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PSZCZYNA

Jest świetna!
Naczelna „Gazety Pszczyńskiej”, Marcela Grzywacz (tutaj w dynamicznym wywiadzie
z Kasią Nosowską) doprowadziła periodyk do wysokiego poziomu. Wraz ze współpracownikami, m.in - Agnieszką Wojtalą i Jackiem Bieleninem.
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REDAKTOR I KAPŁAN

Z POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
Przedstawiam jedną z najciekawszych postaci naszej ziemi, jaką
był ksiądz Rudolf Lubecki, urodzony
w Wiśle Małej (Niemieckiej) w 1844
roku. Ojciec był miejscowym organistą i nauczycielem. Rudolf ukończył
teologię na Uniwersytecie we Wrocławiu, gdzie założył u siebie polską bibliotekę i gromadził w swoim
mieszkaniu wielu polskich studentów z Górnego Śląska.

Jako kapłan wsławił się zwalczaniem w Katowicach sławetnego
odstępcy, założyciela sekty starokatolików, księdza Kamińskiego, którego ośmieszył swoimi wspaniałymi
kazaniami i wystąpieniami, a które
zmusiły Kamińskiego do opuszczenia Śląska.
Do dziś na rogu ulicy św.
Jana i rynku w Katowicach stoi mały
pomnik św. Jana, ufundowany przez
księdza Lubeckiego.
W 1884 roku
otrzymał stanowisko proboszcza w nowej małej parafii w Woli
(obecnie gmina
Miedźna).
Mimo że od
lat pisał artykuły
do „Katolika” Karola Miarki, tutaj
w Woli rozpoczął
redagowanie swego
czasopisma
„Zdrowaś Marya” drukowanego w Mikołowie.
Miesięcznik ukazywał się przez
6 lat, od 1885 do
końca życia Lubeckiego w 1891
roku.
Jak sam pisał
„Zdrowaś Marya” było typową
gazetką ludową,
dla oświaty ludu
wiejskiego, zaopatrzoną czasami w ilustracje.
Rocznik czasopisma redagowanego w Woli przez księdza R. Lubeckiego Był poprzednize zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach
kiem tych, którzy

rys. Krzysztof Krzempek

po nim na Górnym Śląsku wydawali
ilustrowane czasopisma.
Wydawał także pożyteczne
książeczki, wśród nich „Pieśni zebrane dla kółek wesołych polskich
Górnoślązaków”.
  
Wyrazem jego radykalnych
poglądów było wydanie broszury
„Baczność! Socjaliści się zbliżają”
czy „Wilk socjaldemokracki”.
Ksiądz Rudolf Lubecki był
przywódcą ludu górnośląskiego,
świetnym mówcą i znakomitym organizatorem. Kiedy organizował
w Szopienicach kolejny masowy
wiec, właściciel karczmy Żyd powiesił nad bramą festynu wiersz
„Witaj polski narodzie
u Hamburgra w ogrodzie”
Ksiądz Lubecki spoczywa na
cmentarzu w Wielkim Kotorzu, na
Opolszczyźnie, gdzie był proboszczem do końca pracowitego życia.
Warto pamiętać o tym redaktorze z powiatu pszczyńskiego.

Wydawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna, Piastowska 26.
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BAWIMY SIĘ Z UNIĄ!
(i za jej pieniądze)

List otwarty przewodniczącego
RAŚ do Prezydenta RP
Pozwalamy sobie przedrukować „List otwarty” Ruchu Autonomii Śląska do prezydenta wszystkich Polaków, Bronisława Komorowskiego. List jest rozsądny wyważony, jak zresztą cała dotychczasowa działalność RAŚu.
Oczywiście, zgodnie z naszymi podejrzeniami żadnej odpowiedzi prezydenta nie było, natomiast
Pan marszałek Adam Matusiewicz wyraził się, że nigdy żadnej autonomii na Śląsku nie będzie. Ja bym nie był,
Panie marszałku taki pewien. Przyłączenia Śląska do Polski w 1922 roku też miało nie być!
redakcja
Szanowny Panie Prezydencie
Dziewięćdziesiąta rocznica przyłączenia wschodniej części Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej to dobra okazja do sporządzenia
bilansu skomplikowanych relacji między Górnoślązakami a państwem polskim. Relacji, o których
w sposób nieskrępowany dyskutować można od
niedawna. I, choć dyskusje te nierzadko budzą
skrajne nawet emocje, podjąć je trzeba. Zaniechanie nie spowoduje bowiem, ze przemilczane problemy i urazy znikną. Wręcz przeciwnie. Sprawi,
że rosły będą mury niezrozumienia.
Gdy przed 90 laty Polska obejmowała
przyznana jej część obszaru plebiscytowego, przez
jednych Górnoślązaków przyjmowana była z nieufnością, przez innych natomiast z nadzieją. Wyrazicielem oczekiwań tych ostatnich był Wojciech
Korfanty, który witał polskie wojska słowami:
„Wierna swym tradycjom wolnościowym, Polsko,
przyjmij wszystkich tej ziemi mieszkańców dobrej
woli jako dzieci swoje, przyjmij ich bez względu
na różnice języka i wiary i daj świadectwo wielkiej
prawdzie, że w nowoczesnym państwie dla wszystkich wyznań i języków jest miejsce pokojowej
i twórczej pracy dla dobra ludzkości”. Przyznana
przez Sejm RP 15 lipca 1920 roku autonomia pozwalała żywić nadzieję, że górnośląskie pragnienie
podmiotowości zostanie zaspokojone.
Jakże szybko entuzjazm zaczął ustępować zwątpieniu, nadzieja rozgoryczeniu. Rzeczypospolita nie okazywała się sprawiedliwym
i tolerancyjnym państwem prawa, o którym marzył
Korfanty i jego towarzysze. Osobisty dramat przywódcy propolskich Górnoślązaków symbolizuje
głęboki zawód, jakiego doznali oni w konfrontacji z Polską i polskością. Konstytucja z 1935 roku
stała się początkiem ograniczania praw samorządowych województwa śląskiego. Dzieła tego dopełnili komuniści dekretem z 6 maja 1945 roku.
Przez kolejne dziesięciolecia mieszkańcy naszego
regionu doświadczali rozdźwięku między oficjalnymi deklaracjami o odwiecznej polskości Śląska
a polityczną praktyką, która wyznaczała im rolę
obywateli drugiej kategorii – żywego dodatku do
hut i kopalń.
Mijałoby się z celem sporządzanie dziś
katalogu bolesnych doświadczeń czy obnoszenie

się ze swymi faktycznymi i urojonymi krzywdami.
Zostawmy je kronikarzom złego czasu. Spojrzenie w przyszłość Śląska w Polsce wymaga jednak
odważnej diagnozy stanu obecnego. Nie ulega
wątpliwości, że w oczach wielu Ślązaków państwo
polskie utraciło wiarygodność – wyczerpał się
udzielony przez naszych przodków kredyt zaufania. Krytycznego stosunku do Rzeczypospolitej
nie można tłumaczyć rzekomym antypolonizmem.
To byłoby wątpliwym alibi, zwykłą wymówką,
usprawiedliwiającą brak dialogu, którego mieszkańcy Górnego Śląska domagają się od lat.
Bo Górnoślązacy gotowi są do dialogu
– nie przekroczyli granicy, za którą zaczynają  się
bezrozumny upór i zacietrzewienie. Wciąż wierzą,
że Polska może być państwem jasnych i uczciwych
zasad, państwem zasługującym na ich szacunek.
Nie dadzą się jednak zbyć frazesami, które przez
ostatnie dziewięćdziesiąt lat zdążyły stracić swój
powab. Ani też przywołać do porządku opowieściami o świadomości utraconej między Górnym
Śląskiem a Oberschlesien. Nazwy te nie symbolizują dla wielu z nas odrębnych światów, lecz różne
wymiary tej samej śląskości.
Rzeczypospolita może nas zignorować,
przyjmując za dobrą monetę głosy uległych potakiwaczy czy zdezorientowanych strażników status
quo, którym dynamiczna śląskość dawno umknęła.
Warto jednak wsłuchać się w śląskość niepokorną, bo to ona prowokuje do myślenia. Nie zamyka się w swych pozornie bezpiecznych opłotkach.
Dojrzała obywatelskością, pragnie dzielić się
z Polską swym doświadczeniem, proponując model państwa silnego nowoczesną autonomią regionów. Krusząc monopol jednej historycznej narracji, otwiera pola twórczego sporu.
Władze Rzeczpospolitej Polskiej mogą
dziś zdobyć się na gest tyle historyczny, co prosty.
Powiedzieć: „Nie było tak jak miało być. Nie zmienimy przeszłości, ale dziś jesteśmy gotowi zaakceptować was takimi, jakimi jesteście, i porozmawiać
o Śląsku i o Polsce”.
Czekamy, Panie Prezydencie.
Z wyrazami szacunku,
(-) Jerzy Gorzelik
Przewodniczący
Ruchu Autonomii Śląska

