsku.
	 Do	tej	grupy	działaczy	z	regionu	
pszczyńskiego	należy	bezwzględnie	doli-
czyć	braci	Kowalczyków	z	Pielgrzymowic	
–	 redaktorów	 „Górnoślązaka”,	 księdza	
Aleksandra	Skowrońskiego	z	Mikołowa,	
Franciszka	Lercha	–	 redaktora	„Nowin	
Opolskich”	 i	 pierwszego	 polskiego	 sta-
rosty	 pszczyńskiego,	 księdza	 Pawła	 Po-
śpiecha,	 spoczywającego	 na	 cmentarzu	
Wszystkich	Świętych,	redaktora	„Gazety	
Ludowej”.			
	 Kończąc	 moje	 wystąpienie	 na	
temat	 książki	 „Pionierzy	 odrodzenia	
narodowego	 na	 Śląsku”	 Mieczysława	
Tobiasza	chciałbym	zaapelować	do	sza-
nownych	 zebranych,	 nauczycieli	 i	 pe-
dagogów	 –	 nie	 bądźcie	 nigdy	 poprawni	
politycznie.	
 Poprawni politycznie mogą być 
urzędnicy, służą bowiem państwu, ale 
nigdy wychowawcy, pedagodzy – Wy bo-
wiem służycie ludziom, społeczeństwu 
i jego najważniejszej części – dzieciom  
i młodzieży. 
	 Dlatego	w	Wasze	 ręce	oddaje-
my	 ten	 reprint	 cennej	 książki	 Mieczy-
sława	Tobiasza,	z	 	nadzieją	że	konkurs,	
który	wspólnie	organizujemy	dla	naszej	
młodzieży	–	da	owocne	efekty	w	jej	ser-
cach	i	umysłach.

Aleksander spyra



strona 6  Orędownik Kulturalny nr 123

NIEZNANE PSZCZYŃSKIE CZASOPISMO
	 Odwiedzając	 Muzeum	 Czy-
nu	 Powstańczego	 na	 Górze	 św.	
Anny,	 ze	 zdumieniem	 zobaczyłem	
w	jednej	z	gablot	gazetę	pszczyńską	
pod	 tytułem	 „Orędownik	 Pszczyń-
ski”.	 Żadna	 polska	 bibliografia	 nie	
wymienia	 tego	 tytułu,	 pracownicy	
Biblioteki	 Śląskiej	 również	 oświad-
czyli,	że	nie	posiadają	takiego	tytułu	
w	swoich	zbiorach.
	 Tym	 czasem	 na	 Górze	 św.	
Anny	zobaczyłem	go	na	własne	oczy,	
mogłem	 także	 przejrzeć	 zbiór	 tej	
gazety	 w	 twardej	 oprawie.	 Jest	 to	
czasopismo	z	okresu	powstań	 i	ple-
biscytu	śląskiego.	Wyszło	kilkanaście	
numerów.	 Prezentowany	 obok	 nosi	
datę	 29.	 sierpnia	 1919.	 Pod	 winietą	
widnieje	 biały	 orzeł	 na	 czerwonym	
tle.	Drukowany	był	w	oficynie	Karola	
Miarki	syna	w	Mikołowie	a	poświę-
cony	był	w	większości	wydarzeniom	
w	 powiecie	 pszczyńskim,	 natomiast		
o	 samej	 Pszczynie	 nie	 ma	 prawie	
żadnych	wiadomości.
	 Część	 numerów	 ma	 winie-
ty	 w	 kolorze	 czerwonym,	 pozostałe		
w	czerni.	
	 Obok	„Orędownika	Pszczyń-
skiego”	są	w	tej	zszywce	„Orędowniki	
Rybnickie”.
	 To	 tyle	 chciałem	 przekazać	
o	 tym	 ciekawym	 znalezisku.	 Do-
datkowo	 przekazuję	 Czytelnikom	
informację,	że	na	ekspozycji	wymie-
nionego	 muzeum	 prezentowane	 są	
dwa	piękne	sztandary	z	naszej	ziemi:	
Sztandar		„Sokoła”	z	Pszczyny	i	dru-
gi,	z	miejscowości	Kosztowy,	dawne-
go	 powiatu	 pszczyńskiego.	 Obydwa	
eksponaty	z	początku	XX	wieku.

A. spyra
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NIEDŁUGO CZWARTE ŻYCIE POZYTYWU

	 Jeden	 z	 trzech	 najcen-
niejszych	 instrumentów	 na	
Górnym	 Śląsku,	 organy	 -	 po-
zytyw	 ze	 spalonego	 kościoła	
drewnianego	św.	Jadwigi	znaj-
duje	 się	 od	 wielu	 lat	 w	 „Izbie		
u	Telemanna”
	 Po	 doprowadzeniu	 in-
strumentu	do	stanu	używalno-
ści	 przez	 Ferdynanda	 Suche-
go,	 nieżyjącego	 już	 organisty	
z	 Ustronia,	 służył	 on	 wiernie,	

prezentując	 na	 wielu	 koncer-
tach	muzykę	dawną.
	 Obecnie	z	inicjatywy	za-
łożyciela	 muzeum	 organów	 w	
Katowicach,	wybitnego	organi-
sty	prof.	Juliana	Gembalskiego,	
przyszedł	czas	na	przywrócenie	
pozytywowi	jego	historycznego	
barokowego	wyglądu.
	 Zwieńczenie	trzech	wież	
prospektu	 wykonał	 Wiesław	
Fuchs	a	snycerskie	ozdoby	wy-

rzeźbił	 Andrzej	 Urbański.	 Te-
raz	 czas	 na	 wykonanie	 złoceń	
odnowienie	 fragmentów	 ma-
lowanych	 instrumentu.	 Swoją	
pomoc	oraz	nadzór	zadeklaro-
wał	 wybitny	 konserwator	 Jan	
Gałaszek.
	 L i c z y -
my	 bardzo	 na	
pomoc	 Rady	
Miejskiej	i	bur-
mistrza	przy	re-

alizacji	 trudnej	 renowacji	 cen-
nego	instrumentu.
	 Mamy	 nadzieję,	 że	 we	
wrześniu	br.	odbędzie	się	kon-
cert	 inaugurujący	„czwarte	ży-
cie”	pozytywu	z	1783r.

