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	 Na	 początku	 listopada	 br.	
odbył	 się	 pogrzeb	 inżyniera	 Henry-
ka	 Zająca,	 zmarłego	 w	 wieku	 79	 lat		
w	Pszczynie.
	 Był	 człowiekiem,	 który		
w	 trudnych	 latach	 80-tych	 	 XX	 wieku		
był	 kolejno	 wicestarostą	 pszczyńskim,	
burmistrzem	 Pszczyny	 i	 wicewojewodą	
katowickim.

	 We	wrześniu	br.	pożegnaliśmy	wieloletniego	członka	Zespołu	Regional-
nego	„Pszczyna”,	Henia	Brachaczka,	który	podobnie	jak	kilku	innych	członków	tej	
pszczyńskiej	rodziny	wiele	lat	należał	do	tej	artystycznej	grupy.
	 Był	 początek	 lat	 60	 tych,	 kiedy	 stał	 się	 jednym	 z	 najbardziej	 lubianych		
i	utalentowanych	zespolaków,	czego	efektem	była	funkcja	starosty	tej	grupy.
	 Tutaj	poznał	swoją	przyszłą	żonę,	Brygidę,	z	którą	spędził	całe	swoje	pra-
cowite	życie.
	 Cieszył	 się	 wielkim	 poważaniem	 zespolaków	 swoim	 rozsądnym	 podej-
ściem	do	rozwiązywania	konfliktów.
	 Wiem	także,	że	był	wieloletnim	działaczem	Polskiego	Związku	Wędkar-
skiego,	o	czym	świadczyły	poczty	sztandarowe	na	Jego	tłumnym	pogrzebie.

Obyśmy się spotkali 
na tym lepszym świecie

Leszek z zespołem „Pszczyna”

Odszedł Henryk Brachaczek
KITUL, ZESPÓŁ PAMIĘTA

	 Na	 każdym	 z	 tych	 stanowisk	
zrobił	 wiele	 dobrego	 dla	 naszego	 mia-
sta,	dla	pszczyńskiej	kultury.	Angażował	
się	w	powstanie	znanej	grupy	plastyków	
„Uroki	 Pszczyny”,	 umożliwił	 powstanie	
galerii	plastycznej	„U	Eliasza	i	Pistulki”	
przy	 rynku	 21,	 a	 także	 walczył	 o	 este-
tyczny	wygląd	naszej	starówki,	o	fasady,		
o	stylowe	szyldy.

 INŻYNIER HENRYK ZAJĄC 
Pożegnaliśmy zasłużonego 

dla Pszczyny Człowieka

	 To	 on	 był	 jednym	 z	 inicjato-
rów	 ogólnopolskich	 plenerów	 artystów	
plastyków.	 Nie	 zapomnę,	 jak	 ten	 za-
wsze	 uśmiechnięty	 człowiek	 załatwił	
nam	przydział	na	traktor	dla	właściciela	
XVIII	wiecznego	spichlerza	w	Warszo-
wicach,	abyśmy	mogli	przenieść	ten	bu-
dynek	do	skansenu.
	 Henryk	 Zając	 był	 autentycznym	
działaczem	kulturalnym,	który	nas	społecz-
ników	 dopingował	 do	 większego	 wysiłku.	
To	on	zafundował	czarny	dębnik	na	podło-
gę	w	galerii	„U	Eliasza	i	Pistulki”	
	 	 	 										A.spyra

	

	 Jesień,	 listopad	 skłania	 do	 za-
dumy	nad	przemijaniem.
	 Powodem	 napisania	 tego	 tek-
stu	 był	 udział	 w	 pogrzebie	 koleżanki		
w	Wapienicy.	Pogrzeb	naszej	znajomej,	
pszczynianki	 z	 urodzenia	 śp.	 Renaty,	
która	 po	 ukończeniu	 szkoły	 podsta-
wowej	 i	 średniej	 w	 Pszczynie	 zajęła	 się	
zawodowo	 leśnictwem	 w	 nadleśnictwie	
bielskim,	 a	 po	 przejściu	 na	 wcześniej-
szą	emeryturę	poświęciła	się	całkowicie		
i	bez	reszty	bliźniemu,	pracując	w	hospi-
cjum	domowym	i	w	szpitalu.
	 Człowiek	 przez	 duże	 „C”.	 Ko-
chała	 pomagać	 ludziom.	 Niejednego	
przeprowadziła,	 trzymając	 za	 rękę,	 na	
drugą	stronę	życia.
	 Pan	 Bóg	 też	 przeprowadził	 Ją	
we	 śnie.	 Pogrzeb	 był	 piękny,	 poważny,	
pełen	 dostojeństwa.	 Przy	 przepięknej,	

słonecznej,	 wrześniowej	 pogodzie,	 przy	
dźwiękach	 myśliwskich	 rogów,	 żegnali-
śmy	naszą	Renię	–	rodzina,	księża,	przy-
jaciele,	tłumy	ludzi	z	wyodrębniającą	się	
sporą	grupą	pracowników	nadleśnictwa.
W	kościele	w	czasie	Mszy	św.	kościelny	
zbierał	ofiarę	do	koszyczka	–	nikt	się	nie	
przepychał,	 nie	 szurał,	 nie	 patrzył	 kto	
idzie,	a	kto	nie,	z	kim,	jak	wygląda	itd…	
-	cicho,	spokojnie.	
	 Z	kościoła	na	miejsce	spoczyn-
ku	 (obok	 kościoła)	 przeszliśmy	 powoli.	
Ci,	 którzy	 byli	 najbliżej	 złożyli	 kwiaty	
wokół	 trumny.	 Ksiądz	 rozpoczął	 mo-
dły,	przy	dźwiękach	rogów	umieszczono	
trumnę	 w	 grobie	 (panowie	 usługujący	
oddalili	się	niepostrzeżenie),	ksiądz	pro-
wadził	ceremonię	dalej.	Po	podziękowa-
niach,	zakończeniu	można	było	podejść,	
sypnąć	łopatką	ziemię,	która	była	na	ład-
nym,	metalowym	stojaku	w	misie,	złożyć	
kondolencje,	kwiaty.	

	POGRZEB CZYLI OSTATNIE ZIEMSKIE SPOTKANIE
	 W	 tym	 czasie	 trębacz	 zagrał		
3	 pieśni,	 cicho,	 spokojnie,	 tworząc	 tło		
i	atmosferę	pogrzebu.	Nikt	się	nie	spie-
szył,	 nikt	 nie	 odchodził,	 nikt	 naprędce	
nie	 podawał	 kwiatów	 przez	 głowy	 two-
rząc	 chaos	 i	 bałagan,	 nie	 pozwalając	
księdzu	na	spokojną	modlitwę.
	 Tak	niewiele	i	tak	dużo	trzeba,	
żeby	z	szacunkiem	pożegnać	najbliższą,	
ukochaną,	 znajomą	 osobę.	 Z	 szacun-
kiem.	 Ten	 nasz	 śląski	 albo	 pszczyński	
pośpiech	 jest	 w	 takich	 chwilach	 abso-
lutnie	niewskazany	(że	już	nie	wspomnę		
o	drodze	na	cmentarz	i	głośnych	rozmo-
wach	akurat	nie	na	temat).
	 Wszystko	 to	 zależy	 na	 pewno	
od	 prowadzącego	 pogrzeb	 księdza	 czy	
innej	 osoby,	 od	 poleceń	 rodziny	 zmar-
łego	 i	 samych	 uczestników	 tej	 smutnej	
ceremonii,	ostatniej	na	tej	ziemi.	

Łucja Prządka
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Anda Rottenberg, 
czyli z narodem 

zawsze są kłopoty!

	 I	 znowu	 spotkała	 nas	 nie-
spodzianka	 dzięki	 zbiorom	 Muzeum	
Prasy	Śląskiej	w	Pszczynie.	W	trakcie	
drobiazgowego	 przeglądania	 jednego	
z	 roczników	czasopisma	„Über	Land	
Und	Meer”	wydawanego	w	Stuttgar-

Jan Henryk XI v. Hochberg  
na rycinie z 1870 roku

cie,	 natknęliśmy	 się	 na	 nieznany	 sta-
loryt,	przedstawiający	księcia	pszczyń-
skiego	 Jana	 Henryka	 XI	 Hochberga	
jako	 królewskiego	 komisarza	 i	 woj-
skowego	 inspektora	służb	szpitalnych	
armii	niemieckiej.