Ile się to naczytałem na temat,
jak pieniądze z Unii Europejskiej pomagają Polsce wyjść z cywilizacyjnego
zaścianka. Ileż to stadionów, autostrad,
wodociągów i odnowionych zabytków
mamy dzięki jej pomocy.
To wszystko prawda, widzimy
to zresztą w naszym mieście i powiecie.
Zrobiono kanalizację, dokonano renowacji pałacu, kompleksu stajni i powozowni książęcych.
Ale zetknąłem się też osobiście
z kilkoma dziwnymi „projektami’, finansowanymi z pieniędzy Unii.
Otóż zajechało do mnie pięć
starszych pań, które za pieniądze Unii
objeżdżają kilka krajów Europy, opracowując sylwetki ciekawych starszych ludzi
do przyszłego wydawnictwa.
Jeździły po tych krajach, spały
i jadły za pieniądze Unii Europejskiej.
Miła rozrywka, tylko czy to naprawdę takie ważne, takie potrzebne dla integracji
naszych krajów?
Po kilu miesiącach odwiedziła
mnie sympatyczna para: fotoreporter
z Laosu i dziennikarka czeska z Pragi.
Realizowali program Ars Cameralis za
pieniądze z Unii Europejskiej pt. „777”.
Czyli siedem miłości siedmiu ciekawych
ludzi z siedmiu krajów Unii. To będzie
wydawnictwo mające za cel integrację
obywateli zjednoczonej Europy. Czy to
naprawdę takie ważne i potrzebne. Czy
nie ma ważniejszych potrzeb i wydatków.
Ostatnio w Muzeum prasy pojawiła się miła pani z Brukseli. Przedstawiła się, dała wizytówkę i powiedziała, że
jeździ po krajach europejskich, opowiada w szkołach bajki. Wszystko po to, by
integrować społeczeństwa Unii, szczególnie młodzież.
Wydaje mi się, że w tych wszystkich opisanych powyżej przypadkach
chodzi o ambitny program tworzenia
społeczeństwa „europejczyków”, czyli
obywateli państwa europejskiego. To
próba realizacji kolejnej utopii politycznej, zapatrzonej w imperium rzymskie.
Szkopuł w tym, że to imperium się rozpadło, a po nim kilka kolejnych „imperiów”. To się udało jedynie w Stanach
Zjednoczonych, a to dlatego, że Ameryka była dziką przestrzenią, bez cywilizacji i bez tradycji. Nasz kontynent ze
swoją historią i kulturą może być tylko
Europą Ojczyzn.
Eliasz Pistulka
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dr Jerzy Polak

z cyklu: Teczki Pszczyńskie (dokończenie)

TECZKA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
W praktyce działania Ministerstwa Skarbu kierowanego przez
Eugeniusza Kwiatkowskiego odnośnie
sprawy pszczyńskiej zostały scedowane
początkowo w ręce wiceministra Adama Koca, o czym pisaliśmy w poprzednim odcinku. Sam minister zajął się nią
bliżej po odejściu pułkownika z rządu,
czyli na początku 1936 r. Był wówczas
stanowczym zwolennikiem ugody z rodziną Hochbergów, przy wyciągnięciu
maksymalnych korzyści dla państwa polskiego. Z jego inicjatywy rząd Mariana
Zyndrama-Kościałkowskiego powołał
w styczniu 1936 r. Międzyministerialną
Komisję do Spraw Księcia Pszczyńskiego, której celem miało być zbadanie
sytuacji jego dóbr, możliwości wykorzystania ich dla celów reformy rolnej (na
co nalegał Grażyński) oraz wyznaczenia gruntów do wykupu przez państwo.
Jak wynika z akt, jej powstanie zostało
z zadowoleniem przyjęte przez młodego
księcia „jako pierwszy pozytywny krok
polskiego rządu” w rozwiązaniu całego
problemu. Komisja ta zakończyła pracę
w kwietniu, wydając pozytywną opinię –
dobra ziemskie uznano za warte starań
ze strony Skarbu Państwa. Opinia ta stanęła u podstaw późniejszego rozwiązania sprawy pszczyńskiej.       
         Została ona wykorzystana już
w poufnych pertraktacjach wszczętych
w marcu 1936 r. przez przybyłych na stałe do Pszczyny z Niemiec – księcia Jana
Henryka XV i jego drugiego syna Aleksandra hr. Hochberga – z urzędnikami
Kwiatkowskiego w Warszawie, na temat
całościowej ugody rodu z państwem polskim w kwestiach podatkowych i prawnych. Były one niezobowiązujące, gdyż
jednocześnie strona polska po konferencji między ministrem, wojewodą śląskim
i ambasadorem polskim w Berlinie Józefem Lipskim zdecydowała się prowadzić rozmowy z wysłannikiem wierzycieli
księcia, angielskim biznesmenem sir Albertem Bennetem.
         Jednak jego propozycje odnośnie zakupu przez państwo części dóbr
pszczyńskich uznane zostały przez Międzyministerialną Komisję za niemożliwe
do przyjęcia z powodów finansowych
i niezgodne z etatyzacyjnymi planami
rządu polskiego. Zakwestionował je
głównie Kwiatkowskiego, który 29 maja

1936 r. w Komitecie Ekonomicznym
Ministrów, którego był szefem, przeforsował uchwałę, że wszystkie projekty
dotyczące spraw księcia von Pless miały być odtąd przedstawione do decyzji
Komitetu. Nadało to całej kwestii wysoką rangę państwową. Sir Benneta odprawiono – przedstawiony mu projekt
Ministerstwa Skarbu spłacenia części
zaległych podatków księcia przez finansistów angielskich okazał się dla nich nie
do przyjęcia. Duży wpływ na postawę
Kwiatkowskiego wywierał ponownie wojewoda śląski i jego warszawskie lobby.
W tym czasie, mając na uwadze bliskie
wygaśnięcie Konwencji Genewskiej oraz
wdrożenie ogólnopolskiej reformy rolnej, był on zwolennikiem likwidacji całego latyfundium księcia pszczyńskiego.
          Nie dziwił więc fakt, że po deklaracji lojalności złożonej w lipcu 1936r.
przez obu wspomnianych Hochbergów
pod adresem rządu polskiego wraz
z propozycją zniesienia ordynacji
pszczyńskiej i uregulowania stosunków
wzajemnych, wicepremier udzielił wojewodzie mandatu na uregulowanie całokształtu spraw pszczyńskich. Jednak
sytuacja uległa zmianie na skutek interwencji rządu niemieckiego w polskim
Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
z którego zdaniem musiał się liczyć
Kwiatkowski. W konsekwencji, w październiku 1936 r. podjęte zostały w tych
sprawach bezpośrednie rokowania między rządami na szczeblu pełnomocników.
       Wicepremier zdołał uczynić nim ze
strony polskiej znanego działacza i przyjaciela Grażyńskiego, mec. Mieczysława
Chmielewskiego, powierzając zresztą
pieczę nad całością rokowań wojewodzie
i zastrzegając sobie finalizację negocjacji
w jego ministerstwie. Jak wiadomo, nastąpiło to jednak w Berlinie 24 kwietnia
1937 r. w postaci polsko-niemieckiego
programu sanacji (oddłużenia) dóbr
księcia pszczyńskiego w województwie
śląskim, zaakceptowanego następnie
przez Kwiatkowskiego.
        Program ten – przewidujący utworzenie dwóch przemysłowych spółek akcyjnych i przejęcie przez państwo części
ziemi - był w trakcie pertraktacji konsultowany na bieżąco z wicepremierem,
który w międzyczasie odrzucił zabiegi