A. spyra
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SZLAKIEM POLSKIEGO SŁOWA DRUKOWANEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU
    część 3

OPAWA
Opava, Troppau 

(Republika Czeska)	

	 To	 piękne,	 stare	 miasto	
znajdujące	 się	 na	 terenie	 Republiki	
Czeskiej,	 ma	 swoją	 bogatą	 historię	
będąc	 przez	 długie	 stulecia	 stolicą	
księstwa	 raciborsko	 –	 opawskiego		
i	cieszyńsko	–	opawskiego.
	 Druki	 w	 języku	 łacińskim	
spotykamy	już	w	XVI	wieku	a	w	XVII	
stuleciu	tłoczono	tu	także	wydawnic-
twa	po	polsku.
	 Od	 1716	 roku	 działała		
w	 Opawie	 znana	 oficyna	 drukarska	
Jana	 W.	 Szyndlera,	 która	 w	 1761	
roku	 wydała	 po	 polsku	 „Prawdziwą	
Jedzinę	do	Nieba,	z	Pisma	Świętego	
dokazana	Droga,	to	jest	Nauka	Ka-
tolicka	…	z	przyłączeniem	Różnych	
Pieśni”
	 Oficyna	 znajdowała	 się	 na	
rogu	 obecnej	 ulicy	 Masaryka.	 Na	
ścianie	umieszczono	tablicę	pamiąt-
kową.	 Od	 1780	 roku	 zakład	 prowa-
dził	J.	G.	Trassler	a	później	jego	po-
tomkowie.	Była	to	prawdopodobnie	
najstarsza	drukarnia	na	omawianym	
terene.	
	 W	latach	1860	–	61	w	Opawie	
wydawany	 był	 periodyk	 „Rozporzą-
dzenia	 z	 Dziennika	 Praw	 Państwa,	
tyczące	 się	 kraju	 koronnego	 Księ-
stwa	 Cieszyńskiego	 i	 Dolnego	 Ślą-
ska”,	a	w	latach	1862	–	1921	„Ustawy	
i	Rozporządzenia	dla	Księstwa	Gór-
nego	i	Dolnego	Śląska”.
			 Z	Opawy	pochodził	wydawca	
czasopisma	„Eunomia”,	K.	H.	Juhr,	
działający	w	Raciborzu	w	1	połowie	
XIX	wieku.
	 Ze	 znanego	 opawskiego	
rodu	 Feitzingerów	 przybył	 do	 Cie-
szyna	jeden	z	ich	potomków	i	założył	
w	XIX	wieku	wydawnictwo	specjali-
zujące	 się	wydawaniem	widokówek,	
będące	 pod	 patronatem	 dworu	 ce-
sarskiego	we	Wiedniu.
	 		
Źródła: „Book on Opava” – Opava 2000r. 

– zbiory Muzeum Prasy Śląskiej  
w Pszczynie

PIELGRZYMOWICE	

Pilgramsdorf

	 Warto	 odwiedzić	 tę	 małą,	
spokojną	 wieś	 na	 zachodnim	 skra-
ju	 powiatu	 pszczyńskiego.	 Tutaj		
w	cieniu	zabytkowego	kościoła	drew-
nianego	 św.	 Katarzyny	 urodził	 się		
w	 1825	 roku	 Karol	 Miarka	 „budzi-
ciel	 ducha	 narodowego	 Ślązaków”.	
Po	 ukończeniu	 szkoły	 w	 Pszczynie		

i	Głogówku	wrócił	do	Pielgrzymowic	
na	 stanowisko	 nauczyciela	 niemiec-
kojęzycznego	i	organisty.	Do	dziś	za-
chowały	 się	w	kościele	małe	organy	
firmy	Haase	na	których	grał	Karol.
	 Tutaj	 w	 Pielgrzymowicach	
odwiedzali	go	ks.	Bernard	Bogedain,	
Józef	Chociszewski	i	Paweł	Stalmach	
przekonując	 go	 do	 podjęcia	 starań	
o	 rozbudzenie	 polskiej	 świadomo-
ści	 mieszkańców	 Górnego	 Śląska.		
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SZLAKIEM POLSKIEGO SŁOWA DRUKOWANEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU
    część 3

PYSKOWICE 
Peiskretschau OS 

	 W	 tym	 niewielkim	 śląskim	
miasteczku,	 w	 końcu	 XIX	 wieku	
proboszczował	światły	ksiądz	dr	Jan	
Piotr	Chrząszcz.	
	 W	 latach	 1891	 –	 1893	 reda-
gował	 on	 jedną	 z	 ciekawszych	 gór-
nośląskich	gazet	pt.	„Misyonarz	ka-
tolicki	–	czasopismo	ilustrowane	dla	
ludu	katolickiego”.	Periodyk	ten	był	
drukowany	nakładem	oficyny	Karola	
Miarki	(syna)	w	Mikołowie.
	 Czasopism	jako	pierwsze	na	
Górnym	 Śląsku	 przybliżało	 licznym	
czytelnikom	 egzotyczną	 tematykę	
krajów	 i	 ludów	 objętych	 działalno-
ścią	misyjną	Kościoła.	
	 Dla	 uczczenia	 pamięci	 księ-
dza	 Chrząszcza,	 jedną	 z	 ulic	 obok	
kościoła	nazwano	jego	imieniem.

W	 Pielgrzymowicach	 pisał	 swoje	
pierwsze	 powieści	 „Klemensowa	
Górka”	 i	 „Szwedzi	 w	 Lędzinach”.		
Jego	największym	dziełem	życia	było	
czasopismo	„Katolik”,	które	wywar-
ło	ogromny	wpływ	na	kształtowanie	
polskiej	 świadomości	 narodowej	
Ślązaków,	 na	 nową	 postawę	 miesz-
kańców	Górnego	Śląska,	świadomie	
walczących	o	wytyczone	przez	Miar-
kę	cele.
	 W	Pielgrzymowicach	urodził	
się	 syn	 Karola	 Miarki,	 także	 Karol	
twórca	 i	 właściciel	 największej	 dru-
karni	 i	 polskiego	 wydawnictwa	 na	
Śląsku,	w	Mikołowie.
	 Na	 ścianie	 ich	 rodzinnego	
domu,	obecnie	przedszkola	umiesz-
czono	 pamiątkowe	 tablice	 ku	 czci	
„wielkiego	 syna	 ziemi	 śląskiej”.	
Miejscowa	szkoła	w	pałacu	Reitzen-
steinów	 nosi	 imię	 Karola	 Miarki,	
jest	też	ulica	jego	imienia,	a	każdego	
roku	 wręczana	 jest	 Śląska	 Nagroda	
im.	Karola	Miarki.

autor - A. spyra
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	 Następnym	 biskupem	 wro-
cławskim	 był	 Baltazar	 z	 Promnicy	
(1539-1562).	Długie	lata	jego	rządów	
–	to	najsmutniejszy	okres	w	dziejach	
Kościoła	katolickiego	na	Śląsku.	Był	
on	 postacią	 wpływową,	 miał	 wiel-
ki	 autorytet	 na	 dworze	 królewskim		
i	książąt	śląskich,	ale	w	wierze	okazał	
się	 słaby	 i	 zbyt	 liberalny.	Można	go	
określić	mianem	biskupa	kompromi-
su.
	 Baltazar	 z	 Promnicy	 pocho-
dził	 z	 zamożnego	 rodu	 szlacheckie-
go.	Urodził	się	w	1488	r.	w	Lasocinie	
k.	 Kożuchowa.	 Studiował	 najpierw	
we	Frankfurcie	nad	Odrą,	uzyskując	
licencjat	z	obojga	praw,	a	następnie	
w	Wittenberdze,	gdzie	słuchał	wykła-
dów	Lutra	i	Melanchtona.	W	1520	r.	
przybył	do	Lipska	i	zaciągnął	się	do	
służby	 wojskowej.	 W	 roku	 następ-
nym	 wstąpił	 do	 stanu	 duchownego,	
widząc	 w	 nim	 najlepszą	 dla	 siebie	
karierę	 życiową.	 Za	 pośrednictwem	
księcia	 ziębicko-oleśnickiego	 otrzy-
mał	 kanonikat	 w	 kapitule	 katedral-
nej.	Kontynuował	 studia	prawnicze.	
W	1534	r.	został	prepozytem	we	wro-
cławskiej	 kapitule	 Świętego	 Krzyża,	
a	w	1538	r.	–	archidiakonem	w	kapi-
tule	katedralnej.	Wykazał	 zdolności	
dyplomatyczne	 i	 był	 negocjatorem	
w	wielu	kontrowersyjnych	sprawach	
między	 katolikami	 a	 protestantami.	
Uprzedzająco	 grzeczny	 i	 powolny	
w	 działaniu,	 cieszył	 się	 szacunkiem	