	 Jak	napisała	„Elle”	–	najlepsza	
kurator	 sztuki	 w	 Polsce,	 Anda	 Rotten-
berg,	 była	 dyrektor	 Narodowej	 Galerii	
Sztuki	„Zachęta”	w	Warszawie	wystawi-
ła	 Olbrychskiego	 jako	 filmowego	 hitle-
rowca,	na	co	ten	zareagował	pocięciem	
szablą	 „dzieła”,	 wystawiła	 też	 naszego	
papieża,	 przywalonego	 wielkim	 mete-
orytem.
	 To	były	te	najgłośniejsze	wyczy-
ny	„najlepszej	kurator	sztuki	w	Polsce”.
	 Ostatnio	 znowu	 przypomnia-
ła	 ludziom	 o	 sobie,	 tym	 razem	 wypo-
wiedzią	 niezwykle	 intelektualną.	 Otóż	
Anda	Rottenberg	powiedziała,	że	„pra-
wie	 1000	 lat	 Europa	 nie	 posiadała	 na-
rodów,	była	 jednym	wielkim	społeczeń-
stwem	 nim	 zorganizowały	 się	 te	 różne	
nacjonalizmy	 (czytaj	 narody).	 Teraz	
trzeba	powrócić	do	tej	pięknej	koncepcji	
w	ramach	Unii	Europejskiej”.
	 Otóż	w	całym	swoim	proroczym	
uniesieniu	pani	Rottenberg	zapomniała	
dodać	 (a,	 chyba	 nie	 zapomniała,	 bo	 to	
„Salon”	 pseudointelektualistów),	 że	 te	
prawie	tysiąc	lat,	to	był	najgorszy	okres	
w	 życiu	 kontynentu,	 najbardziej	 krwio-
żerczy,	 zwierzęcy	 czas	 tzw.	 „wędrówki	
ludów”,	w	której	wszyscy	wszystkich	wy-
rzynali,	łupili	i	likwidowali.
	 To	 był	 okres	 od	 wojny	 w	 lesie	
teutońskim,	 kładącej	 kres	 cesarstwu	
rzymskiemu	do	epoki	Karola	Wielkiego	
i	 jego	 następców,	 którzy	 położyli	 temu	
kres	kreując	pierwsze	europejskie	naro-
dy,	Galię,	Germanię	i	Italię.	To	był	czas	
krwawej	ekspansji	Maurów	i	Żydów	na	
półwysep	 iberyjski,	 której	 kres	 położyli	
dopiero	 król	 Ferdynand	 II	 i	 jego	 żona	
Izabella	Katoliczka.
	 Czy	do	tego	zmierza	pani	Anda	
Rottenberg	 i	 jej	 europejskie	 środowi-
sko?	Chyba	 tak.	To	ma	być	wizja	przy-
szłej	 Unii	 Europejskiej,	 międzynaro-
dówki	 socjalistycznej,	 w	 której	 narody	
ze	swoimi	„szowinizmami”	i	„nacjonali-
zmami”	będą	tylko	przeszkadzały.
	 To	ma	być	wizja	państwa	euro-
pejskiego,	które	przyjmuje	już	dziś	coraz	
więcej	 prerogatyw	 państw	 narodowych,	
że	 wspomnę	 choćby	 tylko	 agresywny	
„pakt	 fiskalny”,	 chodzi	 także	 o	 prawa		
w	zakresie	etyki	 i	moralności.	Masono-
wie	wypisz	wymaluj!
	 To	 jest	 cel	 środowisk,	 które	
reprezentuje	 pani	 Rottenberg.	 Cel	 na	
szczęście	nieosiągalny,	bo	te	narody	jed-
nak	czuwają.	Ostatni	marsz	Niepodległo-
ści	 w	 Warszawie	 to	 potwierdził.	 Mimo	
ogromnych	manipulacji	medialnych.

A.s.
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	 Wszystkie	 instytucje	 oświa-
towe	 znajdujące	 się	 na	 terenie	
Pszczyny	 o	 charakterze	 ponadgim-
nazjalnym,	 mają	 na	 swój	 sposób	
specyficzny	charakter.	Są	to:	Zespół	
Szkół	 nr	 1	 (LO	 III1),	 Zespół	 Szkół	
Ekonomicznych	 im.	 Powstańców	
Śląskich	 (ZSE),	 Powiatowy	 Zespół	
Szkół	nr	1	im.	Generała	Józefa	Bema	
(PZS	nr	1),	Powiatowy	Zespół	Szkół	
nr	2	 im.	K.	Miarki	 (PZS	nr	2)	oraz	
Liceum	Ogólnokształcące	 im.	Bole-
sława	Chrobrego	(LO).	Tylko	pierw-
sza	placówka	oświatowa	nie	posiada	
swego	patrona.	Poniżej	krótka	histo-
ria	nadania	 imienia,	związana	z	wy-
żej	wymienionymi	szkołami.
	 Najstarszą	 szkołą	 ziemi	
pszczyńskiej	 jest	 dawne	 gimnazjum,	
a	 obecnie	 Liceum Ogólnokształcą-
ce im. B. Chrobrego.	 Zgodę	 na	 po-
wołanie	 szkoły	 wydał	 król	 pruski	
Fryderyk	 II	 8	 XII	 1742	 r.	 Założycie-
lem	 był	 hrabia	 Erdmann	 von	 Prom-
nitz,	 pełniący	 na	 dworze	 króla	 pol-
skiego	 Augusta	 II	 funkcję	 ministra		
i	noszący	tytuł	Kawalera	Polskiego	Or-
deru	Orła	Białego.	Już	w	1743	r.	otwar-
to	w	szkole	klasę	polskojęzyczną,	która	
przetrwała	 do	 1865	 roku2.	 Początko-
wo	 posiadała	 charakter	 ewangelickiej	
szkoły	elementarnej.	Później	szkoła	zo-
stała	przekształcona	w	gimnazjum	typu	
klasycznego.	 Gimnazjum	 Państwowe	
Niemieckie	 w	 Pszczynie	 trwało	 od	 15	
VII	1872	r.	do	24	VI	1922	r.	–	nastąpiło	
przejęcie	 szkoły	 przez	 władze	 polskie.		
W	1938	roku	utworzono	klasy	licealne3.
	 W	900-setną	rocznicę	śmier-
ci	Bolesława	Chrobrego	-	28	XI	1925	
roku	-	ówczesne	Państwowe	Gimna-
zjum,	 	 przyjęło	 jego	 imię.	 Od	 1990	
r.	 obchodzone	 jest	 28	 XI	 -	 Święto	
Szkoły.	Do	tego	czasu	I	klasy	muszą	
poznać	obowiązkowo	historię	swego	
Liceum.	 	Święto	zawsze	rozpoczyna	
się	od	Mszy	św.,	następnie	uczniowie	
biorą	 udział	 w	 konkursie	 dotyczą-
cym	 dziejów	 liceum,	 historii	 szkoły	
i	jej	Patrona,	a	obchody	zakończone	
są	uroczystym	ślubowaniem	klas	I	na	
nowy	sztandar.

	 W	 auli	 szkoły	 oprócz	 Por-
tretu	Patrona,	zawieszone	są	tablice		
z	napisami:	

„ZnAKOMiTEGO MĘŻA PO-
Winni W CnOTACH nAŚLA-
DOWAĆ JEGO nAsTĘPCY 
AŻEBY MOGLi siĘ WZiEŚĆ 
DO TAKiEJ sAMEJ sŁAWY i 
POTĘGi” 		

Gall Anonim 
27.11.92 r. – 250-lecie Szkoły 

oraz

„DYREKCJA, GROnO PEDA-
GOGiCZnE ORAZ MŁODZiEŻ 
i LiCEUM OGÓLnOKsZTAŁ-
CĄCEGO W PsZCZYniE  
Z OKAZJi 80 ROCZniCY 
nADAniA sZKOLE iMiEniA 
BOLEsŁAWA CHROBREGO – 
BĄDŹCiE WiERni i WYTRWA-
Li W DZiAŁAniU i W nAUCE 
JAK WAsZ PATROn – PRZE-
WODniCZĄCY RADY POWiA-
TU BROnisŁAW GĘBALCZYK 
i sTAROsTA PsZCZYŃsKi 
JÓZEF TETLA. PsZCZYnA 28 
LisTOPADA 2005 R.”.

	 Inna	 natomiast	 jest	 historia	
nadania	imienia	Zespołu Szkół Eko-
nomicznych.
	 W	30-lecie	(10	V	1953	r.)	ist-
nienia	szkoły	odbył	się	I	zjazd	absol-
wentów	z	 lat	1945-52.	 	Był	on	czyn-
nikiem	 mobilizującym	 nauczycieli	
do	dalszej	pracy	nad	podnoszeniem	
form	i	metod	nauczania	i	wychowa-
nia.	Następny	zjazd	odbył	się	w	1956	
r.,	którego	ważnym	momentem	było	
odsłonięcie	tablicy	pamiątkowej,	po-
święconej	 pamięci	 tych	 wychowan-
ków,	którzy	ponieśli	śmierć	w	walce	
z	okupantem.	
	 W	 budynku	 Liceum	 Eko-
nomicznego	znajduje	się	tablica	pa-
miątkowa	ku	czci	26	byłych	uczniów	
Państwowego	 Seminarium	 Nauczy-
cielskiego	i	Liceum	Pedagogicznego	
w	 Pszczynie,	 poległych	 lub	 straco-
nych	w	czasie	okupacji	hitlerowskiej.	