Hochbergów (czynione przez pośredników) o dopuszczenie ich do rokowań.
Stanowczo sprzeciwił się również powrotowi księcia Jana Henryka XVII
do Polski, który miał wytoczony proces
o szkodzenie interesom Polski, wpływając na wydanie odmowy ze strony MSZ.
        Koncepcja sanacji dóbr księcia von
Pless był ze strony polskiej wspólnym
dziełem tandemu Kwiatkowski-Grażyński i kolejnym potwierdzeniem bliskiej
współpracy tych polityków, dzięki której
państwo polskie przejęło już uprzednio,
w 1936 r. kontrolę nad największym
koncernem górnośląskim – „Wspólnotą Interesów”. Program pszczyński został przyjęty bez zastrzeżeń przez Komitet Ekonomiczny Ministrów i rząd,
przy czym ten pierwszy organ zalecił
dążyć ministrowi rolnictwa do przejęcia książęcych lasów i terenów rolnych
pod parcelację „między polską ludność,
a zwłaszcza powstańców śląskich. Fakt
ten będzie [bowiem] miał doniosłe znaczenie z punktu widzenia odniemczenia
naszych kresów zachodnich, a ponadto
umożliwi rozwiązanie problemu socjalnego w okręgu przemysłowym”.
       W konsekwencji doszło do zawarcia szeregu umów z Hochbergami, korzystnych z punktu widzenia interesów
państwa. Większość z nich była konsultowana z Kwiatkowskim, którego rola
w rządzie premiera Felicjana Sławoj-Składkowskiego, ostatnim rządzie II
RP, systematycznie wzrastała, aż do zajęcia pozycji nieformalnego dyktatora
ekonomicznego. Największe znaczenie
miała tu umowa Ministerstwa Skarbu
z księciem pszczyńskim z 19.X 1937 r.
w sprawie układu podatkowego; na jej
podstawie w zamian za umorzenie zaległych 24,2 mln zł podatków państwo
miało przejąć 22.372 ha lasów pszczyńskich. Ostateczną decyzję w tej sprawie
przeforsował wicepremier w KEM 17.
XII 1937 r.
       Był to kolejny sukces tandemu Grażyński-Kwiatkowski, który przyniósł
znaczące wzmocnienie polskiego i państwowego posiadania ziemi w województwie śląskim, a zarazem był kolejnym
etapem systematycznej akcji wicepremiera likwidacji zaległości podatkowych
od osób prywatnych odziedziczonych po
poprzednich rządach. W realizacji tych
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planów obaj politycy ścierali się nieraz
z ministrem spraw zagranicznych Józefem Beckiem, opowiadającym się za
łagodniejszym kursem wobec polskich
Niemców, by nie drażnić III Rzeszy.
Swej etatystycznej polityki w dziedzinie
przemysłu, leśnictwa i rolnictwa, charakterystycznej dla połowy lat 30., której
promotorami był Kwiatkowski i minister
rolnictwa Juliusz Poniatowski, politycy
ci musieli także bronić w Sejmie, gdzie
ostro atakowali ich przedstawiciele gospodarczych kręgów liberalnych i konserwatywnych.
       Eugeniusz Kwiatkowski uczestniczył
także aktywnie w procesie uchwalenia
przez Sejm RP zaraz po wygaśnięciu
Konwencji Genewskiej przygotowanego
przez jego resort i Ministerstwo Sprawiedliwości precedensowej ustawy
o zniesieniu ordynacji pszczyńskiej (27.
VII 1937). Przygotował również redakcję rozporządzenia wykonawczego Rady
Ministrów z 13.VII 1938 r. do tej ustawy,
przeciwstawiając się pierwotnej koncepcji ministra sprawiedliwości, która przewidywała odszkodowanie dla księcia
Jana Henryka XVII. Rozporządzenie
stanęło na gruncie testamentu starego
księcia, który swym głównym spadkobiercą uczynił Aleksandra hr. Hochberga. Wicepremier przychylił się także do
prośby tego ostatniego, popartej przez
Grażyńskiego, ustalenia ryczałtowej
sumy (2 mln zł) podatku spadkowego
od trudnej do dokładnego oszacowania
wartości majątku pozostawionego przez
jego ojca i rozłożenia jej spłaty na 10 lat.
       Wszystkie te działania były pilnie
obserwowane przez stronę książęcą (poszczególnych jej przedstawicieli), która
różnymi drogami starała się pozyskiwać
swoich informatorów wśród urzędników
w Warszawie.
       W ostatnim roku swego urzędowania wicepremier nadal obserwował
rozwój sprawy pszczyńskiej. Przede
wszystkim wywarł wpływ na obsadę rad
nadzorczych działających formalnie od
1.II 1939 r. obu pszczyńskich spółek akcyjnych (kopalń i browarów), popierając
kandydatury przedstawicieli najbardziej
wpływowej grupy polskiej finansjery
„Lewiatan” – inż. Mariana Szydłowskiego i mec. Emila Landsberga, którzy
objęli podwójne stanowiska ich prezesów i wiceprezesów (w zbliżony sposób
ustalono już w 1936 r. radę nadzorczą
zreorganizowanych „Zakładów Elektro”
S.A.). Pozostałe stanowiska zajęli przeważnie ludzie wojewody śląskiego.
      Z pewnością pod jego kontrolą doszło do zawarcia przez Państwowy Bank
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Rolny 17.XII 1938
r. umowy z Aleksandrem hr. Hochbergiem w sprawie sprzedaży na cele reformy
rolnej 6,2 tys. ha ziemi za kwotę 5,1 mln
zł, przekazaną wierzycielom zagranicznym z zablokowanych
w Niemczech należności PKP. Umowa ta
była kolejnym sukcesem polskiej polityki
etatyzacyjnej, pozwalającej w końcu uruchomić reformę rolną
w województwie śląskim, czemu jednak
przeszkodził wybuch
wojny. Wicepremier
nadzorował
także
dalsze
konferencje
polskich i niemieckich pełnomocników
w sprawach pszczyńskich (ostatnie dobyło się 10.V 1939 r.).
         Na podstawie
zachowanych nielicznych
dokumentów
z 1939 r. można wnioskować zarazem, że
W kopalni księcia pszczyńskiego w latach 20-tych XX wieku
próbował go w tym
czasie zainteresować
swoimi inwestycyjnymi i finansowymi        Po internowaniu wraz z rządem polpomysłami Aleksander hr. Hochberg. skim w Rumunii w 1939 r. Eugeniusz
Należał do nich m.in. pomysł budowy Kwiatkowski nie miał już kontaktu ze
destylarni węgla na teranie Centralne- sprawą pszczyńską. Po powrocie do krago Okręgu Przemysłowego – główne- ju w 1945 r. próbował jeszcze coś zdziago dzieła Eugeniusza Kwiatkowskiego łać dla Polski jako Delegat Rządu do
w jego karierze – w oparciu o dostawy Spraw Wybrzeża. Mimo sukcesów na
węgla pszczyńskiego spławiane Wisłą polu odbudowy portów, szybko okazał
i pomoc kapitału angielskiego. Pomysły się niepotrzebny komunistom jako symte nie doczekały się merytorycznych roz- bol przedwojennej, burżuazyjnej Polski
ważań, zresztą ich autor nie cieszył się i utalentowany polityk związany przez
zaufaniem naszego bohatera ze względu całe życie z Kościołem katolickim, ciena różne przykre z nim doświadczenia w szący się w dodatku dużym społecznym
urzędowaniu i trwającej nadal w kołach autorytetem. W styczniu 1948 r. został
rządowych fatalnej opinii o Hochber- zwolniony z funkcji państwowych. Przez
gach. Warto jednak zaznaczyć, że wice- pewien czas pozwolono mu jeszcze na
premier nie zamierzał w tym napiętym wykłady na Uniwersytecie Jagiellończasie, wyeliminować ich z Górnego skim, by w końcu wysłać go na ubogą
Śląska, będąc wierny zasadzie poszano- emeryturę i skazać na publiczny niewania własności prywatnej. Nie podzie- byt. Ten „silnie emocjonalnie związany
lał w tym względzie poglądów sanacyj- z Górnym Śląskiem” patriota, jak pisał
nych radykałów, Michała Grażyńskiego o nim jego biograf Marian Marek Drozi Juliusza Poniatowskiego, gotowych dowski, zmarł w Krakowie w 1974 roku,
do przedsięwzięcia wobec Niemców a na cmentarz odprowadzał trumnę
w Polsce analogicznych represji, jakie z jego zwłokami kardynał Karol Wojtyła.
zastosowała III Rzesza wobec Polaków
Jerzy Polak
w niemieckiej części Śląska.
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Leon Stanisław Leszczyński (1967)