zarówno	 biskupa	 Jakuba,	 jak	 i	 kró-
la	Ferdynanda	oraz	książąt	śląskich.	
Liczne	kontakty	z	innowiercami	wy-
robiły	w	nim	ducha	tolerancji	i	kom-
promisu.
	 Dnia	 18	 IX	 1539	 r.	 kapitu-
ła	 wrocławska	 wybrała	 Baltazara	
na	 nowego	 ordynariusza	 wrocław-
skiego,	który	21	IV	1540	r.	otrzymał	
prekonizację	 papieską.	 Konsekracja	
biskupa	 spóźniła	 się	 aż	 o	 dwa	 lata	
ze	 względu	 na	 naprawę	 szkód	 wy-
wołanych	 pożarem	 katedry.	 Wybór	
szlachcica	 śląskiego	 wywołał	 falę	
radości	 wśród	 protestantów.	 Filip	
Melanchton	 przesłał	 pismo	 gratu-
lacyjne,	 nazywając	 przy	 okazji	 Ko-
ściół	wrocławski	„najspokojniejszym	
Kościołem	 na	 terenie	 Rzeszy”.	 Po-
dobnie	 z	 gratulacjami	 pośpieszył	
Ambroży	Moiban,	jeden	z	głównych	
reformatorów	wrocławskich.	W	swo-
im	liście	wyraził	przeświadczenie,	że	
„biskupowi	należy	się	posłuszeństwo	
jak	Chrystusowi”.
	 Nowy	 biskup	 od	 początku	
swego	 pontyfikatu	 sprzyjał	 jawnie	
luteranizmowi.	 Sam	 uważał	 się	 za	
zwierzchnika	 publicznie	 działa-
jących	 predykantów,	 osadzanych		
w	parafiach	bez	jego	wiedzy.	Własną	
siostrę	polecił	wychowywać	w	duchu	
protestanckim	w	Żaganiu.	W	nyskim	
gimnazjum	 parafialnym	 tolerował,	
a	 nawet	 przydzielał	 nauczycieli	 po-
dejrzanych	 o	 sprzyjanie	 nowinkar-
stwu	 religijnemu.	 Wśród	 nich	 byli	
m.in.	 Jan	 Lang,	 Maciej	 Hostenius,	
Mikołaj	 Winmann,	 którego	 pismo	
Colymbeses	znalazło	się	na	indeksie	
kościelnym,	 Wincenty	 Ridelius,	 wy-
chowanek	 Akademii	 Krakowskiej.	
Z	drugiej	strony	biskup	na	potrzeby	
tejże	 szkoły	 i	 jej	 uczniów	 przekazał		
w	testamencie	3	000	talarów.	W	Ny-
sie	 prawdopodobnie	 z	 jego	 inicjaty-
wy	powstała	przed	1555	r.	drukarnia	
biskupia,	którą	kierował	początkowo	
niejaki	 Logus,	 a	 następnie	 przejął	
i	 rozbudował	 jako	 oficynę	 miejską	
Jan	Cruciger.	W	drukarni	 tłoczono,	

oprócz	 pism	 katolickich,	 wiele	 dru-
ków	 protestanckich.	 Ordynariusz	
wrocławski	 nie	 skorzystał	 z	 zachę-
ty	 króla	 Ferdynanda,	 aby	 dwuna-
stu	 Ślązaków	 wysłać	 na	 studia	 do	
Rzymu,	 gdzie	 powstało	 kolegium	
Germanicum.	 Rzeczywiście,	 świa-
domość	 odpowiedzialności	 biskupa	
Baltazara	za	śląski	lud	katolicki	po-
zostawiała	wiele	do	życzenia.
	 W	 pierwszy	 10-leciu	 swo-
ich	rządów	Baltazar	z	Promnicy	nie	
odbył	 żadnej	 wizytacji	 kanonicznej	
ani	nie	zwołał	synodu	diecezjalnego.	
Przynaglony	 przez	 króla	 Ferdynan-
da	 do	 wzięcia	 udziału	 w	 obradach	
Soboru	 Trydenckiego,	 wyznaczył	
jako	swego	przedstawiciela	Jana	Co-
chläusa.	Kanonik	wrocławski	jednak	
zamiast	do	Trydentu	udał	się	w	1546	
r.	na	dysputę	religijną	do	Ratyzbony.	
Zresztą	 był	 już	 w	 podeszłym	 wieku	
i	wizja	dalekiej	podróży	odstraszała	
go.	Ponadto	ordynariusz	wrocławski	
prosił	 biskupa	 wiedeńskiego	 Fryde-
ryka	 Nausea,	 by	 go	 reprezentował		
w	 obradach	 soborowych.	 Ten-
że	 biskup	 jednak	 nie	 uczestniczył		
w	pierwszej	fazie	soboru	i	przybył	do	
Trydentu	 dopiero	 w	 1551	 r.,	 gdzie	
wkrótce	zmarł.
	 Tridentinum	 spowodowało	
jednak	nieznaczną	zmianę	w	postę-
powaniu	 biskupa	 wrocławskiego.	
Obudziła	 się	 w	 nim	 pewna	 odpo-
wiedzialność	 za	 katolickie	 wyzna-
nie,	tym	bardziej	że	dotarły	na	Śląsk	
postanowienia	 pokoju	 augsburskie-
go	z	1555	 r.	 z	 tragiczną	w	skutkach	
zasadą:	cuius	regio	eius	religio.	Za-
sady	 tej	 jednak	 biskup	 nie	 wcielił	
w	 życie	 w	 swoim	 księstwie	 nysko-
-otmuchowsko-grodkowskim,	 gdzie	
luteranizm	 czynił	 dalsze	 spustosze-
nia.	 W	 duchu	 wskazań	 soborowych	
biskup	 Baltazar	 odbył	 trzy	 synody	
diecezjalne.	Pierwszy	być	może	miał	
miejsce	 w	 katedrze	 	 wrocławskiej	
w	dniach	17-19	X	1554	 r.	porządek	
obrad	 nie	 odbiegał	 od	 wzorów	 do-
tąd	stosowanych.	Nie	zachowały	się	

Najsmutniejszy okres w dziejach Kościoła katolickiego na Śląsku

BISKUP WROCŁAWSKI I PAN NA PSZCZYNIE

	 Ukazała się już trzecia część 
monumentalnego dzieła ks. prof. Józe-
fa Mandziuka „Historia Kościoła ka-
tolickiego na Śląsku”. Obejmuje ona 
okres reformacji i kontrreformacji. 
Tu, natknąłem się na świetną analizę 
kolejnych biskupów wrocławskich tych 
czasów, a wśród nich na rządy biskupa 
Baltazara z Promnicy, znanego nam 
pana na Pszczynie, Żarach i Trzebieli. 
Prof. Mandziuk wystawia Baltazarowi 
von Promnitz surową ocenę.