Widniejący	na	niej	napis	informuje:	

„POLEGLi i UMĘCZEni ZA WOL-
nOŚĆ OJCZYZnY W LATACH 
1939-1945”.	 Tablicę	 odsłonięto	 we	
wrześniu	 1956	 r.	 Opiekuje	 się	 nią	
młodzież	LE		(wcześniej	Liceum	Pe-
dagogiczne)4.
	
	 Rok	 1959	 był	 szczególnie	
ważny	 w	 historii	 LP.	 19	 X	 odbyło	
się	 uroczyste	 spotkanie	 młodzieży		
z	 uczestnikami	 Powstań	 Śląskich.	
Został	 na	 nim	 wysunięty	 projekt	
nadania	szkole		nazwy	im.	Powstań-
ców	Śląskich.	Decyzją	Oświaty	PRL	
z	dnia	9	XI	1959	r.	nazwa	została	za-
twierdzona.
	 Oficjalna	uroczystość	odbyła	
się	2	V	1960	roku	w	39	rocznicę	wy-
buchu	 III	 Powstania	 Śląskiego.	 Mi-
nisterstwo	Oświaty	w	uznaniu	zasług	
szkoły,	 nadało	 jej	 imię	 Powstańców	
Śląskich,	 a	 społeczeństwo	 powiatu	
ufundowało	 sztandar,	 który	 stał	 się	
symbolem	 historycznej	 więzi	 poko-
leń,	 dowodem	 uznania	 pracy	 i	 po-
święcenia	młodzieży	oraz	grona	na-
uczycielskiego.	 Wśród	 absolwentów	
liceum	duży	procent	stanowili	syno-
wie	i	córki	oraz	wnukowie	powstań-
ców	 śląskich.	 Zakład	 Kształcenia	
nauczycieli	w	Pszczynie	spełnił	 swój	
obywatelski,	zawodowy	 i	patriotycz-
ny	obowiązek.	
	 Ostatnią	datą	w	dziejach	LP	
jest	 dzień	 20	 VI	 1970	 r.	 –	 oficjalne	
zakończenie	działalności	Liceum	Pe-
dagogicznego	 im.	 Powstańców	 Ślą-
skich	w	Pszczynie.
	 1	 IX	 1977	 r.	 Zespół	 Szkół	
Ekonomicznych	 w	 Pszczynie	 otrzy-
muje	 imię	 Powstańców	 Śląskich,		
w	 obecności	 Kuratora	 Oświaty		
i	Wychowania	mgr	T.	Patysa.	Było	to		
w	38.	rocznicę	napaści	hitlerowskiej.	
W	obecności	najwyższych	władz	par-
tyjnych,	 państwowych,	 oświatowych	
naszego	 środowiska	 i	 zaproszonych	
gości	dokonano	odsłonięcia	pamiąt-
kowej	tablicy	w	holu.	Była	ona	pro-
jektu	artysty	plastyka	B.	Szulca.	

NATALIA	MARIA	RUMAN		 	 	 	 	 W 270 rocznicę powstania Liceum Chrobrego

PATRONI NASZYCH SZKÓŁ
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	 Historia	nadania	imienia	PZS 
NR 2	przedstawia	się	następująco:
	 Szkoła	 w	 Pszczynie	 powstała	
na	 bazie	 Szkoły	 Rolniczej	 jako	 jed-
nej	 z	pierwszych	 tego	 typu	w	Polsce	
bezpośrednio	 po	 II	 wojnie	 świato-
wej.	 Swoją	 działalność	 rozpoczęła		
w	październiku	1945	roku	pod	nazwą	
Państwowe	 Koedukacyjne	 Gimna-
zjum	 Rolnicze	 (3-letnie).	 Przez	 lata	
szkoła	ulegała	reorganizacji.	W	1	IX	
1976	r.–	decyzją	wojewody	Katowic	–	
został	utworzony	Zespół	Szkół	Rolni-
czych	i	w	jego	skład	weszły:	Państwo-
we	Technikum	Rolnicze,	Państwowe	
Technikum	 Ogrodnicze,	 Zasadni-
cza	 Szkoła	 Ogrodnicza,	 Zasadnicza	
Szkoła	Rolnicza	i	Zasadnicza	Szkoła	
Mechanizacji	Rolnictwa	oraz	Filie5.
	 10	i	11	VI	1995	r.	–	odbył	się	
zjazd	absolwentów	i	został	połączony	
z	nadaniem	imienia	szkole	–	Karola	
Miarki	 (imię	 Szkole	 nadał	 Minister	
Rolnictwa	i	Gospodarki	Żywnościo-
wej	Roman	 Jagieliński)	 i	wręczenia	
sztandaru.
	 Karol	 Miarka	 (1825-1882).	
Urodził	 się	 w	 	 parafii	 p.w.	 św.	 Ka-
tarzyny	 w	 Pielgrzymowicach,	 który	
przez	 wiele	 lat	 pełnił	 obowiązki	 or-
ganisty.	 	 Był	 wybitnym	 działaczem	
odrodzenia	narodowego	na	Górnym	
Śląsku,	 nauczycielem	 i	 publicystą;	
w	 rozprawie	 „Głos	 wołającego	 na	
puszczy	 górnośląskiej,	 czyli	 o	 sto-
sunkach	 ludu	polskiego	na	Górnym	
Śląsku”	 –	 poddał	 krytyce	 politykę	
niemiecką	 wobec	 Polaków.	 Wystę-
pował	 w	 obronie	 języka	 polskiego,	
narodowości	polskiej,	interesów	lud-
ności	wiejskiej6.
	 11	VI	–	o	godz.	12.00	odby-
ła	 się	Msza	 św.	w	 intencji	 jubilatów	
i	 poświęcenie	 sztandaru	 w	 kościele	
Wszystkich	Świętych	w	Pszczynie.

	 Historia	 nadania	 imienia	
PZS nr 1
	 W	ramach	obchodów	święta	
39.	 rocznicy	 powstania	 Ludowego	
Wojska	 Polskiego,	 Zespołowi	 Szkół	
Samochodowych	wręczono	sztandar	
(został	 ufundowany	 z	 funduszy	 za	
zebrane	surowce	wtórne)	oraz	nada-
no	imię	Józefa	Bema.	
	 21	III	1996	–	oprócz	„Święta	
Szkoły”	obchodzi	się		Dzień	Patrona	

Szkoły.	Odbywa	się	apel	poświęcony	
patronowi
	 12	 X	 1982	 r.	 KSIĘGA	 PA-
MIĄTKOWA	 UROCZYSTOŚCI	
NADANIA	 SZKOLE	 IM.	 GEN.	
JÓZEFA	 BEMA	 I	 WRĘCZENIE	
SZTANDARU	 -	 (wydarzenie	 opi-
sano	 w	 prasie:	 Echo	 nr	 34	 20-26	 X	
1982;	 Trybuna	 Robotnicza	 13	 X	
1982,	Dziennik	Zachodni	13	X	1982)
	 Generał	Zachariasz	Józef	Bem.
Urodził	 się	 14	 III	 1794	 r.	 w	 Tar-
nowie,	 w	 rodzinie	 mieszczańskiej,	
jako	syn	Andrzeja	Bema	–	adwoka-
ta	 Sądu	 Szlacheckiego	 i	 Agnieszki		
z	Gołuchowskich.	W	1809	r.,	w	wieku	
15-tu	 lat,	wstąpił	do	armii	Księstwa	
Warszawskiego	 dowodzonej	 przez	
ks.	Józefa	Poniatowskiego.	Ukończył	
dwustopniową	Szkołę	Artylerii	 i	 In-
żynierii	i	w	randze	porucznika	wziął	
udział	 w	 kampanii	 napoleońskiej		
w	 1812	 r.,	 walcząc	 na	 północnym	
skrzydle	 wielkiej	 armii	 cesarskiej.	
Wyróżnił	się	w	czasie	obrony	twier-
dzy	 gdańskiej,	 obleganej	 w	 1813r.	
przez	wojska	koalicji	antynapoleoń-
skiej,	 za	co	został	odznaczony	krzy-
żem	Legii	Honorowej.
	 Po	 utworzeniu	 Królestwa	
Polskiego	wstąpił	do	 czynnej	 służby	
w	armii,	gdzie	powierzono	mu	wykła-
dy	w	Szkole	Zimowej	Artylerii.	Rów-
nocześnie	 prowadził	 doświadczenia	
nad	 nowym	 rodzajem	 rakiet,	 tzw.	
kongrewskich,	 w	 celu	 wykorzysta-
nia	 ich	w	akcji	 bojowej.	Wyniki	ba-
dań	opublikował	w	pracy	pt.	„Uwagi		
o	 rakietach	 zapalających”	 (1819),	
w	 praktyce	 zaowocowały	 one	 utwo-
rzeniem	 w	 armii	 polskiej,	 w	 1823	
r.,	 korpusu	 rakietników	 posługują-
cych	się	wyłącznie	bronią	rakietową.	
Wsławił	się	w	bitwach	Powstania	Li-
stopadowego,	gdzie	powierzono	mu	
dowództwo	4-tej	baterii	artylerii	lek-
kokonnej.	Na	jej	czele	zabłysnął	bra-
wurową	szarżą	artyleryjską	w	zwycię-
skiej	bitwie	pod	Ostrołęką	(25	maja	
1831r.),	 ratując	 armię	 polską	 przed	
całkowitym	pogromem.
	 Otrzymał	wtedy	Złoty	Krzyż	
Virtuti	 Militari,	 nominację	 na	 ge-
nerała	 brygady	 oraz	 miano	 ”krwa-
wej	 gwiazdy	 Ostrołęki”.	 Po	 upadku	
powstania	 razem	 z	 większością	 po-
wstańców	 wyemigrował	 do	 Francji.	