Z dziejów ruchu oporu ziemi
pszczyńsko-tyskiej (cz.2)
„Siły Zbrojne Polski” jako
szczególniej rozwinięta tajna organizacja na terenie przedwojennego
województwa śląskiego miała w planie nie tylko przygotowanie swych
członków w razie klęsk niemieckich
do przyszłej akcji zbrojnej, ale przygotowywała akcje sabotażowe na
węzłach kolejowych, jednała pracowników do spychania materiałów
wojskowych na boczne tory i wybierała z nich zawartości. (Specjalna akcja pracowników kolejowych
w Katowicach – Jana Czobera i inż.
Luśkiewicza). Szczególnie w okresie
świąt organizowano liczne akcje sabotażowe.
Tragiczny wypadek zrządził,
że nie tylko te projektowane akcje
nie zostały zrealizowane, ale tajna
organizacja SZP na obszarze Górnego Śląska została odsłonięta przez
tajną policję niemiecką. Tajna siatka
konspiracji została rozszyfrowana,
co pociągnęło za sobą liczne aresztowania wśród członków SZP i okrutny
odwet na nich okupanta. Na ślad istnienia SZP wpadło gestapo przypadkiem.
W Wiśle Ciesz. osadzono
w willi „Janka”, Olbrachta Habsburga z  Żywca wraz z  żoną – za ich
sympatie polskie i wydanie córek za
Polaków. Następnie gestapo przystąpiło do zajęcia i konfiskaty innych
will. W willi na Jaworniku począł
wtedy uciekać jakiś mężczyzna, którego gestapowcy zasypali gradem
kul. W mieszkaniu zamordowanego
J. Korola, byłego starosty tarnogórskiego, a jednego z organizatorów
SZP (ps. Hajducki) – gestapo znalazło tajne notatki i szyfry.
W połowie grudnia 1940 r.
wczesnym rankiem rozpoczęły się
liczne aresztowania członków konspiracji i osób podejrzanych. Gestapo, żandarmeria i policja zaaresztowały we wschodniej części Górnego

Śląska 456 osób, w tym 27 kobiet,
a zastrzelono w ucieczce 3-ch ludzi.
Ujętych kierowano do obozów, poza
tym spośród aresztowanych skazano
9 osób na śmierć przed sądem wojskowym.
Na wyższych szczeblach tej
organizacji – oprócz dysponowania
bronią na Górnośląskim jej obszarze, łącznikiem sztabów w poszczególnych inspektoratach i obwodach był nadto Jan Roerich, mając
i pszczyński obwód w opiece. Przez
pewien czas zmieniał swe miejsce
zamieszkania, lecz w pogoni za tym
odważnym oficerem, ogólnie lubianym, stały na czatach jednostki gestapo i żandarmeria. Ujęty już 20
listopada 1940 r. w Katowicach, był
w ciągu tygodnia torturowany, lecz
milczał wzgardliwie. Po wyroku sądu
wojskowego został w Chorzowie
rozstrzelany 28.11.1940 r. Ojca jego
Jana wywieziono do obozu w Mysłowicach, brata Pawła do obozu do
Oświęcimia.

Podobnie też ujęty został
znany członek inspekcji SZP „Zeflik” (Warwas) w okolicy Mikołowa
i podzielił wraz z rodziną los swych
towarzyszy spiskowej akcji. Kto
chwilowo zdołał ujść aresztowaniu –
uchodził na sąsiednie tereny Generalnej guberni, by tam przykładem,
radą i pomocą wspierać ruch oporu
mimo istniejącego terroru.
Ta częściowa dekonspiracja organizacji ruchu oporu ziemi
pszczyńsko – tyskiej w pierwszej fazie posłużyła hitlerowcom za pozór
nie tylko do tępienia członków PSZ,
ale i resztek inteligencji polskiej
i dawnych działaczy.
W sprawie aresztowań zostały wezwane wszystkie urzędy gminne w VI i VII 1947 r.  – do przesłania sprawozdań z oznaczeniem dat
aresztowań tamtejszych działaczy
i ich losów. Materiały te znajdują się
w Pow. Archiwum w Pszczynie, nie
są jednak dokładne – stąd i usterki
nieuchronne.

Fragment unikalnego filmu z czasów okupacji niemieckiej,
nakręconego w Pszczynie na rynku i zachowanego w zbiorach prywatnych
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Placówka w Mikołowie
Polskich Sił Zbrojnych
Placówka w Mikołowie PSZ
jak i inne miała w terenie swe plutony pod opieką harcmistrza Wojciecha Krawczyka (Wolfganga), którego ojciec Bernard, były inspektor
szkolny został zamordowany przez
SS w Gdańsku.
Oto zaś działacze tajnych
organizacji uwiezieni lub pomordowani w obozach: Bluszcz Jan+
w Mysłowicach w więzieniu, Borkowy Konstanty w Dachau, Ćwięk
Paweł w Dachau, Chrzanowski Antoni przez SS+, Giemsa Jan w obozie w Gusen, Górniczek Kazimierz
w obozie Flosenberg, Hain Wiktor w Mauthausen, Polok Edward
w Mauthausen, Paster zamordowany
w więzieniu, Świderski Franciszek
zamordowany w więzieniu, Stępor
Józef w Dachau, Żurek Franciszek
rozstrzelany przez gestapo w Mikołowie, Brezek Michał w Dachau,
dr Hałacz Emanuel w obozie, Mazur
Jan w Mathausen, Tomczyński Włodzimierz w obozie, Miczka Ryszard
w Mauthausen.
Placówka w Tychach
Polskich Sił Zbrojnych
Bogacki Karol rozstrzelany, Juchniewicz, Loska Bogdan, rodzina
Strzeleckich, Pinocy rozstrzelany,
Piłot-Pluta, Ulman-Stawiczek-Karol
rozstrzelany w obozie, Wieczorek
Stefan+, Wieczorek Władysław więzień obozu w Oświęcimiu, 5-ciu starszych harcmistrzów rozstrzelanych
w pobliżu poczty.
Murcki
Jaromin Marcin zamordowany
w obozie w Oranienburgu, Kołodziej Paweł zamordowany w obozie
w Oranienburgu.
Placówki w Lędzinach i Bieruniu Starym ZZP pozostały pod
kierownictwem i   inspekcją Józefa
Porwita z Pszczyny.
Za pomoc rodzinom powstańców i członków ruchu oporu
w 1940 r. oraz za patriotyczną posta-

wę polską zostali uwięzieni księża:
Ks. Długosz J. ze Studzionki i zamordowany w obozie, Ks. Malcharek
Ryszard z Orzesza zginął w obozie
w Dachau, Ks. Osiewacz Jan z Ćwiklic więziony w Mauthausen i Gusen,
Ks. Okręt Józef z Miedźnej osadzony w więzieni.
Akcja wojskowa na Śląsku
doprowadzona do dużych rozmiarów doznała poważnego załamania
na przestrzeni 1941 r. na skutek zdekonspirowania przez gestapo równocześnie w kilku ośrodkach, gdzie
aresztowano około 100 tys. osób,
a wśród nich przede wszystkim elementy kierownicze, działacze którzy ocaleli musieli opuścić teren
(A. Targ, Śląsk w okresie okupacji,
Poznań).
Pozornie ruch oporu po tym
pogromie jakby zamarł, lecz czujność
policji niemieckiej dalej rosła obserwując ludność polskiego pochodzenia, którą nawet w grupie Volkslisty
III. uważano za podejrzaną.
Młodzież w szkołach niemieckich we wschodniej części
Górnego Śląska stłoczono w poszczególnych klasach nawet do 60ciu uczniów, przy częstej zmianie
nauczycieli nie wiele się uczyła,
a stawała się coraz bardziej oporną
zwłaszcza na wsi. Z jednego z raportów ówczesnej żandarmerii dowiadujemy się, że ludność pow. pszczyńskiego jeżdżąc rowerami witała się
okrzykiem: „Niech żyje Polska!”.
I znowu ich ojcowie wracają do tajnych form organizacji jak
w okresie powstań śląskich do Polskiej Organizacji Wojskowej. Władze niemieckie terenowe obawiały
się we wrześniu 1941 r. sabotaży ludzi akcji podziemnej. Natrafili jednak tylko na strojenie grobów kwiatami o polskich barwach jak to było
w cieszyńskiem oraz na ruch kolportażu tajnych ulotek.
Klęski Niemiec na polach
walk w Związku Radzieckim wywołują  żywy ruch oporu i na naszej
ziemi. I znowu pomniejsze organizacje na Śląsku jak „Polska Obrona Obywatelska” (POO) i Tajna
Organizacja Narodowa, włączają
się w Związek Walki Zbrojnej oraz
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Polską Tajną Organizację Powstańczą – będących w działalności swej
jakby dalszym ciągiem form organizacyjnych. Na Śląsku Związek Sił
Zbrojnych Polski zdwaja swe szeregi
członkowskie pod dowództwem kier.
sztabu pułkownika Henryka Kowalówki. Teren Śląska podzielono na
cztery inspektoraty pod kierunkiem
wspomnianego pułkownika (pseud.
„Topola” i „Zator”) oraz sztabu oficerskiego przy zachowaniu dawnych
form org. SZP i roty jego przysięgi.
Nowością jej stał się wydział egzekucyjno-sabotażowy tzw. „Związek
odwetu” o znacznym terenie działalności pod kierunkiem Jana Smoczyka z Katowic, byłego oficera saper.
W Cieszynie została odkryta placówka Z. O., przy czym aresztowano 68
osób. Ważnym wydziałem stał się tez
ośrodek wywiadu wojskowego, policyjnego i gospodarczego. Celem zaś
zasadniczym całej pracy organizacyjnej ZWZ stało się „utworzenie nielegalnej polskiej armii na całym obszarze Polski. Toteż w miarę postępu
tej działalności zmienia swą strukturę dotychczasową organizacyjną
ZWZ – na wojskową, zmieniając
się w następnych latach na „Armię
Krajową” z formacją pułkową w inspektoratach, batalionu w obwodzie,
kampanii w placówce itd.
Rozwijając i tym razem
w 1942 r. bardzo silną akcję szpiegowską zdołało gestapo rozbić dwa
inspektoraty śląskie ZWZ, a to: katowicki (pseud. „Kalina”) i sosnowiecki (pseud. „Sosna”), aresztując
ich działaczy już w pierwszej fazie
w liczbie 171. Wśród nich znajdował się i wyższy funkcjonariusz
ZWZ Mikołowski Zygmunt, który
w więzieniu popełnił samobójstwo.
Nowo zorganizowane placówki ZWZ
szczególniej stały się aktywne w obwodzie pszczyńsko – tyskim w oparciu o szczególniejsze zaplecze jakie
stanowiła „puszcza pszczyńska”,
zapewniająca licznym dezerterom
i zbiegom polskim jak i jeńcom radzieckim czasowe bezpieczeństwo
i możliwość w tym nawet zbiegom
z obozu oświęcimskiego do przedarcia się stąd w Beskidy i na Podhale
bo tam łączyli się z partyzantami.
ciąg dalszy str.12.