AS
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jednakże	 żadne	 zapiski	 ani	 druko-
wane	uchwały.	Drugi	synod	obył	się	
w	marcu	1558	 r.	Sprawy	nad	który-
mi	 debatowano,	 dotyczyły	 bolączek	
wewnętrznych	 i	 zewnętrznych	 życia	
kościelnego.	Niestety	nie	zachowały	
się	również	drukowane	dekrety.	Był	
też	przygotowany	synod	w	1559	r.	ale	
biskup	w	ostatniej	chwili	go	odwołał,	
przytaczając	jako	powód	swoją	cho-
robę.	 O	 przebiegu	 i	 uchwałach	 na-
stępnego	synodu	z	1560	r.	nie	mamy	
dotąd	 żadnych	 wiadomości	 źródło-
wych.
	 Od	1520	r.	biskupi	wrocław-
scy	nie	brali	udziału	ani	osobistego,	
ani	 przez	 swoich	 pełnomocników,	
w	 18	 synodach	 prowincjonalnych,	
na	 które	 byli	 zapraszani.	 Dopie-
ro	 biskup	 Baltazar	 w	 1557	 r.	 wysłał	
swojego	delegata	do	Piotrkowa	Try-
bunalskiego.	 Należy	 przypuszczać,	
że	stało	się	to	pod	silnym	naciskiem	
arcybiskupa	 gnieźnieńskiego	 Miko-
łaja	Dzierzgowskiego,	który	zagroził	
poważnymi	 karami	 pieniężnymi	 dla	
nieobecnych	biskupów.	A	może	wid-
mo	 zagłady	 katolicyzmu	 na	 Śląsku	
skłoniło	 starego	 biskupa	 do	 wzięcia	
udziału	 w	 obradach	 synodalnych?	
Podobnie	 przedstawiciel	 biskupa	
wrocławskiego	wziął	udział	w	zwoła-

nym	do	Warszawy	synodzie	prowin-
cjonalnym	w	1561	r.	z	którego	nawet	
przywieziono	 polecenie	 metropolity	
Jana	Przerębskiego	do	kapituły,	aby	
uważnie	 śledziła	 zachowanie	 się	 bi-
skupa	 Baltazara	 wobec	 reformacji		
i	ewentualnie,	zawiadomiła	go,	gdyby	
tolerancja	 rządcy	 diecezji	 wrocław-
skiej	 wobec	 innowierstwa	 posunęła	
się	 za	 daleko.	 Arcybiskup	 zapowie-
dział	też	wysłanie	do	Wrocławia	swo-
ich	wizytatorów.
	 To	 zaniepokojenie	 Wrocła-
wiem	 spowodowane	 było	 m.in.	 po-
dejrzeniem	o	herezję	biskupa	Balta-
zara	 przez	 surowego	 papieża	 Pawła	
IV.	 Stolica	 Apostolska	 zamierzała	
mu	nawet	wytoczyć	proces	jako	pro-
tektorowi	heretyków.
	 Biskup	 polityk	 wskazywał	
wyjątkową	gorliwość	i	pomysłowość,	
gdy	 chodziło,	 o	 powiększenie	 do-
chodów	 przekazywanych	 rodzinie.	
Za	 jego	 rządów	 rozwinął	 się	 znacz-
nie	 nepotyzm.	 W	 1548	 r.	 Promnic	
nabył	 dobra	 pszczyńskie,	 a	 10	 lat	
później	–	Żory	i	Trzebiel	za	100	000	
talarów	oraz	za	sumę	60	000	talarów	
przejął	w	zastaw	księstwo	żagańskie.	
Wszystkie	te	dobra	zapisał	członkom	
swojej	rodziny	–	gorliwym	protestan-
tom!
	 Trzeba	 też	 przyznać,	 że	
biskup	 Baltazar	 zasłużył	 się	 jako	
świecki	 władca	 księstwa	 nysko-
-otmuchowskiego.	 Po	 pożarze	 Nysy	
w	1542	r.	zatroszczył	się	o	odbudowę	
miasta,	 noszącego	 miano	 „śląskie-
go	 Rzymu”.	 W	 1549	 r.	 wydał	 nowe	
przepisy	 obowiązujące	 w	 jego	 księ-
stwie.	 Troszczył	 się	 również	 o	 wła-
ściwe	 uposażenie	 szpitali	 w	 swoim	
księstwie.	Na	rzece	Białce	zbudował	
„młyn	 ubogich”,	 który	 przekazywał	
mąkę	 na	 chleb	 dla	 biedoty	 nyskiej.	
W	 miasteczku	 Jawornik	 urządził	
łaźnię	 dla	 jego	 mieszkańców.	 Po-
nadto	katedra	wrocławska	w	1556	r.	
otrzymała	renesansowy	hełm	na	pół-
nocno-zachodniej	 wieży,	 częściowo	
wzorowany	na	wcześniejszym	hełmie	
wieży	 kościoła	 św.	 Elżbiety	 z	 1529	
r.	 Hełm	 wieży	 katedralnej	 został	
zniszczony	podczas	groźnego	pożaru		
w	1540	r.	kiedy	spłonął	również	dach	
nad	nawa	główną	i	chórem,	a	spada-
jące	fragmenty	hełmu	i	kamieniarki	