W	 Paryżu	 związał	 się	 z	 obozem	 ks.	
Adama	Czartoryskiego.	Brał	czynny	
udział	w	organizacji	ruchów	niepod-
ległościowych,	 zabiegał	 o	 formowa-
nie	legionów	polskich.	Z	tego	okresu	
pochodzi	 jego	 praca	 pt.	 „Pisma	 ty-
czące	 organizacji	 legii	 polskiej”.	 Po	
kolejnej	publikacji	pt.	„O	powstaniu	
narodowym	w	Polsce”	dokonał	oce-
ny	powstania	1831	r.	dając	program	
przyszłej	 walki.	 W	 okresie	 Wiosny	
Ludów	przybył	do	Galicji	i	we	Lwo-
wie	 próbował	 stworzyć	 Gwardię	
Narodową.	 Zawiedziony	 w	 swych	
dążeniach	 udał	 się	 do	 walczącego	
Wiednia,	gdzie	otrzymał	dowództwo	
sił	 rewolucyjnych	 broniących	 mia-
sta	 przed	 wojskami	 habsburskimi.	
Po	 kapitulacji	 Wiednia	 podążył	 na	
ogarnięte	powstaniem	Węgry,	gdzie	
przywódca	powstania	Lajos	Kossuth	
powierzył	 mu	 naczelne	 dowództwo	
armii	 w	 Siedmiogrodzie.	 Po	 zreor-
ganizowaniu	 rozbitej	 armii	 w	 bły-
skawicznej	ofensywie	(od	23	grudnia	
1848r.	 do	 20	 marca	 1849r.)	 odniósł	
szereg	 zwycięstw	 nad	 Austriakami,	
wypierając	 ich	 zupełnie	 z	 Siedmio-
grodu.	 Tutaj	 dokonał	 największych	
czynów	 bojowych	 swojego	 życia.	
Zdobył	 wielką	 popularność	 nie	 tyl-
ko	wśród	Węgrów,	ale	 i	 skłóconych	
z	nimi	Serbów	 i	Rumunów.	Wkrót-
ce	 po	 tym	 nadano	 mu	 przydomek	
„Ojczulka	Bema”	(Bem	Apo),	który	
przeszedł	 na	 Węgrzech	 do	 legendy.	
W	 ostatniej	 fazie	 powstania	 powie-
rzono	 mu	 naczelne	 dowództwo	 ar-
mii	węgierskiej.	Po	upadku	rewolucji	
generał	Józef	Bem	wraz	z	resztkami	
wojsk,	 przekroczył	 granicę	 turecką.	
W	Turcji	zdecydował	się	przyjąć	Is-
lam,	aby	otworzyć	sobie	drogę	do	ar-
mii	tureckiej,	spodziewał	się	bowiem	
kolejnego	konfliktu	zbrojnego,	który	
przyczyniłby	 się	 do	 pokonania	 za-
borczych	 mocarstw	 i	 oswobodzenia	
Polski.	Niewiele	jednak	mógł	zdzia-
łać	służąc	w	armii	tureckiej	w	randze	
marszałka,	 jako	 Murad	 Pasza,	 gdyż	
rząd	 turecki	 pod	 naciskiem	 Austrii		
i	 Rosji	 został	 zmuszony	 do	 rozpro-
szenia	emigrantów.
	 Bem	 został	 przeniesiony	 do	
Aleppo,	miasta	położonego	na	skra-
ju	 Pustyni	 Syryjskiej,	 gdzie	 wskutek	
febry	 zmarł	 10	 XII	 1850	 r.	 Pocho-

ciąg dalszy str.6.
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wano	go	na	miejscowym	cmentarzu	
muzułmańskim	Dżebel	el	Isam.	Pro-
chy	 generała	 Józefa	 Bema	 zostały	
przewiezione	 do	 Ojczyzny	 w	 1929r.	
i	 złożone	 30	 czerwca	 tegoż	 roku		
w	Mauzoleum	w	Tarnowie.

	 Wrzesień	 to	 nie	 tylko	 mie-
siąc	 rozpoczęcia	 kolejnego	 roku	
szkolnego,	lecz	także	czas,	w	którym	
przypominamy	 o	 wydarzeniach	 hi-
storycznych,	 związanych	 z	 Ojczyzną	
tą	„dużą	i	małą”.	To	pomniki	i	tabli-
ce	przypominają	nam	o	zasłużonych	
ludziach,	walczących	w	wielkiej	spra-
wie.	 Oto	 wybrane	 z	 ziemi	 pszczyń-
skiej.

	 Pomnik	 w	 Ćwiklicach	 przed	
szkołą.	 Napis:	 „W HOŁDZiE PO-
LEGŁYM ZA WOLnOŚĆ OJCZY-
ZnY 1939-1945 sPOŁECZEŃsTWO 
PsZCZYnY WRZEsiEŃ 1977”.	Pod	na-
pisem	tablica	z	informacją:	„ZiEMiA  
Z MOGiŁ POLEGŁYCH”.

	 Pomnik	poległych	na	wojnach	
ufundowany	w	1968	r.	w	Studzionce,	
ul.	Jedności	2,	obok	kościół	ewange-

licki.	Na	awersie	napis:		„1919-1921, 
1939-1945 ZA nAsZĄ i WAsZĄ 
WOLnOŚĆ”.	 Napis	 na	 rewersie:		
„W HOŁDZiE BOHATEROM, KTÓ-
RZY WALCZYLi i POLEGLi O WOL-
nOŚĆ i DEMOKRACJĘ sPOŁE-
CZEŃsTWO sTUDZiOnKi 1968 R.”.		

	 Tarnowscy	żołnierze	16	Puł-
ku	działając	w	ramach	6	Dywizji	Pie-
choty	uczestniczyli	w	krwawej	bitwie	
pod	 Pszczyną7.	 Przed	 lasem	 w	 Ćwi-
klicach	znajduje	się	zbiorowa	mogi-
ła.	Napis:	
„W MiEJsCU TYM W BOHATER-
sKiEJ LECZ niERÓWnEJ WALCE 
Z nAJEŹDŹCĄ niEMiECKiM ZGi-
nĘŁO WE WRZEŚniU 1939 R. 217 
ŻOŁniERZY POLsKiCH. WiECZnA 
PAMiĘĆ O BOHATERACH POLE-
GŁYCH nA POLU CHWAŁY”
	 Wokół	 dęby,	 na	 pomniku	
krzyż	harcerski.	Pomnik	ten	ufundo-
wany	został	w	1965	 r.	przez	Zakład	
Urządzeń	 Mechanicznych	 „Elwo”	
w	 Pszczynie.	 Leży	 on	 w	 ustronnym	
miejscu	 pod	 lasem	 ćwiklickim	 (po-
łudniowo-zachodnia	 część).	 Jest	 to	
miejsce	 upamiętniające	 246	 pol-
skich	 żołnierzy	 poległych	 w	 bitwie	
pod	 Ćwiklicami	 2-go	 IX	 1939	 r.	
Zwłoki	 tych	 żołnierzy	 ekshumo-
wano	 w	 1946	 r.	 i	 przewieziono	 do	
zbiorowej	 mogiły	 mieszczącej	 się		
w	 pszczyńskim	 parku.	 Pomnik	 ten	
został	 zdewastowany	 w	 grudniu	
2002	 r.	 Wtedy	 to	 uległa	 kradzieży	
tablica	z	brązu	z	wyrytymi	napisami		
o	rozmiarach	80/90	cm8.	
	 Podczas	 tej	 nierównej	 wal-
ki,	polscy	żołnierze	osiągnęli	sukces,	
gdyż	 straty,	 jakie	 ponieśli	 tu	 Niem-
cy	 pokrzyżowały	 ich	 zamiar	 odcię-
cia	Armii	„Kraków”	 i	dotarcia	 tego	