XXXVI SPOTKANIA POD
BRZYMEM
SAMI
w obiektywie Jacka Jarczoka
SWOI
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Pomimo wielu perturbacji
i problemów organizacyjnych, 36. święto pszczyńskiej kultury ludowej odbyło
się z wielkim rozmachem. Dwie estrady - skansen i rynek, 23 zespoły ludowe,
w tym 16 grup w przeglądzie i niezwykle atrakcyjny zespół z Jablonkowa
(Republika Czeska) to dane świadczące
o udanej imprezie.
Wrześniowe podsumowanie to budujący przykład wielkiego bogactwa sztuki ludowej naszego regionu.
as

W XXXVI edycji Spotkań pod
Brzymem wzięło udział 16 zespołów, w tym
14 grup śpiewaczych i 2 grupy taneczno-śpiewacze. Niewątpliwie niekonkursowa formuła
„Spotkań pod Brzymem” sprzyja spontanicznym i autentycznym prezentacjom, co jest
niezwykle ważne z punktu widzenia zarówno
wykonawców, jak i odbiorców. Umożliwia
bowiem upowszechnianie wiedzy o kulturze
regionu przy zachowaniu najcenniejszych jej
elementów, unikając przy tym nadmiernej
stylizacji i komercjalizacji.
Każdy z zespołów prezentujących
się na scenie w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej
odznaczał się swoistymi walorami, które wyróżniały go spośród innych. Do przeglądu
przystąpiły następujące zespoły, wymienione
według kolejności zaprezentowanego programu:
Regionalny Zespół Śpiewaczy
„Brzeźczanie” z Brzeźc – wzorcowo wykonał
a’capella , w jednogłosie, archaiczne pieśni
pszczyńskie.
Zespół Śpiewaczy „Goczałkowiczanie” z Goczałkowic – przedstawił pieśni
związane z repertuarem regionalnym i zaprezentował się jako grupa, która swoje działania podejmuje z pasją i zamiłowaniem do  
rodzimego folkloru.
Zespół Śpiewaczy „Lędzinianie”
z Lędzin - zaśpiewał pieśni śląskie z zachowaniem cech gwarowych, mocnym i czystym
głosem, a ponadto członkowie zaprezentowali na scenie piękne stroje. Urozmaiceniem
był dialog pomiędzy jedynym solistą a grupą
śpiewaczek.
Zespół Śpiewaczy „Józefinki”
z Rybnika – Kłokocin – grupa wykonała
pieśni pochodzące z repertuaru zarówno
regionalnego, jak i ogólnopolskiego. Zaprezentowano repertuar jednogłosowo z fragmentarycznym dialogowaniem (grupa kobiet
a grupa mężczyzn), co urozmaiciło występ.
Zespół Śpiewaczy „Talizman”
z Pawłowic – profesjonalnie zaprezentował

Polski zespół ludowy „Gorol” z czeskiego Jablonkowa

Sprawozdanie z XXXVI Spotkań Pod Brzymem
odbywających się w Pszczynie 20 maja 2012r.
a’capella tradycyjne pieśni śląskie, uwzględniając jednocześnie właściwy dobór repertuaru. Pozytywny odbiór dopełnił wzorcowy
wizerunek sceniczny (strój oraz prezentacja).
Zespół Pieśni i Tańca „Swojanie”
z Frydku – zaprezentował repertuar   pieśni
pszczyńskich ze swobodą sceniczną i uśmiechem.
Zespół Folklorystyczny „Druga
Młodość” z Jastrzębia – Szerokiej – podkreślenia wymaga naturalność prezentacji przy
wykonywaniu humorystycznego repertuaru.
Dodatkowo należy podkreślić autentyczną
emisję głosu.
Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Łąki
– przedstawił pieśni regionu czystymi głosami, z dobrą intonacją; na uwagę zasługuje
prezentacja solistki Roksany Gogol, która
wykonała pieśni śląskie czystym, silnym głosem, prezentując naturalną i wzorcową emisję głosu.
Zespół Śpiewaczy „Jankowiczanie”
z Jankowic – w naturalny sposób wykonał
repertuar pieśni religijnych i okazjonalnych,
przy bardzo dobrej prezentacji scenicznej
w tradycyjnych strojach. W śpiewie pojawiał
się fragmentarycznie dialog (kobiety a mężczyźni). Utwory były opracowane chóralnie.
Zespół Śpiewaczy „Pioskowianie”
z Piasku – reprezentuje wielopokoleniowe
tradycje śpiewacze, co znalazło odzwierciedlenie w składzie zespołu. Zespół zaśpiewał
pieśni pochodzące z różnego repertuaru, zarówno regionalnego (biesiadne), jak i autorskie.
Zespół Śpiewaczy „Nowobierunianki” z Nowego Bierunia – przedstawił
repertuar pieśni śląskich w pięknych, ujednoliconych strojach; dobrze prezentował się
na scenie i miał znakomity kontakt z publicznością. Niewątpliwym atutem była wielopokoleniowość, którą można było zauważyć
podczas prezentacji grupy.
Zespół Śpiewaczy „Bierunianki”
z Bierunia – przedstawił popularny repertuar

regionalny. Grupę reprezentowały osoby należące do zarówno do roczników seniorów, jak
i juniorów, co stanowiło jej atut.
Zespół Pieśni i Tańca „Ćwiklice”
z Ćwiklic – młodzieżowy zespół zaprezentował pełne wigoru widowisko taneczne z towarzyszeniem kapeli. Profesjonalnie dobrano i przedstawiono zarówno repertuar, jak
i aranżację muzyczną oraz taneczną. Zadbano o autentyczne stroje.
Zespół Śpiewaczy „Frydkowianie”
z Frydku - grupa w składzie mieszanym
(12 kobiet i 12 mężczyzn) z akompaniamentem akordeonu przedstawiła popularny
repertuar śląski, w jednogłosie. Występu dopełniły oryginalne, wzorcowe stroje.
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca
„Frydkowianie” z Frydku – zespół dziecięcy przedstawił barwny i różnorodny program śpiewaczo-taneczny w śląskich strojach
z akompaniamentem kapeli (trąbka, bęben,
akordeon).
Zespół Śpiewaczy „Karolinki”
Jankowic Rybnickich – wykonał pieśni śląskie w opracowaniach chóralnych z towarzyszeniem akordeonu (częściowo pojawiała się
forma dialogu, repertuar został opracowany
na chór).
Przebieg tegorocznego przeglądu
świadczy o wysokim poziomie działalności
zespołów, a liczba uczestników unaocznia
potrzebę udziału w przeglądach folklorystycznych w celu weryfikacji własnych
umiejętności i warsztatu. Istotną funkcją tej
imprezy jest także umożliwienie spotkania
ludzi o podobnych zainteresowaniach i pasjach, które związane są z kultywowaniem
tradycji muzycznej Ziemi Pszczyńskiej.
Podsumowanie 36. Spotkań pod
Brzymem i szczegółowe omówienie zaprezentowanego przez zespoły programu jest
zaplanowane na połowę września.
Katarzyna Marcol