zawaliły	 sklepienie	 nawy	 –	 bardzo	
ważną	 część	 architektury	 katedry.		
W	miejsce	gotyckich	sklepień	o	bo-
gatym	 układzie	 żeber	 zbudowano	
nowe	 „renesansowe”	 gładkie	 skle-
pienie	krzyżowe	w	najprostszy	utyli-
tarny	sposób,	na	jaki	stać	było	lokal-
nych	majstrów.
	 W	 okresie	 długich	 rządów	
biskupa	Baltazara	z	Promnicy	kapi-
tuła	katedralna,	mająca	kilku	wybit-
nych	 przedstawicieli,	 wielokrotnie	
zwracała	się	do	niego,	aby	„wreszcie	
obudził	 się”.	 On	 jednak	 ciągle	 był	
opieszały	i	chciał	ze	wszystkimi	mieć	
dobre	 stosunki.	 W	 jego	 otoczeniu	
przebywał	znany	konwertyta	z	Osn-
brück,	 Fryderyk	 Staphylus,	 zmarły	
w	1564	r.	Studiował	on	w	Krakowie,	
Padwie	 i	 Wittenberdze.	 W	 1552	 r.	
wraz	z	żona	przeszedł	we	Wrocławiu	
na	 katolicyzm.	 Biskup	 powołał	 go	
na	radcę	dworu	w	Nysie	 i	na	rekto-
ra	 tamtejszego	 gimnazjum.	 Staphy-
lus	 współpracował	 w	 redagowaniu	
dwóch	 pism	 wydawanych	 przez	 bi-
skupa:	 listu	 dziękczynnego	 do	 pa-
pieża	z	1554	r.	i	listu	pasterskiego	do	
duchowieństwa	 z	 1555	 r.	 Wezwany	
w	 1556	 r.	 przez	 cesarza	 Ferdynan-
da	I	do	Wiednia,	przebywał	 tam	do	
śmierci.
	 Przez	pierwsze	sześć	lat	dłu-
giego	 pontyfikatu	 biskupa	 Baltaza-
ra	 obowiązki	 sufragana	 pełnił	 Jan	
Thiel,	 norbertanin,	 opat	 w	 Elblągu		
i	we	Wrocławiu	oraz	przeor	w	Strzel-
nie.	 Prekonizowany	 28	 IV	 1539	 r.	
biskupem	 tytularnym	 Nicopolis,	 sa-
krę	 biskupią	 przyjął	 w	 lipcu	 1540	 r.	
w	Gnieźnie.	Zmarł	4	IX	1545	r.	i	po	
nim	 nowy	 sufragan	 pojawił	 się	 we	
Wrocławiu	dopiero	w	1576	roku.
	 Biskup	 Baltazar	 z	 Promnicy	
zmarł	 21	 I	 1562	 r.	 w	 Nysie	 i	 został	
pochowany	 w	 tamtejszym	 kościele	
św.	 Jakuba.	 Zostawił	 on	 swojemu		
następcy	 biskupstwo	 opanowane	
przez	protestantów,	w	którym	dawał	
się	 we	 znaki	 dotkliwy	 brak	 księży	
katolickich,	 klasztory	 chyliły	 się	 ku	
upadkowi,	a	nadzieja	na	polepszenie	
sytuacji	była	znikoma.	(...)

fragment książki - ks. Józef Mandziuk, Historia 
kościoła katolickiego na Śląsku. (tom 3 cz. 1) 
(od 1741 do 1845), wydawca: ADAM, 2012.

Grobowiec biskupa Baltazara  
z Promnicy w kościele św. Jakuba  
w nysie.
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kto jeszcze pamięta?
ORKIESTRA 
SALONOWA 

W „PSZCZYNIANCE”

	 W	 latach	 60-tych	 XX	 wie-
ku	 w	 kawiarni	 „Pszczynianka”	 przy	
pszczyńskim	 rynku	 grał	 przez	 kilka	
lat	 zespół	 salonowy,	 będący	 jedną	
z	 nielicznych	 atrakcji	 ówczesnego	
miasta.
	 Trzeba	 przypomnieć,	 że		
w	 czasach	 komuny	 „Pszczynianka”	
zwana	pieszczotliwie	przez	bywalców	
tramwajem,	 była	 jedyną	 elegancką	
kawiarnią	w	mieście,	bo	tzw,	„amft”	
czyli	lokal	pod	Domem	Kultury	miał	
dość	podłą	opinię.

	 W	 swoim	 archiwum	 znala-
złem	stara	fotografię,	która	utrwaliła	
skład	wspomnianej	„salonówki”.	Od	
prawej:	Jan	Simon	-	skrzypek,	Alojzy	
Kapała	 -	 klarnecista	 (obaj	 byli	 mu-
zykami	Opery	w	Bytomiu)	 i	Leszek	
Spyra	-	pianista.		Na	zdjęciu	brakuje	
Józka	Masnego,	który	grał	na	akor-
deonie	i	perkusji.
	 Zespół	 cieszył	 się	 sporym	
powodzeniem	 wśród	 bywalców	
„Pszczynianki”	 a	 dodam,	 że	 była	 to	
chyba	jedyna	płatna	grupa	muzyczna	
w	naszym	mieście,	finansowana	kilka	
lat	przez	PSS	„Społem”,	właściciela	
kawiarni.
	 Dość	 ambitny	 był	 repertu-
ar	 tego	 salonowego	 zespołu,	 który	
obejmował	uwertury	do	popularnych	
oper	(Sroka	złodziejka	-	Rossiniego)		
i	operetek	(Czardasz	-	Montiego)	czy	
znane	przeboje	muzyki	poważnej.
	 Pozostały	miłe	wspomnienia	
sprzed	pół	wieku.

Eliasz Pistulka

NOWY SZTANDAR 
KÓŁKA ROLNICZEGO I KGW W STAREJ WSI

	 Te	 dwie	 organizacje	 społeczne	 ufundowały	 jesienią	 ub.	 roku	 nowy	
sztandar,	 który	 poświęcono	 w	 miejscowym	 kościele	 parafialnym.	 Awers	
przedstawia	św.	Jadwigę	Ślaską,	patronkę	parafii	a	rewers	św.	Izydora,	opie-
kuna	rolników.	Projekt	i	karton	wykonał	plastyk	A.	Spyra	a	zrealizowała	pra-
cownia	haftu	artystycznego	w	Katowicach-Ligocie.																						Eliasz i Pistulka
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- główki maku	 –	oznaczają	 spokojny	
sen.
- ułamana kolumna	–	znak	przerwa-
nego	życia.
- Oko Opatrzności	–	symbolem	Trójcy	
Świętej.
- waza z płomieniem	–	miłość	do	Boga	
oraz	cnoty	prawości,	uczciwości	i	ro-
zumu.
- gwiazdy	–	symbolizują	dusze	zmar-
łego,	myśl	o	niebie	i	zbawieniu.
	 Na	 grobach	 stawiano	 figu-
ralne	 rzeźby:	 pacholęta,	 chłopów		
w	sukmanach	i	kosiarzy	(występowa-
ły	 na	 każdym	 rodzaju	 cmentarzach,	
nawet	 żydowskich),	 obecnie	 poja-
wiają	się	masowo	wyrabiane	nagrob-
ki	z	lastryko.	
	 Wniesiono	pewną	symbolikę	
roślinną	do	projektów	cmentarzy:
- laur (wawrzyn)	 –	 oznaczający		
w	 symbolice	chrześcijańskiej	 tryumf	
męczenników	 nad	 śmiercią,	 jest	 też	
dawnym	atrybutem	prawdy,	wytrwa-
łości	 i	 stałości,	 występuje	 w	 formie	
wieńców	i	festonów.
- gałązki dębowe	–	wiary,	siły	 i	cnoty	
obywatelskiej.	
- kłosy zbóż	 –	 wyrażają	 szczodrość,	
bogactwo	ziemi	a	 także	zgodę	 i	mi-
łosierdzie.
- gałązki palmowe	w	dekoracji	krzyży	
i	nagrobków	(komponowane	w	wiąz-
kach)	są	tradycyjnym	symbolem	zwy-
cięstwa	prawości	i	cnoty.
- liść dębu	–	symbol	siły	(ponieważ	tak	
jak	 święci	 mają	 niezachwianą	 wiarę	
w	 Kościele,	 tak	 on	 może	 przetrwać	
najgwałtowniejsze	burze;	symbolizu-
je	 także	miejsce	uświęcone	obecno-
ścią	 Boga,	 gdyż	 wyraża	 wielką	 moc	
Bożą),	 prawości	 i	 wiary,	 występuje		
w	 wieńcach,	 festonach,	 bądź	 poje-
dynczo;	w	licznych	motywach	roślin-
nych	 (liście,	 kwiaty,	 gałązki,	 pąki)	
oraz	w	motywach	geometrycznych.
-	 symbole	 wzbogaca	 bluszcz	 -	 jako	
żywa,	wiecznie	zielona	roślina	deko-
racyjna	–	w	symbolice	religijnej	ściśle	
związana	 ze	 śmiercią	 i	 nieśmiertel-
nością.	 Oplecione	 bluszczem	 mury,	
bramy	 i	 pomniki	 są	 nastrojowym	
uzupełnieniem	kompozycji	i	wystro-
ju	 nekropolii.	 bluszcz	 symbolizuje	
pokój	 i	 zjednoczenie	Boga	ze	 stwo-
rzeniem.	 Jest	 symbolem	 życia,	 któ-
re	nie	przemija.	W	chrześcijaństwie	
oznacza	wierne	przywiązanie	i	wiarę	
w	życie	wieczne.	Nie	spotyka	się	ty-
powych	symboli	 śmierci,	 jak	czaszki	
i	piszczele.