samego	 dnia	 do	 Krakowa.	 Obok	
pomnika	 dwie	 pozostałe	 mogiły	
oznaczone	 są	 kilkoma	 drewnianymi	
i	 metalowymi	 krzyżami	 umieszczo-
nymi	przez	rodziny9.		
	 Tutaj	 właśnie	 między	 lasem	
Brzezina	 i	 Ćwiklicami	 II	 batalion	
tarnowskiego	 16	 pp	 został	 zasko-
czony	 przez	 kilkadziesiąt	 niemiec-
kich	czołgów.	Batalion,	rozstrzelany	
ogniem	 broni	 maszynowej	 czołgów	
przestał	 istnieć.	 Poległ	 wśród	 nich	
także	jego	dowódca	kpt.	Mikee10.	
	 Żołnierze	 leżeli	 na	 szero-
kości	 około	 500	 m	 pomiędzy	 szosą	
Pszczyna	–	Oświęcim	a	drogą	polną	
prowadzącą	 do	 lasu	 Brzeziny.	 Naj-
bardziej	 na	 zachód	 leżący	 żołnierze	
od	 zbawiennego	 dla	 nich	 lasu,	 od-
daleni	 byli	 o	 300	 m.	 Żołnierze	 pol-
scy	 wycofywali	 się	 przed	 naporem	
niemieckich	 czołgów	 bez	 objawów	
paniki,	karnie,	jak	na	żołnierzy	przy-
stało.	 Pierwszym	 człowiekiem,	 któ-
ry	 udzielał	 pomocy	 umierającym		
i	 rannym	 żołnierzom	 był	 proboszcz		
z	Ćwiklic	ksiądz	Jan	Osiewacz,	w	su-
tannie	 i	 komży	 –	 aby	 być	 lepiej	 wi-
docznym	 dla	 Niemców	 udzielał	 ko-
nającym	 ostatniej	 posługi.	 Powstał	
masowy	 grób	 pod	 lasem	 Brzeziny,	
tam	 pochowano	 217	 żołnierzy,	 na	
cmentarzu	ćwiklickim	–	28,	w	pobli-
żu	kapliczki	św.	Michała	Archanioła	
pięciu11.		

PATRONI NASZYCH SZKÓŁ
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	 Napis	 na	 tablicy	 umieszczo-
nej	 z	boku	pomnika:	„W HOŁDZiE 
TYM, KTÓRZY niE sZCZĘDZiLi 
ŻYCiA W OBROniE OJCZYZnY. 
sPOŁECZEŃsTWO MiAsTA 
PsZCZYnY”.	

	 Już	 w	 miesiącu	 sierpniu	
harcerki	 otrzymały	 zadanie	 przygo-
towania	 punktów	 sanitarnych	 oraz	
pełnienia	 służby	 w	 Szpitalu	 Miej-
skim	 w	 Pszczynie.	 Miały	 szczególny	
obowiązek	 opiekowania	 się	 ranny-
mi	 żołnierzami	 polskimi.	 Pierwsza	
data	„wojenna”	przypada	na	24	VIII	
1939	 r.,	dzień	pierwszej	mobilizacji,	
nieoficjalnej	 niejako,	 bo	 dokonanej	
na	 drodze	 wezwań	 imiennych.	 Od	
26	VIII	1939	 r.	 zostały	wprowadzo-
ne	całodobowe	dyżury	i	warty.	Dnia	
2.	 września	 rozpoczyna	 się	 natarcie	
niemieckich	wojsk	pancernych	na	li-
nie	obronne	polskie.	W	trakcie	walk	
oddziały	 polskie	 opuszczają	 miasto		
i	wycofują	się	w	kierunku	na	Ćwikli-
ce,	 gdzie	 później	 Niemcy	 dokonają	
rzezi	polskich	oddziałów.	W	mieście	
pozostały	 tylko	 oddziały	 samoobro-
ny	powstańczej	i	drużyny	harcerskie.	
Nie	wszyscy	doczekali	wolności.	Nie-
którzy	oddali	swe	młode	życie	w	wal-
ce12.
Napis:	 „MiEJsCE TO ZBROCZO-
nE JEsT KRWiĄ HARCERZY POL-
sKiCH ROZsTRZELAnYCH PRZEZ 
HiTLEROWCÓW W ROKU 1939. 
Z iCH WALKi i KRWi POWsTAŁA 
WOLnA OJCZYZnA. PAMiĘĆ PO 
POLEGŁYCH niECH TRWA PO 
WsZE CZAsY”.	

1	 	Budowa	 szkoły	 została	 rozpoczęta	w	 lipcu	1988	 roku.	
Obiekt	 szkolny,	 składający	 się	 z	 pięciu	 segmentów	 oraz	
przyległego	terenu,	był	oddawany	do	użytku	częściowo.	I	
etap	–	31	VIII	1990	r.	przekazano	segment	I	oraz	II,	 II	
etap	–	27	XI	1990	r.	przekazano	segment	III,	a	na	pozo-
stałych	segmentach	trwały	prace	budowlane	oraz	monto-
wano	segment	Sali	gimnastycznej,	III	etap	–	29	VIII	1991	
r.	przekazano	segment	IV,	IV	etap	–	11	X	1991	r.	prze-
kazano	segment	V	oraz	sale	gimnastyczne.	We	wrześniu	
1990	roku	naukę	dzieci	klas	I-III	zaplanowano	w	segmen-
cie	pierwszym,	 segment	drugi	przeznaczony	był	dla	klas	
starszych,	 trzeci	nie	był	w	pełni	wyposażony	(biblioteka,	
świetlica,	gabinety	 lekarskie).	30	XII	1996	r.	Rada	Mia-
sta	uchwaliła	utworzenie	Zespołu	Szkół	na	bazie	SP	21.	
zespół	powstał	w	oparciu	o	umowę	zawartą	pomiędzy	Ku-
ratorium	Oświaty	w	Katowicach	a	Gminą	Pszczyna	z	dn.	
23	X	1996	r.	nastąpiło	organizacyjne	wymieszanie	trzech	
typów	szkół	 (SP	21,	PSZ,	ZSZ),	które	były	prowadzone	
przez	różne	organy	prowadzące.	18	III	Kurator	Oświaty	
w	 Katowicach	 podpisał	 akt	 założycielski	 nowego	 liceum	
z	siedzibą	w	szkole.	Stało	się	ono	4	szkołą	wchodzącą	w	
skład	 Zespołu	 Szkół	 .	 Reforma	 z	 8	 I	 1999	 r.	 obejmuje	
wszystkie	dziedziny	Edukacji,	a	podjęte	zmiany	przepro-
wadzone	są	równocześnie.	Dotyczy	przede	wszystkim	pra-
wa,	systemu,	narzędzi	i	metod	edukacyjnych.	Najbardziej	
spektakularnym	przykładem	tej	reformy	jest	wprowadze-
nie	nowego	ustroju	szkoły,	którego	symbolem	jest	–	gim-
nazjum.	dzieci	z	SP	nr	21	stały	się	uczniami	sąsiedniej	SP	
nr	18	przy	ul.	Księżycowej	25,	obiekt	stał	się	bazą	dla	szko-
ły	gimnazjalej	i	III	LO	.
2	 	 M.	 Szostak:	 Edukacja Regionalna na lekcjach historii 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w 
Pszczynie.	 Pszczyna	 2000,	 ,	 Wyd.	 Wojewódzki	 Ośrodek	
Metodyczny	w	Bielsku-Białej,	s.	5.
3		Czas wspomnień… II Jesienny Zjazd Absolwentów. Ma-
teriał	Biura	Organizacyjnego	obchodów	260.	lecia	liceum	
Ogólnokształcącego	im.	Bolesława	Chrobrego	w	Pszczy-
nie.	Pszczyna	2002;	F.	Kulisiewicz:	Krótka	historia	sław-
nego	 gimnazjum	 im.	 Bolesława	 Chrobrego	 w	 Pszczynie.	
Pszczyna	1990;	W.	Korzeniowska:	Pszczyńskie	gimnazjum	
i	liceum	1742-1992.	Warszawa	1992.
4		Por.	J.	Kantyka,	Upamiętnione miejsca walk o społeczne 
i narodowe wyzwolenie w województwie katowickim,	 Wy-
dawca	 Śląski	 Instytut	 Naukowy,	 Katowice	 1986,	 s.	 273-
277.
5		B.	Matalewska,	T.	Dyrda,	M.	Biel	(red.): 50 lat Pszczyń-
skiej Szkoły Rolniczej.	Pszczyna	1995,	Wyd.	Zespół	Szkół	
Rolniczych	w	Pszczynie,	s.	9.
6		B.	Matalewska,	T.	Dyrda,	M.	Biel	(red.):	50 lat Pszczyń-
skiej Szkoły Rolniczej.	Pszczyna	1995,	Wyd.	Zespół	Szkół	
Rolniczych	w	Pszczynie,	s.	7.
7	 	Por.	J.	Ryt,	Z.	Kubrak,	16. Pułk Piechoty w Kampanii 
Wrześniowej w 1939 roku,	 [w:]	 16. Pułk Piechoty Ziemi 
Tarnowskiej. Historia-Tradycja-Pamięć XVIII-XX wieku,	
pod	 red.	 E.	 Juśko,	 Wydawnictwo	 Diecezji	 Tarnowskiej	
BIBLOS,	Tarnów	2007,	 s.	 183-199;	M.	Małecki,	Z dzie-
jów wojny obronnej Polski w 1939 r. Bitwa graniczna pod 
Pszczynką,	Wyd.	Ponidzie	Press	Wydawnictwo	Minister-
stwa	Obrony	Narodowej,	Warszawa-Kraków	2003,	s.	91-
107.
8	 	 I.	 Janoszek,	 Dewastacja	 mogiły	 w	 Ćwiklicach,	 „Głos	
Pszczyński”,	nr	3	(7	II	2003),	s.	13.	
9		S.	Jedynak,	Zapomniane	mogiły,	„Katolik”	z	15	X	1989,	
s.	2.	
10		Z.	Orlik,	Ziemia	Pszczyńska.	Rok	1939,	Wyd.	Wydział	
Oświaty	i	Wychowania	UMiG	Pszczyna	oraz	Polskie	To-
warzystwo	 Historyczne	 Oddział	 w	 Pszczynie,	 Pszczyna	
1989,	s.	21.	
11		B.a.,	Dzieje	naszej	parafii	(10)	–	relacja	Alojzego	Gry-
giera	 dotycząca	 wydarzeń	 pod	 Ćwiklicami	 i	 Pszczyną,	
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natalia Maria Ruman