Magdalena Szyndler

Trzy
Piła

Dwa
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Inspicjentka Agnieszka miała dużo
pracy w skansenie

y pokolenia pszczyńskich kapel atyki, Frydkowianie i Saternusy

a pokolenia śpiewaczek pszczyńskich
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Frydkowianie - jak zwykle wspaniali
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SZLAKIEM POLSKIEGO SŁOWA
DRUKOWANEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU
część 6
OSTRAVA

Morawska, Polska,
Śląska – Republika Czeska
Od 1898 roku drukowany jest
w Ostrawie „Głos Ludu Śląskiego”,
a później dodatek „Głos Kobiet”
(1908). Do roku 1920 redagowanych
lub drukowanych w Ostrawie było 24
tytułów polskich czasopism, głównie
dla przybyszów z Galicji podejmujących pracę w przemyśle ostrawskim. Były one częściowo związane
z powstającym tu polskim ruchem
związkowym na początku XX wieku.

GÓRA ŚWIĘTEJ
ANNY
Annaberg

W roku 1655 na Górę Świętej
Anny przybyło 30 zakonników franciszkanów pod przewodnictwem ojca
Franciszka Rychłowskiego. Opuścili
oni swój klasztor w Krakowie spalony przez Szwedów. W 1764 roku
papież zatwierdził kalwarię na górze
Chełmskiej, zbudowaną nieopodal
klasztoru przez hrabiego Gaschina.

aktualne zapotrzebowanie na śpiewniki i modlitewniki. W końcu XIX
wieku działała oficyna Franciszka
Gielnika, w której ukazała się m.
innymi „Książeczka Kalwaryjska,  
zawierająca w sobie Stacye Drogi
Krzyżowej P. Jezusa i Stacye Dróżek Najśw. M. Panny” w 1898 roku.
W latach 1908 – 1914 Gielnik drukował miesięcznik „Głos Świętego
Franciszka” wydawany przez Ojców
Franciszkanów na Śląsku.
  
Z innych drukarni w Górze
Świętej Anny znamy wydawnictwa

Jeden z modlitewników, drukowany w Górze Świętej Anny
ułożony przez ks. J. Chrząszcza w Pyskowicach

Jedną ze znanych drukarń
była oficyna Juliusza Kittla w Morawskiej Ostrawie i Pierwsza Związkowa Drukarnia w Polskiej Ostrawie.
Małe drukarnie wydające
polskie druki działały także w Orłowej, Karwinie i Mistku
Źródło: Ośrodek Dokumentacji
Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie

Z biegiem lat Sanktuarium
św. Anny stało się znanym centrum
pielgrzymkowym, które   było obsługiwane również przez oficyny drukarskie, wydające popularne śpiewniki, modlitewniki   i kalendarze po
polsku i po niemiecku.
W XIX wieku rozwinęło tu
działalność kilka drukarni, wydających polskie druki, pokrywających

Karola Boechma. Oficyna przejęta
została później przez Michała Rogiera (1911 r.). Tutaj ukazał się m.
innymi modlitewnik „Lilia z Castiglione” (1915 r.).

Źródło: Muzeum Czynu Powstańczego,
Góra św. Anny
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NYSA

Nissa, Neise
W tym pięknym mieście, stolicy księstwa biskupów wrocławskich
powstała pierwsza na Górnym Śląsku drukarnia. Jej fundatorem był
w 1555 roku biskup wrocławski

Baltazar Promnitz a prowadził
ją
Greutziger.
Oficyna
tłoczyła
podręczniki
szkolne,
pisma
luterańskie, także
w języku polskim.   
W ten sposób
biskup Promnitz,
właściciel państwa
pszczyńskiego
i żarskiego, starosta śląski stał
się
założycielem
pierwszej
górnośląskiej
drukarni.
Jego
piękny renesansowy grobowiec
znajduje się w kościele św. Jakuba
w Nysie.
W 1892 roku zakon Księży Werbistów założył w Nysie swój
Dom Misyjny, będący także zalążkiem wydawnictwa w języku polskim
i niemieckim.

OPOLE
Opeln

Już prawdopodobnie w ostatnich latach XVIII wieku rozpoczęła
w Opolu działalność pierwsza drukarnia, którą założył Anton Belitz-(Belica). Oficyna ta, mieszcząca się
w ratuszu przy rynku już w 1804 roku
wydawała polskie książki.
Jego drukarnię wykupił po
paru latach przybyły z Pszczyny Carl
Beniamin Feistel. Wyuczony w jego
oficynie I. F. W. Weilschauser założył w
1816 roku drukarnię, w której drukował dzienniki urzędowe także w języku
polskim. Tutaj wytłoczono „Kazanie
na poświęcenie kościoła w Studzionce” ks. Antoniego Szyszkowitza.
W 1833 roku drukarnię odkupił E. Raabe który tłoczył wiele
polskich wydawnictw.
W Opolu działało także polskie wydawnictwo Jana Bonawentury Pohla, współpracujące z drukarniami Weilshausera i Raabego.
W 1848 ksiądz Bernard Bogedain rozpoczął wydawanie ważnego dla polskich mieszkańców Górnego Śląska czasopisma „Gazeta
Polska dla ludu wiejskiego”, która
w 1849 roku zmieniła tytuł na „Gaze-

ta Wiejska dla Górnego Śląska”. Tenże ks. Bogedain w 1856 wraz z Józefem Nachbarem wydał niezmiennie
popularny „Chorał czyli dostateczny
zbiór melodyj do przeszło 700 pieśni
w języku polskim”.
Powyższe wydawnictwa były
redagowane i drukowane w Opolu.
Jednym z najważniejszych
wydarzeń na szlaku drukowanego
słowa polskiego na Śląsku jest za-
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Po wielu trudnościach Werbiści wydali swoje pierwsze kalendarze w języku polskim w 1919 roku.
W tymże roku rozpoczęto także
wydawanie czasopisma „Skarb   Rodziny”, który drukowano u Meyera
w Raciborzu. Później redakcję przeniesiono do Bytomia, gdzie drukowano „Skarb” u Wrzeciony a od
1922 roku do Rybnika.
Od 1918 roku Werbiści wydawali w Nysie polski „Kalendarz
Słowa Bożego”.
W mieście działało świetne nyskie gimnazjum, które w 1623
roku przekształciło się w kolegium
jezuickie Carolinum, gdzie studiowało wiele Ślązaków a także Polaków.
Źródło: Jerzy Polak,
„Poczet Panów i Książąt Pszczyńskich,
Pszczyna 2000
o. Michał Studnik,
„Wydawnictwa Śląskich
Werbistów”,
Pszczyński Orędownik Kulturalny, 1997.

łożenie i wydawanie w Opolu przez
Bronisława Koraszewskiego „Gazety Opolskiej”.
To niezwykle popularne
wśród śląskich Polaków czasopismo
rozpoczęło swój żywot w 1890 roku
i przetrwało w niezwykle twardych
warunkach niemieckiej państwowości aż 33 lata. Ostatni numer „Gazety Opolskiej” ukazał się w 1923 roku.
Czasopismo to w ciągu wielu lat swojego istnienia wydawało 14
dodatków a w 1914 roku mutację dla
Gliwic „Dziennik Narodowy”.
Gazeta była drukowana
przez własną drukarnię „Gazety
Opolskiej” na Ostrówku 3.
Drugą ważną dla Polaków
gazetą wydawaną w Opolu były „Nowiny”, założone przez Franciszka
Kurpierza. Wychodziły one od 1911
do 1939 roku. Współredaktorem
Kurpierza był znany adwokat Franciszek Lerch, pierwszy starosta powiatu pszczyńskiego po powrocie do
Polski w 1922 roku.
„Nowiny” później „Nowiny
Codzienne” drukowane były, podobnie jak wiele innych polskich wydawnictw w „Drukarni Spółkowej”