boliki,	wystroju	 i	 inspiracji	artystycz-
nej,	 od	 siebie	 cmentarze	 powstałe		
w	różnych	okresach.	w	większości	są	
one	 silnie	 związane	 z	 otoczeniem,		
a	równocześnie	są	jakby	wyobcowane	
z	krajobrazu	i	miejscowej	tradycji.	
	 Na	 cmentarzach	 przeważają	
nagrobki	 tradycyjne,	 nowości	 styli-
styczne	 w	 wyglądzie	 nagrobków	 po-
jawiają	 się	 rzadko.	 Najpowszechniej	
występującym	 symbolem	 chrześci-
jańskim	na	cmentarzach	jest	wykony-
wany	 z	 różnych	 materiałów	 (żeliwa,	
kamienia,	 drewna)	 krucyfiks,	 czyli	
krzyż	 z	 przedstawieniem	 Chrystusa.	
Symbolizuje	 Chrystusa	 Ukrzyżowa-
nego,	 który	 łączy	 ziemię	 z	 niebem	
oraz	 obejmuje	 cały	 świat	 i	 każdego	
człowieka.	Elementem	dekoracyjnym	
metalowych	krzyży	bywa		też	wycięte	
z	blachy	w	postaci	zębatego	koła	słoń-
ce	oraz	umieszczone	na	skrzyżowaniu	
ramion	kółko	puste,	bądź	pełne	koło,	
które	 pełniło	 funkcję	 praktyczną,	
przytwierdzano	 do	 niego	 tablicę	 in-
formacyjną	o	zmarłym.			
	 Już	sam	układ	alei	miał	przy-
pominać	 bramę	 do	 wieczności,	 na-
grobek	o	kształcie	złamanej	kolum-
ny	lub	ściętego	drzewa	symbolizował	
nagłą	śmierć,	umieszczono	setki	zna-
ków	o	różnorodnej	symbolice	 inspi-
rowanej	Starym	i	Nowym	Testamen-
tem.	 Wiek	 XIX	 to	 czas	 „Aniołów	
śmierci”	–	 jednej	z	postaci	popular-
nej	w	rzeźbie	funeralnej.	Ich	posągi	
pojawiały	się	przeważnie	na	grobach	
dzieci.	Inne	symbole	nagrobków	to:
- kotwica zawieszona na krzyżu	–	sym-
bol	 wiary	 w	 zmartwychwstanie,	 gdy	
obok	było	umieszczone	gorejące	ser-
ce,	wtedy	taka	kompozycja		oznacza-
ła	trzy	cnoty	boskie:	wiara,	nadzieja,	
miłość.
- wazy, wazony, urny i czary	–	symboli-
zujące	znikomość	spraw	doczesnych.
- czasze	 –	 przystosowane	 do	 rozpa-
lania	 ognia,	 symbolizujące	 pamięć		
o	 poległych	 (może	 i	 modlitwę	 za	
nich).
- miecz i sztylet	–	symbole	wojny,	ale		
i	sprawiedliwości.
- hełmy	–	antyczne	i	szyszaki.
- orzeł lub sokół	–	odpoczywający	się	
lub	zrywający	się	do	lotu	–	jako	kla-
syczny	symbol	męstwa.
- korona	 –	 symbolizuje	 dostąpienie	
Królestwa	Niebieskiego.
- gołębica	–	wyobraża	Ducha	Święte-
go,	z	gałązką	symbolizuje	nadzieję.
- uskrzydlone klepsydry	–	symbol	prze-
mijającego	czasu	i	wieczności.

CMENTARZ W KRAJOBRAZIE 
KULTUROWYM

	 (...)	 Cmentarz	 jest	 miejscem	
wzruszającym	 i	 fascynującym,	 to	mi-
styczna	 przestrzeń	 w	 której	 można	
znaleźć		zabytki	sztuki	funeralnej,	na	
nagrobkach	 odczytać	 sentencje,	 epi-
tafia,	wiersze.	To	muzeum	historycz-
ne	z	którego	możemy	dowiedzieć	się	
o	przeszłości,	o	dawnych	obyczajach,	
religii	 i	wrażliwości	żyjących	dawniej	
ludzi.	 Na	 cmentarzu	 powstają	 ory-
ginalne	 obiekty	 sztuki	 nagrobnej,	
niezwykłe	 bywają	 także	 inskrypcje	
nagrobne.	Kompozycja	przestrzenna	
cmentarza	 jest	 dziełem	 architektu-
ry	 krajobrazu,	 założenie	 cmentarza		
oparte	jest	na	łączeniu	różnorodnych	
krajobrazów	 ogrodowych,	 powiąza-
nych	 układem	 alei,	 część	 środkowa,	
zajmująca	 wąski	 obszar,	 łączy	 czę-
ści	 z	 symetrycznym	 układem	 kwater		
w	 odniesieniu	 do	 głównej	 osi	 kom-
pozycyjno-widokowej.	 Równolegle	
biegną	 główne	 drogi,	 powiązane	
prostopadłymi	 alejkami	 bocznymi,	
wyznaczającymi	 regularne	 prosto-
kątne	 kwatery	 grzebalne.	 Kompozy-
cję	 przestrzeni	 takiego	 cmentarza,	
układ	 sieci	 drożnej	 i	 kwater,	 buduje	
starannie	 zakomponowana	 roślin-
ność.	 Skład	 drzewostanu	 obejmu-
je	 wiele	 gatunków	 i	 odmian	 drzew		
i	 krzewów.	 Charakteryzuje	 się	 pro-
stym	układem	oraz	nieskomplikowa-
ną	 architekturą.	 Układ	 przestrzenny	
cmentarza	 symbolizuje	 koncepcję	
ładu	 i	 specyficznej	 celowości,	 mimo	
że	 cmentarz	 jest	 jednocześnie	 	 sym-
bolem	„miejsca	poświęconego”	 i	 	 że	
o	tej	funkcji	decyduje	trwałość	kultu	
wartości,	 których	 nosicielami	 były	
spoczywające	na	nich	osoby	–	nieza-
leżnie	 od	 narodowości	 i	 wyznania.	
Dalece	różnią	się	pod	względem	sym-