PRZYPisY Ze Śląskiem 
trzeba mądrze

 Z prof. normanem Daviesem, 
brytyjskim historykiem badającym m.in.
dzieje Polski o Śląsku rozmawia - Marcin 
Zasada

Czy na Śląsku obecnie dzieje się coś, co 
pana - jako historyka badającego histo-
rię Polski - niepokoi?
Absolutnie nie. A pańskim zdaniem coś 
niepokojącego się tu dzieje?

Według wielu, niepokojące są ruchy 
separatystyczne, nastroje antypolskie, 
upominanie się o autonomię...
Zna pan moje pochodzenie. Urodziłem się 
w Anglii, ale moje korzenie są walijskie. 
Wobec powyższego, jestem przyzwyczajo-
ny do modelu funkcjonowania państwa, 
w którym działają i funkcjonują razem 
różne środowiska i pojęcie narodowości 
niekoniecznie jest jednolite. A w obrębie tej 
narodowości ścierają się rozmaite elemen-
ty. Tak jest w dużych krajach. W Wielkiej 
Brytanii nikt nie zgłasza pretensji wobec 
pojęcia współistnienia czterech narodów: 
angielskiego, walijskiego, irlandzkiego  
i szkockiego. Nad tym wszystkim jest toż-
samość brytyjska kształtująca państwo,  
w którym żyjemy. Problem pojawia się,gdy 
ludzie nie rozumieją tej złożoności, z jakiej 
przecież składa się cała Europa. W Polsce 
ukształtowała się monolityczna koncepcja 
narodu, choć w rzeczywistości ten naród 
wcale monolityczny nie jest. (...)

Czyli, pańskim zdaniem, lęk przed ślą-
skim separatyzmem, takim separaty-
zmem, którym etykietuje się podkreśla-
nie swojej odrębności przez Ślązaków, 
jest urojony?
Wszystko zależy od postawy dwóch stron. 
ruchy separatystyczne, a także zjawiska im 
podobne, bywały różne i znamy je z historii. 
Bywały agresywne i nieprzyjemne, ale nie 
brakowało też tych rozsądnych, spokojnych 
i powiedziałbym nawet - potrzebnych. Nie 
znajduję powodów, by Ślązaków wrzucać 
do tej pierwszej grupy. Kluczowa w takich 
sytuacjach jest analiza działania obu skon-
fliktowanych grup - tej mniejszościowej  
i większościowej. Nie wiem, czemu więk-
szość miałaby się bać mniejszości. Sądzę 
po prostu, że jedni i drudzy nie rozumieją 
się. (...)

Wyciąg	z	artykułu		
z	Dziennika	Zachodniego.
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ZAJAŚNIAŁ PEŁNYM BLASKIEM

Prof. dr hab. Julian Gembalski - inicjator renowacji

Piękny koncert Con Fuoco” pod kier. Kasi Machnik

	 Wszystkich	miłośników	pięk-
nych	rzeczy,	wrażliwych	zwłaszcza	na	
piękno	instrumentów	zachęcamy	do	
odwiedzenia	 „Izby	 u	 Telemanna”,	
gdzie	 można	 podziwiać	 odrestauro-
wany	pozytyw	-	organy	z	1783	roku.
	 W	piątek	12	października	br.	
odbył	się	koncert	z	okazji	zakończe-
nia	renowacji	tego	instrumentu.
„...słuchając muzyki organowej doty-
kamy nieba”
	 Tymi	 słowami	 prof.	 Ju-
lian	 Gembalski,	 członek	 Rady	
Programowej	 Muzeum	 Prasy	
Śląskiej,	 komentował	 swój	 kon-
cert	 podczas	 tej	 uroczystości		
w	Izbie	u	Telemanna.
	 Muzykę	 odnowionych	 orga-
nów	 w	 cudowny	 sposób	 uzupełniał	
głos	sopranistki	Elżbiety	Grodzkiej-
-Łopuszyńskiej,	 która	 swoim	 wy-
stąpieniem	 uświetniła	 wraz	 z	 prof.	
Gembalskim	 tą	 wyjątkową	 uroczy-
stość.	Prezentowane	utwory	Georga	
Friedricha	Haendla,	Georga	Philipa	
Tellemana	oraz	improwizacja	wyko-
nana	 na	 odnowionym	 instrumencie	
wzbudziły	zachwyt	publiczności.
	 Wspomniane	organy	potocz-
nie	nazywane	pozytywem	zostały	wy-
konane	przez	rzemieślnika	z	Jabłon-
kowa	 w	 1783	 roku.	 Stanowiły	 one	
wyposażenie	drewnianego	kościółka	
p.w.	św.	Jadwigi,	który	spłonął	pod-
palony	 w	 pierwszych	 dniach	 wrze-
śnia	1939	roku	przez	wkraczających	
do	 Pszczyny	 hitlerowców.	 Zrządze-
niem	losu	organy	ocalały...	ale	w	czę-
ściach.	 Otóż,	 podczas	 gruntownego	
remontu	kościółka	w	1934	r.	organy	
zostały	 zdemontowane	 i	 zastąpione	

nowymi.	Podczas	tych	wydarzeń	miał	
miejsce	wypadek	w	którym	ucierpiał	
obecny	 przy	 demontażu	 kościelny,	
na	którego	runęła	część	konstrukcji.	
Oryginał	 „poszedł	 na	 wieś”,	 a	 kon-
kretnie	 do	 parafii	 w	 Studzienicach.	
W	 częściach	 przeleżały	 do	 1977	
roku,	 kiedy	 to	 ówczesny	 proboszcz	
parafii	 przekazał	 je	 Towarzystwu	
Miłośników	 Ziemi	 Pszczyńskiej.	
Stało	 się!	 Dzięki	 uporowi	 prezesa	
TMZP	 Aleksandra	 Spyry	 oraz	 przy	
pomocy	 znawców	 sztuki	 budowy	
organów,	 XVIII-wieczny	 pozytyw	
został	 odtworzony	 i	 umieszczony		
w	urządzanej	właśnie	„Izbie	u	Tele-
manna”,	która	znalazła	swoją	siedzi-
bę	w	kamienicy	„Pod	Okiem	Opatrz-
ności”	 przy	 ul.	 Ratuszowej.	 W	 tym	
miejscu	 stał	 do	 roku	 1995,	 kiedy	 to	
wyposażenie	 „Izby	 u	 Telemanna”	

zostało	przeniesione	do	nowej	loka-
lizacji	 przy	 Muzeum	 Prasy	 Śląskiej	
usytuowanej	 w	 kamieniczce	 z	 prze-
łomu	XVIII	i	XIX	wieku,	gdzie	stoi	
do	dziś.
	 Podczas	 uroczystości	 Bur-
mistrz	 Pszczyny	 Dariusz	 Skrobol	
oraz	 Starosta	 Pszczyński	 Paweł	 Sa-
dza	wręczyli	podziękowania	osobom	
najbardziej	 zaangażowanym	 w	 od-
nowienie	 tego	 cennego	 instrumen-
tu.	 Okazjonalne	 dyplomy	 otrzymał	
prof.	 Julian	 Gembalski	 -	 pomysło-
dawca	 projektu	 i	 główny	 jego	 nad-
zorca,	Aleksander	Spyra	-	założyciel	
i	 obecny	 kustosz	 naszego	 muzeum,	
opiekun	 organów	 oraz	 Grzegorz	
Cempura	 -	 aktualny	 prezes	 Towa-
rzystwa	 Miłośników	 Ziemi	 Pszczyń-
skiej.	Szczególne	podziękowania	zo-
stały	przygotowane	również	dla	pana	
Jana	Gałaszka	-	głównego	konserwa-
tora	 pszczyńskiego	 Muzeum	 Zam-
kowego,	 który	 w	 szczególny	 sposób	
przysłużył	 się	do	obecnego	wyglądu	
organów,	 wykonując	 złocenia	 od-
tworzonych	elementów	snycerskich.
	 Nastrój	 uroczystości	 był	
podtrzymywany	 za	 sprawą	 Zespo-
łu	Muzycznego	„Con	Fuoco”,	który	
wypełnił	 czas	 po	 oficjalnej	 części.	
Zespół	 wykonał	 kilka	 pieśni	 Wa-
cława	 z	 Szamotuł,	 psalmy	 Mikołaja	
Gomółki	 renesansowego	 kompozy-
tora	i	instrumentalisty,	a	także	motet	
„Rorate	 caeli,	 desuper”	 Grzegorza	
Gerwazego	Gorczyckiego	 -	 jednego	
z	 najwybitniejszych	 kompozytorów	
polskiej	muzyki	barokowej,	nazywa-
nego	polskim	Händlem.	
Podobało	się!	 	 				Piotr Buchta
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Burmistrz Dariusz skrobol gratuluje J. Gembalskiemu