Źródło:
O drukarzach i drukarniach
polskich na Śląsku
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Z dziejów ruchu oporu
ziemi pszczyńsko-tyskiej (cz.2 c.d.)
W tym okresie coraz częściej
stwierdzają przedstawiciele niemieckiej administracji na Górnym Śląsku, że „Generalny Plan Wschodni
Reichsfuhrera SS” Himlera – że
zgermanizowanie ziem polskich
wcielonych do Rzeszy w październiku 1939 r. nie da się zrealizować
w ciągu najbliższych lat. Coraz też
częściej i głośniej słychać mowę polską, a to nawet w miejscach publicznych, mimo stosowania za to wysokich kar pieniężnych. Na płotach
i budynkach pojawiają się napisy
w polskim i niemieckim języku z pogróżkami a nawet szubienicami pod
adresem szczególniej znienawidzonych Niemców (NSDAP 10.4.1942
r.). Szczególniej zwraca się wtedy
w tych doniesieniach uwagę władz,
że w powiecie pszczyńskim istnieje
rodzaj fachowej grupy do malowania
niemieckich wrogich napisów, karykatur, rysunków antyniemieckich
tej tzw. „Schierkolonne”. Podziwiali
bezczelność ludności polskiej, która
z początkiem 1943 r. przypowiadała,
że „przyjdzie czas taki, kiedy braknie drzew do wieszania zbrodniarzy

niemieckich” (K. Popiołek, Śląsk
w oczach okupanta). W tym czasie
w lutym 43 r. donoszą władze hitlerowskie, że ludność w powiecie
pszczyńskim twardo stoi przy swej
postawie narodowej polskiej, że
żołnierze Ślązaków będąc w wojsku
niemieckim, czy to na urlopie dezerterują. W tym czasie np. w Imielinie
w pow. pszczyńskim rekruci maszerują na dworzec śpiewali polskie pieśni
i na dworcu. Razem zaś z nimi śpiewali polski hymn narodowy towarzyszący im członkowie rodzin – kobiety
i dzieci. Podobnie w roku poprzednim 1942 na wiosnę młodzi śląscy
„volksdeutsche” z pow. pszczyńskiego w czasie transportu do punktów
zbrojnych też śpiewali po polsku.
Ludność polska na Śląsku zdawała
sobie wtenczas sprawę o zbliżającej
się nieuchronnej klęsce wojennej
Niemiec.
Tym nastrojom ludności polskiej odpowiada silny wzrost przynależności do szeregów ZWZ, zmienianej stopniowo w oddziały A.K.
Dezerterzy tutejsi po ucieczce z Wermachtu kryją się w bunkrach

Fragment unikalnego filmu, nakręconego w czasie okupacji niemieckiej
w Pszczynie na dworcu kolejowym (ze zbiorów prywatnych)

robionych pod chlewami, pod stodołami, pod zwałami drzewa w pobliżu domów rodzinnych, a niekiedy
w lasach pszczyńskich w podobnych
pomieszczeniach, ale raczej w nocy
w obawie przed robotnikami leśnymi. Wciąganie tych do konspiracji
stawało się sprawą pilną, z uwagi że na terenach leśnych ukrywali
się zbiegowie z obozów jenieckich
i z przymusowych robót w Niemczech. Toteż akcję uświadamiająca
wśród robotników leśnych, którym
za wykrycie w lasach Polaków żandarmeria niemiecka obiecywała
nagrody, prowadzili czynni leśnicy
Polacy. Wspomnieć tu trzeba leśniczego Dobka z Urbanowic, zamordowanego później przez gestapo
i Pawła Otrembę dawnego powstańca, wykonującego ciężkie wykopy
w lesie obok Kobióra, u którego cała
rodzina brała udział w pracach konspiracyjnych. To jego syn, Franek
wraca w tym okresie z partyzantki na
żywiecczyźnie – do lasów pszczyńskich do Studzionki, gdzie jego rodzina znalazła schronienie w domku
leśnym, pod którym buduje dwa bunkry, a w jednym z nich ukrywa zbiega
z obozu jenieckiego, kpt. Gregori
Iwanowicz Komarowa, lat 35, kapitana armii radzieckiej z Ołowskiej Oblasti m. Zystra. Schronił się tu w polskiej partyzantce po ucieczce z obozu
jenieckiego pod Berlinem i znalazł
tu w puszczy pszczyńskiej chwilowe
schronienie od dnia 4.4.1943 r. do
końca miesiąca września. Tu służył
radą i wojskowym doświadczeniem
zbiegłym z robót w Niemczech byłym harcerzom, oraz innym zbiegom
i dezerterom z wojska niemieckiego,
jak i robotnikom leśnym. Na losach
rodziny Pawła Otremby powstańca
śląskiego można osnuć wiele podobnych przykładów. Wojna znalazła ich w najgorszych warunkach
bytowych. Mieszkali w nędznym baraczku w Międzyrzeczu, gdzie z tej
licznej gromadki czterech chłopców
sypiało w zimie na poddaszu, a piąty
w bunkrze pod stosem drzewa, a tylko
cztery małe dziewczynki mogły wraz
z matką spocząć w małej izdebce.
Otrębowie jakże często żywią i rany
leczą licznym zbiegom i nieszczęśli-
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wym. Nigdy żadna rewizja nie wykryła
dwóch bunkrów pod piętrzącymi się
stosami drzewa, ani też w gąszczach
lasu. Starsza dziewczynka Maryjka
zajęta przy wypasaniu bydła pod lasem w Bojszowach, jeżdżąc dość często do domu, przemycała dla leśnych
partyzantów pistolety a nawet części
karabinów w plecaku pod żywnością
lub owinięte wkoło roweru. Broń dostarczała sekcja konsp. „Lignozy”.
W tym czasie w okolicy zdarzają się
nocne włamania do urzędów gmin.
Giną karty żywnościowe (np. w Bziu,
Baranowicach, itd.), mnożą się sabotaże różnego typu.
W tym czasie policja bezpieczeństwa alarmuje, że od pierwszych tygodni roku 1943 Górny Śląsk
w części wschodniej roi się od band
partyzanckich grasujących w bogatych lasach pszczyńskich i lublinieckich jak i w górzystym terenie bielskim i żywieckim. Nie wolny jest od
bandytów polskich okręg przemysłowy. Dochodziły też wieści o zamachach i zbrojnym oporze z obszaru
niedalekiej Generalnej Guberni.
Wzmaga się ten ruch już od jesieni
1942 r. z widoczną klęską niemiecką narastającą po wydarzeniach pod
Stalingradem. W lutym 1943 r. notujemy nowe meldunki policji z pow.
pszczyńskiego: „Wyłażą teraz ze
wszystkich dziur przyczajone wrogie

siły. Szalejąca podziemna propaganda znajduje na Górnym Śląsku podatny grunt – już choćby z powodów
narodowościowych ludności – nawet
w grupie III niem. volkslisty jest wiele wątpliwych elementów”.
W ruchu partyzanckim pod
względem organizacyjnym dawne formy S.Z.P. przekształcone
w Związek Walki Zbrojnej przechodzą
w wojskową, pod nazwą Armii Kra-

jowej. W sąsiedniej żywiecczyźnie
i pow. bielskim wyłania się związek
III. Pułku Strzelców Podhalańskich,
mając swe dowództwo Okręg Śląsk
w kwaterze generała ps. „Olza”
(nazw. Olbrycht) zakonspirowane
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Najbliżej puszczy pszczyńskiej są czynne
w większych miejscowościach komendy lokalne np. w Suszcu, gdzie przysięgę partyzancką odbierał Garus K.
W połowie 1943 r. jak grom
uderza wieść, ze gestapo rozbiło cieszyński inspektorat A.K., a zwłaszcza jego oddział wywiadowczy. To
wydarzenie zdwoiło czujność władz
policyjnych i zwróciło uwagę na sąsiednie tereny, a zwłaszcza na obwód
żorski z sąsiednim terenem lasów u
wylotu puszczy pszczyńskiej. Miał tu
oparcie oddział sabotażowy i egzekucyjny A.K. oparty o pluton w Suszcu,
a podlegający bezpośrednio inspektoratowi w Katowicach. Na odcinku
tym czynni byli nie tylko dezerterzy,
zbiegowie z obozów jenieckich, ale
i starsi harcerze z byłym zastępcą
komendanta POW. z Pszczyny Franciszkiem Wojtkiem, biorącym udział
w akcji zdobywania broni. Zginął
w 1943 r. w Żorach. Dywersanci rozbijali urzędy gminne, niszcząc akta,
zabierali kartki żywnościowe, zdoby-
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Ksiądz Krystian Janko
Kanonikiem Honorowym
Teraz dopiero dowiedzieliśmy się, że nasz ceniony i szanowany
ksiądz dziekan Krystian Janko, proboszcz parafii Wszystkich Świętych
w Pszczynie, został w 2010 roku mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Archikatedry Chrystusa Króla
w Katowicach.
W dotychczasowych dziejach
Kościoła katolickiego w Pszczynie
tylko pięciu kapłanów otrzymało zaszczytny tytuł kanonika
- Ks. Sebastian Niemczyński – proboszcz pszczyński w latach 1787-1795
był kanonikiem katedry biskupiej
w Płocku od 1793 roku,
- Ks. Teofil Kosmeli – proboszcz
pszczyński w latach 1811-1821 był
kanonikiem katedry krakowskiej,
- Ks. Ernest Kosmeli – proboszcz
pszczyński w latach 1833-1879 był
kanonikiem katedry wrocławskiej,