SPACERKIEM
po pszczyńskich

NEKROPOLIACH
	 Już niedługo ukaże się prze-
wodnik po pszczyńskich cmentarzach 
i miejscach pamięci. Będzie to infor-
mator o słynnych pszczynianinach,  
o znanych i wybitnych postaciach, spo-
czywających na naszych nekropoliach.
 Poniżej przedstawiamy frag-
ment wstępu do przewodnika natalii 
M. Ruman.

ciąg dalszy str.14.
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CMENTARZE PSZCZYŃSKIE

	 Najstarszymi	miejskimi	nekro-
poliami	miasta	 są	dawne	przykościel-
ne	 cmentarze.	 Są	 nimi:	 cmentarz	 św.	
Jadwigi	 (popularna	 „Jadwiżka”)	 oraz	
cmentarz	św.	Krzyża.	Cmentarze	takie	
funkcjonowały	przy	nieistniejących	już	
kościołach	św.	Jadwigi	i	św.	Wolfgan-
ga.	W	średniowieczu,	 jak	 twierdzi	ar-
cheolog	 Joanna	 Szczepańczyk,	 także	
przy	 kościele	 Wszystkich	 Świętych	
mógł	znajdować	się	cmentarz	przyko-
ścielny.	Potwierdzeniem	tego	faktu	są	
odkrycia	 ludzkich	 szczątków	 w	 czasie	
robót	 w	 okolicach	 kościoła,	 a	 także	
fragmenty	 kamiennych	 nagrobków,	
wmontowanych	 w	 obecny	 gzyms	 ko-
ścioła.	 Miejsca	 grzebalne	 znajdowały	
się	również	na	placu	zamkowym.	Wraz	
z	 nadejściem	 reformacji,	 na	 terenie	
Pszczyny	pojawił	 się	 problem	 grzeba-
nia	ewangelików	(zwolenników	nauki	
Lutra).	 Początkowo	 umieszczano	 ich	
na	cmentarzu	św.	Krzyża,	a	od	1843	r.	
na	 dzisiejszym	 cmentarzu	 ewangelic-
kim.	Katolików	z	kolei	przez	całe	wieki	
chowano	na	„Jadwiżce”	zaś	od	1892	r.	
na	 dzisiejszym	 cmentarzu	 katolickim	
(komunalnym)	Wszystkich	Świętych.
	 		Obserwacja	najbliższego	oto-
czenia,	opis	pewnych	zjawisk,	dotarcie	
do	wydarzeń	z	przeszłości	–	to	wszystko	
powinno	stanowić	niezbędny	składnik	
edukacji	 każdego	 pokolenia.	 Szersza		
i	 głębsza	 znajomość	 „krajobrazu	 kul-
turowego”,	w	jakim	żyjemy	i	porusza-
my	się	na	co	dzień,	to	podstawa	wzro-
stu	 poczucia	 regionalnej	 tożsamości		
i	identyfikacji	z	miejscem	swego	pocho-
dzenia.	 „Poczucie	 lokalności”	 to	 zna-
jomość	wiedzy	o	regionie,	o	 jego	 tra-
dycjach	i	historii.	To	silna	identyfikacja		
z	miejscem	pochodzenia	czy	zamiesz-
kania,	to	integracja	z	ludźmi	mieszka-
jącymi	„tu	 i	 teraz”,	 to	także	wykorzy-
stanie	walorów	najbliższego	otoczenia,	
zwrócenie	uwagi	na	otaczający	nas	kra-
jobraz	kulturowy.	Człowiek	jako	czynny	
nosiciel	pewnych	wzorów	kulturowych	
jest	jednocześnie	ich	sprawcą.	Wpisuje	
się	więc	w	historię	miejsca,	w	którym	
żyje	i	nadal	tworzy	–	poprzez	przetwa-
rzanie	starych	–	nowe	wzory	zachowań.	
Każdy	z	nas	jest	jednocześnie	spadko-
biercą,	kontynuatorem	i	twórcą	świata,		
w	którym	żyje.	(...)											natalia M. Ruman

SPACERKIEM
po pszczyńskich

NEKROPOLIACH

... ma w opiece na następne 100 
lat naszą szkołę nr  2 na strzelni-
cy, obchodzącą piękny jubileusz 
100 lecia działalności.

	 Uroczystość	miała	wzru-
szający	 charakter,	 a	 wypełnio-
na	po	brzegi	sala	gimnastyczna	
oklaskiwała	gorąco	poszczegól-
ne	części	programu.	Już	począ-
tek	był	niezwykle	sympatyczny,	
kiedy	 100	 dzieci	 niosło	 tarcze	
szkolne	z	kolejnymi	 latami	 ist-
nienia	 szkoły.	 Następnie	 były	
występy	grupy	ludowej	pod	kie-
rownictwem	Kasi	Janik	a	także	
występy	grup	tanecznych	w	for-
mach	nowoczesnych.
	 Imponująco	 zabrzmiała	
orkiestra	absolwentów	pod	ba-
tutą	pani	Zofii	Piórko	przypo-
minająca	 zespół	 sprzed	 wielu	
lat,	kierowany	przez	Edmunda	
Bramskiego.
	 Warto	 też	 odnotować	
wydanie	z	tej	okazji	monografii	
dziejów	szkoły,	autorstwa	Bar-
bary	Wagstyl.
	 Rzeczą	charakterystycz-
ną	w	historii	Szkoły	na	Strzel-

nicy	 są	 poszczególni	 patroni		
w		historycznych	okresach
- w okresie państwa niemiec-
kiego w latach 1912 – 21 – Św. 
Jadwiga Śląska
- w okresie II Rzeczpospolitej 
1922 – 39 – Jadwiga, Królowa 
Polski
- w okresie okupacji niemiec-
kiej 1939 – 45 – nie wiadomo
- w czasie socjalizmu i po zmia-
nie ustroju do 2008 r. – Lucjan 
Szenwald, komunistyczny po-
eta, agent NKWD
- od 2008 roku – Św. Jadwiga, 
śląska księżna z bawarskiego 
rodu, żona Henryka Brodate-
go.
	 Czyli	 czasy	 się	 zmienia-
ją,	patroni	także!	
	 Możemy	 pogratulować	
pani	Beacie	Hellwig	dyrektor-
ce	Szkoły,	 że	na	100	 lecie	wy-
prowadziła	ją	na	prostą	o	czym	
świadczyła	 atmosfera	 jubile-
uszowych	uroczystości.				

Dalszych 100 lat sukcesów 
życzy Aleksander spyra

niech św. Jadwiga, śląska księżna...