starosta Paweł sadza dziękuje realizatorom renowacji

Uduchowiony recital Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej (sopran)  
i Juliana Gembalskiego (organy - pozytyw)fot. Jacek Jarczok
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SZLAKIEM POLSKIEGO SŁOWA 
DRUKOWANEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU

    część 7

KATOWICE		
Kattowitz 	

	 Już	 na	 początku	 XVII	 wie-
ku	 powstało	 na	 terenie	 dzisiejszych	
Katowic	wielkie	renesansowe	dzieło	
polskiego	 piśmiennictwa	 na	 Śląsku.	
Był	 to	 poemat	 „Officina	 Ferraria	
albo	Huta	y	warstat	z	kuźniami	szla-
chetnego	dzieła	żelaznego”,	napisa-
ny	w	 latach	1602	–	1610	przez	Wa-
lentego	Rozdzieńskiego	urodzonego	
w	 Rozdzieniu,	 części	 katowickich	
Szopienic.	Pisał	go	prawdopodobnie	
u	Kochcickiego	pod	Lublińcem.	
	 Był	właścicielem	kuźni	a	pod-
danym	 Pani	 na	 Mysłowicach,	 Kata-
rzyny	Salomonowej,	z		którą	sądził	się	
przed	sądem	w	Pszczynie.
	 Poemat	 powstał	 na	 terenie	
obecnych	Katowic,	ale	ze	względu	na	
brak	drukarni	na	Górnym	Śląsku	wy-
tłoczono	go	u	Szymona	Kempiniego	
w	Krakowie	w	roku	1612.
	 Jedyny	 zachowany	 egzem-
plarz	tego	wybitnego	śląskiego	dzie-
ła	 odnalazł	 ksiądz	 Formanowicz		
w	 1929	 roku	 w	 Bibliotece	 Kapituły	
Katedralnej	 w	 Gnieźnie,	 jako	 ele-
ment	 klocka,	 czyli	 zbioru	 niezależ-
nych	druków,	razem	zszytych.
	 Katowice,	ta	stolica	przyszłej	
Autonomii	Śląskiej	otrzymała	prawa	
miejskie	 w	 	 1866	 roku.	 Wtedy	 do-
piero	zaistniały	warunki	do	rozwoju	
cywilizacyjnego	miejscowości,	w	tym	
do	powstania	drukarstwa.
	 Pierwszą	 polską	 drukarnią		
w	Katowicach	było	wydawnictwo	ga-
zety	„Górnoślązak”.	Mieściła	się	ona	
przy	ulicy	Młyńskiej	12	i	działała	od	
1902	roku.
	 Jej	 założycielem	 i	 współre-
daktorem	był	Jan	Jakub	Kowalczyk,	
a	 administracją	 kierował	 Tomasz	
Kowalczyk,	 jego	 brat,	 obaj	 urodze-
ni	w	Krzyżowicach	w	pow.	pszczyń-
skim.

					 Po	 opuszczeniu	 niemieckie-
go	więzienia	we	Wronkach	dołączył	
do	nich	Wojciech	Korfanty.
	 Założył	on	w	1924	roku	wła-
sne	 wydawnictwo	 z	 drukarnią	 przy	
ulicy	 Sobieskiego.	 Tam	 drukowano	
najpopularniejszy	polski	dziennik	na	
Śląsku	„Polonia”	którego	naczelnym	
redaktorem	był	Korfanty.
	 Wydawano	tu	także	popular-
ną	 gazetę	 „Siedem	 groszy”	 a	 także	
szereg	dodatków	do	„Polonii”.
	 Nieco	wcześniej,	bo	od	1923	
roku	 zaczął	 się	 ukazywać	 w	 Kato-
wicach	 tygodnik	 Kurii	 Diecezjalnej	
„Gość	Niedzielny”	pod	redakcją	ks.	
Teodora	 Kubiny.	 Drukowano	 go		
u	 Miarki	 w	 	 Mikołowie.	 Wśród	 do-
datków	wielką	popularnością	cieszył	
się	„Mały	Gość”	dla	dzieci.
	 Od	 1926	 roku	 rozpoczyna	
wydawanie	dziennik	śląskiej	sanacji,	
organ	 Michała	 Grażyńskiego	 „Pol-
ska	 Zachodnia”.	 Redakcja	 mieściła	
się	 w	 Katowicach	 a	 naczelnym	 re-
daktorem	był	Edward	Rumun.
	 W	 1927	 roku	 rozpoczęła	
działalność	 „Drukarnia	 Handlowa”		
Berka	i	Hila	Sztrochliców	przy	ulicy	
Piłsudskiego	33.

Źródła:	 J.Witaszek - Ten mniej znany Kowal-
czyk (Pszczyński Orędownik Kulturalny 2011 nr 
121, 122)

KLUCZBORK 
(Kreutzburg) Kruciburk 	

	 W	tym	zabytkowym	mieście,	
leżącym	nad	rzeką	Stobrawą	działał	
w	 XVII	 wieku	 silny	 ośrodek	 prote-
stantyzmu.	Tutaj	zasłynął	„	płomien-
ny	kaznodzieja	z	Kruciburka”	wielo-
letni	pastor	Adam	Gdacjusz	(Gdak,	
1615	–	1688),	zwany	śląskim	Rejem.

	 Napisał	 on	 pierwszą	 ewan-
gelicką	 postyllę	 w	 języku	 polskim,	
zwaną	 „Gdacjuszką”.	 Ujrzała	 ona	
światło	dzienne	w	Kluczborku	a	wy-
tłoczona	 została	 w	 wielkopolskim	
Lesznie	w		1650	roku.	W	następnych	
latach	doczekała	się	aż	24	wydań.
	 Inne	 dzieła	 Gdacjusza	
drukowano:	 w	 Oleśnicy	 w	 oficy-
nie	 Guntzela	 „Dyszkurs	 o	 dobrych	
uczynkach”	 (1687	 r.),	 w	 Brzegu		
u	 Jana	 Krzysztofa	 Jacoba	 „Kwe-
styja	 o	 pojedynkach”	 (1674	 r.)	 czy		
w	drukarni	M.	Kardala	„Ardeus	Irae	
Divine	Iguis,	to	jest	kilka	kazań	po-
kutnych”	w	Toruniu	(1644	r.).
	 W	 XIX	 wieku	 inny	 klucz-
borski	 pastor	 Justyn	 Jerzy	 Koelling	
opracował	 podręcznik	 języka	 nie-
mieckiego	 dla	 polskich	 szkół	 ludo-
wych	 okręgu	 kluczborskiego,	 który	
wydał	w		1877	roku.
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	 Jednym	 z	 najsłynniejszych	
mieszkańców	 ziemi	 kluczborskiej	
był	 ksiądz	 Jan	 Dzierżoń.	 Ten	 wiel-
ki	 uczony,	 odkrywca	 partenogenezy		
u	pszczół,	zwany	„Kopernikiem	ula”	
urodził	się	w	1811	roku	w	Łowkowi-
cach	koło	Kluczborka.	Był	wikarym	
w	Siołkowicach	a	następnie	probosz-
czem	w	kościele	katolickim	w	Karło-
wicach	koło	Brzegu.
	 Swoje	 badania	 naukowe	
przedstawiał	 w	 wielu	 publikacjach		
i	artykułach.	Napisał	między	innymi	
znany	artykuł	„Chodowanie	pszczół	
czyli	 sztuka	 robienia	 złota,	 nawet		
z	 zielska”	 w	 „Tygodniku	 Polskim	
Poświęconym	 Włościanom”	 wyda-
wanym	w	Pszczynie	przez	Christiana	
Schemmla	(	15	listopada	1845	r.).