- Ks. Georg Thielmann – proboszcz
pszczyński w latach 1905-1922 był
kanonikiem katedry wrocławskiej.
Ostatnim kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej
w Katowicach spośród pszczyńskich
duchownych jest ksiądz Józef Oleś,
kustosz sanktuarium maryjnego
w Katowicach Bogucicach w latach
1972-93, później dziekan pszczyński.
To wysokie wyróżnienie
i uhonorowanie dla księdza Krystiana Janko, naszego wieloletniego
proboszcza i dziekana jest niewątpliwie nagrodą dla tego niezmordowanego gospodarza świątyni Wszystkich Świętych, kościoła – matki
naszego miasta, za wieloletnią renowację tego zabytku, za troskliwą
opiekę nad naszymi cmentarzami,
za stworzenie przyparafialnej izby
muzealnej, remonty budynków pa-

Z dziejów ruchu oporu
ziemi pszczyńsko-tyskiej (dokończenie)
wali maszyny do pisania. Szerzą się
pożary stóg i stodół dworskich i o to
oskarżono chłopów, którym odebrano gospodarstwa dla przesiedleńców
niemieckich ze wschodu. Sekcja egzekucyjna zastrzeliła właściciela gospody w Pniówku Gamolkę, żandarma Narhangera, dwu konfidentów
i jednego konduktora niemieckiego.
Toteż już w marcu 1943 r. meldunki
żandarmerii coraz bardziej niepokoją władze hitlerowskie. To w lasach
znajdują się dezerterzy, którzy rozporządzają skradzioną bronią i amunicją , aparatami radiowymi, rowerami. Wtedy to władze hitlerowskie
postanowiły w powiecie pszczyńskim
przeprowadzić „wielką obławę”, by
ująć wszystkich partyzantów, których
tu jest duża liczba (wrzesień 1943).
Lecz wróćmy w naszym opowiadaniu znowu do rodziny powstańczej Otrembów, którzy mieszkają
w domku leśnika i w zbudowanych
bunkrach. Jak już wiemy opiekowali się partyzantami i ukrywali takich
ludzi jak: kpt. Komarowa, różnych
dezerterów jak Cofałę z Frydku,
W. Myszora z Tychów, J. Niesyto,

Pastuszkę, Wł. Skupienia i innych.
W tym okresie co pewien czas odbywały się niespodziewane rewizje
w domu Otrembów i w innych domach i okolicy. Władze wyznaczyły
nagrody za pomoc w ujęciu leśnych
partyzantów, lecz było to daremne.
Na czatach ukrył się pewnego poranku 20 września SS – man Ferd. Schira z administracji lasów. On i inny
zbir ukryci za drzewem zauważyli,
że z domu Otrembów szedł uważnie w stronę lasu wysoki mężczyzna
w czarnych spodniach i białej koszuli. Był to kapitan Komarow, żołnierz
radziecki. Strzelano do niego z karabinu, ten już ciężko ranny zdołał się
jeszcze ukryć w gąszczu, gdzie zmarł.
Do lasu za nim rzuciło się gestapo,
żandarmi i landwacha. Partyzanci
widząc grożące im niebezpieczeństwo, uciekli w głąb lasu i zdołali się
przedrzeć do Suszca, gdzie ukryli się
w schronach podziemnych. Byli to
Franek Otręba, jego szwagier i inni
partyzanci. Gestapo znalazło po nich
tylko ślady dużego ogniska. Za to zemsta spadła na  bezbronną Agnieszkę Otrembinę i ich liczne dzieci.

ksiądz Krystian Janko

rafialnych, stworzenie ochronki dla
dzieci i kawiarenki parafialnej. Za
szereg wydawnictw ze szczególnym
zaakcentowaniem „Kroniki Parafii
Wszystkich Świętych w Pszczynie”.
I wreszcie za stworzenie
w ciągu lat atmosfery harmonii w parafii a także prawdziwego ekumenizmu w życiu naszego miasta.
A. Spyra

W stodole gestapo znalazło bluzę
i zapałki – stąd oskarżenie, że zabity
oficer rosyjski tam w nocy przebywał,
zaś pod warstwą słomy i ziemi gestapo znalazło część mięsa z tajnego
uboju, które było przeznaczone dla
rodziny O. i partyzantów. Otrembina bita przyznała, że to mięso przygotowała na pokątny handel, zaś
cała rodzina bita i lżona pod lufami
skierowanych doń karabinów zaprzeczyła, że jeńca ani partyzantów
nie znają. Poza tym osobno przez
dwa dni gestapo przesłuchiwało
w Pawłowicach najstarszych dzieci
Otrembów, przy czym bito je i maltretowano, szczególnie 17-letniego
Józka i młodszą Łucję. Po utracie
przytomności polewano ich wodą.
Wytrwali to badanie i oskarżeniom
zaprzeczyli. Matka ich Agnieszka
Otrembina została wywieziona do
Wrocławia a następnie do obozu w
Gross Rosen. Równocześnie inna
grupa żandarmów przekopała pole
w pobliżu domu, lecz nie znalazła
tajnego bunkra, skąd później Franek zdołał wynieść broń, maszynę
do pisania i inne rzeczy- do żorskich
lasów. Odtąd domek pod lasem był
stale obserwowany. Małe to gospodarstwo prowadziła 16-letnia Łucja.
Leon Stanisław Leszczyński
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NOWOŚCI
SPOD
PRASY
Wzbogaciliśmy się o kilka
ciekawych   wydawnictw o Pszczynie
i  regionie.
– Goczałkowicki słownik biograficzny - pod redakcją prof. Wiesławy Korzeniowskiej. To dawno oczekiwane wydawnictwo o wybitnych
postaciach tej miejscowości.
–   Spacerem po pszczyńskich
nekropoliach
mały
przewodnik
po
cmentarzach
i miejscach pamięci z uwzględnieniem sławnych ludzi, książąt, duchownych i działaczy.
– Powiat Pszczyński - album
o walorach naszego powiatu w zakresie kultury, przyrody i codzienności. Świetny projekt, piękny druk
i oprawa!
Wszystkie publikacje wyszły spod prasy Oficyny Drukarskiej
Z. Spyry w Pszczynie
redakcja

Muzeum Prasy Śląskiej czynne 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli
- szczegóły na stronie www.muzeumprasy.pl ZAPRASZAMY!

strona 15

strona 16
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reGENERACJA
MUZYKI LUDOWEJ
Wzruszyłem się po przesłuchaniu nowej płyty „Pszczyńska regeneracja FOLK”. Zaprezentowana
w czasie tegorocznych „Dni Pszczyny”, przedstawia 13
pieśni ludowych w aranżacjach poszczególnych formacji, zaproszonych do udziału w tym przedsięwzięciu artystycznym.
Cała płyta naprawdę mi zaimponowała swoją
różnorodnością, pomysłowością i świeżością spojrzenia
na realizowany materiał. Brawo Pszczyńskie Centrum
Kultury.
Nie chciałbym tutaj analizować wszystkich
utworów, chcę wymienić tylko te, które zrobiły na mnie
największe wrażenie. To Basia Broda – Malon w ślicznej pieśni ze zbiorów Jana Kupca z Łąki „Zagrejcie mi
do kółeczka”. Bardzo interesująca aranżacja i wykonanie przez formację „Avocado” utworu „Nasza koza beczy” a capella, wprowadzająca elementy skali semickiej.
Swojski folk zaprezentowała „Szantana” w pieśni „Przy piecu stoła” a grupa „Huge CCM” bardzo
odkrywczo potraktowała „Gorzołka jest dobro”. Włączono tu białe głosy moich dziewic z zespołu „Pszczyna” z akompaniamentem bastuby. No i na zakończenie
fortepianowa refleksja Damiana Kocura. Świetna.
Chciałbym podziękować wszystkim którzy w tej
inicjatywie „maczali palce”!
A. Spyra