Zaślubiny św. Jadwigi, księżniczki bawarskiej 
z Henrykiem Brodatym, księciem śląskim.
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NOWOŚCI 
Z POD PRASY

RECENZJA

 Współczesne prowadzone ba-
dania nad polskim sacrum w obiek-
tach małej architektury są zakorzenio-
ne w historii, etnologii i folklorze oraz 
wkraczają na teren wielu pokrewnych 
sobie dziedzin nauki: pedagogiki, so-
cjologii, demografii, psychologii, kul-
turoznawstwa, religioznawstwa i in-
nych. Dowodem na to są publikacje 
z tego zakresu. Do takich publikacji 
można zaliczyć niewątpliwie książkę 
zatytułowaną Pszczyńskie „sacrum” 
w obiektach małej architektury, autor-
stwa Natalii Marii Ruman (…). 
 W pierwszym rozdziale Autor-
ka zaprezentowała pojęcia i podstawy 
teoretycznej problematyki wielokultu-
rowości i edukacji regionalnej, specy-
fikę kultury i kształtowanie tożsamości 
regionalnej. Pomniki i obiekty sakral-
ne kultury regionalnej to tematyka, 

strony prezentują piękno i wzruszającą 
prostotę, a z drugiej – są autentycznym 
dziedzictwem kulturowym regionu. To 
one świadczą o duchowej kulturze, o 
wierze i życiu religijnym mieszkańców. 
Są nie tylko niemymi świadkami hi-
storii, ale i dowodem współczesnego 
życia religijnego (…). Chwała więc 
Autorce monografii za podjęcie tegoż 
ważnego i jakże ciekawego problemu 
badawczego.
 Kapliczki i krzyże przydrożne 
są nieodłącznym elementem krajo-
brazu śląskiego, choć występują też w 
innych regionach Polski i krajach eu-
ropejskich. Tradycja budowania ka-
pliczek jest nadal żywa. Wznoszone są 
nadal obiekty tego typu. Ten fenomen, 
jakim jest zjawisko powstawania sym-
boli chrześcijańskich można wpisać w 
kolejną dziedzinę wiedzy nawiązującej 
do rozległego i wieloaspektowego pro-
gramu nowoczesnej antropologii, nie 
tracącej nigdy ze swojego pola widze-
nia całościowego kontekstu życia czło-
wieka. Książka Pszczyńskie „sacrum” 
w obiektach małej architektury, autor-
stwa Natalii Marii Ruman zasługuje 
na uwagę nie tylko historyków, etnolo-
gów, ale wszystkich badaczy współcze-
snej kultury.
	

Ks.	prof.	dr	hab.	Józef	BUDNIAK
Wydział	Teologiczny	Uniwersytetu	

Śląskiego	w	Katowicach

	 Ukazały	się	na	rynku	wydaw-
niczym	dwie	publikacje	pszczynianki	
Natalii	 Marii	 Ruman.	 To	 już	 kolej-
ne	opracowanie	tej	młodej,	ambitnej	
pracownicy	 naukowej	 Uniwersytetu	
Śląskiego.	 Wcześniej	 opublikowała	
wraz	 z	 Aleksandrem	 Spyrą	 „Praco-
wity	 żywot	 księdza	 M.	 Bieloka”,	 na	
druk	czeka	drugie	poszerzone	wyda-
nie	 „Madonn	 drewnianych	 kościo-
łów	na	Ziemi	Pszczyńskiej”.

jaką Autorka zamieściła w rozdziale 
drugim. Tu też zawierają się refleksje 
dotyczące symboliki otoczenia i zwią-
zane z tym formy kultu, które zawarte 
są w obiektach małej architektury, do 
których między innymi zaliczyć można 
kapliczki i krzyże przydrożne. Nie za-
brakło w tej części refleksji na tradycje 
kulturowe Górnego Śląska oraz krót-
ką historię Pszczyny (…).
Ukazanie tak rozległego spektrum pro-
blematyki podejmowanej przez Nata-
lię Marię Ruman pozwala potwierdzić 
tezę o niezwykłej ekspansji kapliczek 
i krzyży przydrożnych, które z jednej 

	 W	 kwietniu	 br.	 od-
była	 się	 w	 naszej	 „Izbie		
u	Telemanna”	promocja	wy-
danych	 przez	 Uniwersytet	
Warszawski	 „Utworów	 ze-
branych	 Piotra	 Wacheniu-
sa”.	 Ta	 kolejna	 już	 pozycja	
poświęcona	 pszczyńskiemu	
poecie	 i	 poborcy	 podatków	
z	 XVII	 wieku	 zbiegła	 się		

Czytając 
WACHENIUSA

z	 400	 rocznicą	 pobytu	 Wa-
cheniusa	 w	 Pszczynie.	 Zło-
żono	 kwiaty	 przy	 tablicy	 na	
rynku,	 upamiętniającej	 tę	
postać.	 Referaty	 wygłosili	
–	dr	Marian	Pawelec	z	Uni-
wersytetu	Opolskiego	i	prof.	
Dariusz	Rott	z	Uniwersytetu	
Śląskiego	w	Katowicach.
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	 Ćwierć	wieku	działalności	Muzeum	 Prasy	Śląskiej	w	Pszczynie	 to	 szmat	 czasu	a	więc	ekspozycja	
zrealizowana	w	1985	roku	zestarzała	się	mocno,	tym	bardziej,	że	wykonano	ją	niezmiernie	skromnymi	środ-
kami	finansowymi.
	 Nadszedł	więc	czas	na	„nowe	szaty	króla”,	które	zadowolą	młodych	turystów,	przyzwyczajonych	do	
większej	multimedialności	placówek	muzealnych.	Na	niedawnej	Radzie	Programowej	muzeum	wykrystali-
zowały	się	dwa	stanowiska	na	temat	przyszłej	ekspozycji.	Prof.	dr	hab.	Jan	Malicki	jako	przykład	muzeum	
wychodzącego	naprzeciw	nowemu	pokoleniu	zwiedzających	podał	Muzeum	F.	Chopina	w	Warszawie.	Prof.	
dr	hab.	Julian	Gembalski	utrzymywał,	że	wymieniona	placówka	nie	zachowała	odpowiednich	proporcji	po-
między	tradycyjnym	eksponatem	czy	archiwalnym	dokumentem	a	elektronicznymi	efektami,	imponującymi	
młodzieży.
	 Wydaje	mi	się,	że	projekt	przedstawiony	przez	dwie	młode	i	zdolne	projektantki	z	pszczyńskiej	„Fa-
bryki	Pomysłów”,	Anię	Górę	Wojtyła	i	Miłkę	Krzemień	jest	dość	szczęśliwym	kompromisem	między	różny-
mi	współczesnymi	tendencjami.
	 Teraz	nadszedł	czas,	aby	Burmistrz	 	Pszczyny	 jako	właściciel	muzeum	wraz	z	 twórcami	placówki		
i	prowadzącym	ją	Towarzystwem	Miłośników	Ziemi	Pszczyńskiej,	potrafili	wywalczyć	środki	na	realizację	
tego	ciekawego	projektu	muzeum.

A. spyra

„Nowe szaty króla” 
czyli Muzeum Prasy przed zmianami