LUBLINIEC 
Lublinitz 	

	
	 Miasteczko	 na	 północno	
–	 zachodnich	 obrzeżach	 Górnego	
Śląska.	Znane	jest	przede	wszystkim		
z	 działalności	 Józefa	 Lompy,	 który	

MYSŁOWICE 
Myslowitz	

	
	 Mówiąc	 o	 szlaku	 polskiego	
słowa	drukowanego	na	Śląsku	–	My-
słowice	kojarzą	się	ze	znanym	auto-
rem	 podręcznika	 „O	 sprawie,	 sypa-
niu,	wymierzaniu	y	rybieniu	stawów:	
także	o	przekopach	o	ważeniu	y	pro-
wadzeniu	 wody.	 Książki	 wszystkim	
gospodarzom	 potrzebne”	 Olbrych-
tem	Strumieńskim.
	 Był	 on	 uczniem	 szkoły	 pa-
rafialnej	 w	 Mysłowicach	 a	 później	
rządcą	 na	 dworze	 Firlejów	 w	 Babi-
cach.
	 Tam	 napisał	 wspomniane	
dzieło	i	wydał	je	w	1573	roku	w	oficy-
nie	Łazarza	Andrusowicza	w	Krako-
wie.
	 Społeczeństwo Mysłowic do-
ceniło rangę publikacji Strumień-
skiego i nazwało jedną z ulic w My-
słowicach jego imieniem.	
		 W	 latach	30	 tych	XX	wieku	
działała	 w	 Mysłowicach	 „Drukarnia	
Ludowa”	spod	jej	prasy	wyszła	m.	in.	
książka	„Dziesięć	lat	przynależności	
Śląska	do	Rzeczpospolitej”.

tutaj,	 w	 drukarni	 Juliusa	 Plessnera	
opublikował	 kilka	 swoich	 dzieł,	 m.	
innymi	„Krótki	 rys	 jeografii	Szląska	
dla	 nauki	 początkowej	 (z	 mapą	 ko-
lorowaną	kraju	Szląskiego)”	w	1843	
roku	 oraz	 „Pielgrzym	 w	 Lubopolu	
czyli	nauki	wiejskie”	w	1844	roku.
	 Pierwsze	polskie	czasopismo	

w	 Lublińcu	 wychodziło	
w	latach	1902	–	03,	no-
siło	nazwę	„Dzwon	Pol-
ski”	 i	 było	 redagowane	
przez	 Antoniego	 Wici-
ka.
	 W	 latach	 1902	 –	 05	
ukazywał	 się	 bezpłatny	
dodatek	„Rodzina	Chrze-
ścijańska”,	 redagowany	
przez	 Adolfa	 Ligonia.	
Początkowo	ukazywał	się	
przy	„Dzwonie	Polskim”		
a	 	 później	 przy	 „Górno-
ślązaku”.
	 W	 latach	 1924	 –	 39	
ukazywała	 się	 w	 Lu-
blińcu	gazeta	urzędowa	
„Tygodnik	 Powiatowy	
na	powiat	Lubliniecki”.
	 Miasto uczciło Jó-
zefa Lompę ulicą jego 
imienia. Lompa jest 
także patronem Biblio-
teki Miejskiej.

	 Wśród	 wielu	 wydawnictw	
księdza	Dzierżonia	znajdują	się	2	dru-
ki	 z	oficyny	E.	Thielmanna	w	Klucz-
borku	(1890	r.).
	 W	 jednym	 z	 artykułów	 ks.	
Dzierżoń	radzi:	„Nabywaj	czemprę-
dzej	pszczół	taką	ilość,	żeby	obfitość	
miodu	i	wosku	w	tych	żółtych	kwia-
tach	ukrytą	nie	tylko	na	twoich	lecz	
i	 na	 wszystkich	 sąsiedzkich	 rolach	
wyssały	 a	 w	 ulach	 swoich	 centnary	
zgromadziły.
	 W Kluczborku mieści się 
Muzeum im. Księdza Jana Dzierżo-
nia, w pobliskich Łowkowicach Izba 
pamięci, jemu poświęcona. Jest pa-
tronem wielu ulic i instytucji na Ślą-
sku.
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	 Ludwik	 Musioł	 urodził	 się	
19	 grudnia	 1892	 r.	 w	 Mikołowie	 na	
Górnym	 Śląsku.	 Był	 jednym	 z	 sze-
ściorga	 dzieci	 chłopskiej	 rodziny	
pochodzącej	 z	 ziemi	 mikołowskiej.		
W	domu	Musiołów	panowała	zawsze	
tradycyjna	i	szczera	polska	atmosfe-
ra.	Mówiono	 tylko	po	polsku,	z	ko-
nieczności	znano	język	niemiecki.
	 W	 dorosłym	 życiu	 Ludwik	
Musioł	zajmował	się	głównie	zagad-
nieniami	z	historii	Śląska.	W	czasach	
plebiscytu	 jako	 nauczyciel	 i	 publi-
cysta,	 	 kształtował	 świadomość	 na-
rodową	 Górnoślązaków,	 a	 po	 przy-
łączeniu	 części	 Górnego	 Śląska	 do	
Polski	zajmował	się	wychowywaniem	
kadry	młodych	nauczycieli.	W	latach	
30-tych	zajął	się	wyłącznie	pracą	na-
ukową	dotyczącą	tematów	polskości	
Górnego	Śląska.	
	 Był	 wszechstronnym	 na-
ukowcem.	 Interesował	 się	 historią	
kultury	 i	 Kościoła,	 lingwistyką,	 ar-
chiwistyką,	był	świetnym	znawcą	sta-
ropolszczyzny	 i	 spraw	 słowiańskich,	
lecz	 przede	 wszystkim	 był	 jednym	
z	 najznakomitszych	 znawców	 dzie-
jów	Śląska.	Pracował	swobodnie	we	
wszystkich	 wymienionych	 dziedzi-
nach,	opanowawszy	gruntownie	me-
todę	badań	historycznych.	
	 Oprócz	 polskiego	 posługi-
wał	 się	 takimi	 językami	 jak	 łacina,	
niemiecki,	 francuski,	 czeski	 i	 staro-
czeski,	 nie	 wyłączając	 także	 staro-
polszczyzny.	 Znał	 również	 takie	 ję-
zyki	 jak:	hebrajski,	 semicki,	 rosyjski	
i	starorosyjski	oraz	grekę	klasyczną.
	 Jako	 współzałożyciel	 i	 czło-
nek	 „Towarzystwa	 Polskich	 Na-
uczycieli	 na	 Górnym	 Śląsku”	 wraz	
z	 innymi	 działaczami	 ubiegał	 się		
o	wprowadzenie	nauki	w	języku	pol-
skim	do	szkół	podstawowych	na	ob-
szarze	 plebiscytowym,	 organizowa-
nie	licznych	kursów	języka	polskiego	
dla	 dorosłych,	 a	 także	 prowadzenie	
szkoleń	wśród	polskich	nauczycieli.	

	 	 	 	 	 W	 nieludzkich	 latach	 okupacji	
wykazał	się	niezwykłą	odwagą	i	har-
tem	 ducha.	 Po	 zakończeniu	 okupa-
cji	był	więziony	w	latach	1948-1952,	
nie	 zaprzestał	 pracy	 naukowej.		
28	 grudnia	 1948	 r.	 został	 areszto-
wany	 pod	 zarzutem	 współpracy	 z	
Niemcami.	Pobyt	w	więzieniu	był	dla	
Ludwika	 Musioła	 ciężkim	 doświad-
czeniem.	 Przebywał	 tu	 w	 otoczeniu	
prymitywnych	 przestępców,	 dręczył	
go	 głód	 i	 wszy.	 Jak	 sam	 opowiadał,	
przeżycie	 tego	 koszmaru	 zawdzię-
czał	 możliwości	 nauki	 analfabetów.	
Z	zakładu	karnego	został	zwolniony	
16	stycznia	1952	r.	Zmarł	w	okresie	
panowania	 socjalizmu	 w	 naszej	 oj-
czyźnie	28	marca	1970	roku	w	Kato-
wicach.	Został	pochowany	na	cmen-
tarzu	w	Ligocie.
	 Okres	 pracy	 pedagogicznej	
w	 Pszczynie	 spędził	 w	 latach	 1922-
1931.	 W 1922 r. z polecenia ówcze-
snych wojewódzkich władz szkolnych 
przystąpił wspólnie z Tadeuszem 
Przysieckim do zorganizowania  
w Pszczynie pierwszego polskie-
go seminarium nauczycielskiego.		
W	1925	roku	jego	mury	opuściło	już	
pierwszych	22	młodych	nauczycieli.	

	 Seminarium	 miało	 za	 zada-
nie	zasilić	wieś	górnośląską,	rodzimą	
inteligencją,	której	w	tym	czasie	Gór-
ny	Śląsk	prawie	nie	posiadał.	
	 Ludwik	 Musioł	 był	 nieby-
wałym	 nauczycielem,	 wizytatorem,	
archiwistą,	 wybitnym	 historykiem	
Górnego	 Śląska,	 prekursorem	 kra-
joznawstwa,	 historykiem	 kultury	
oraz	Kościoła	katolickiego,	lingwistą		
i	etnografem.	Dla	naszego	miasta	za-
służył	się	jako	pierwszy	i	dotychczas	
jedyny	autor	monografii	historycznej	
Pszczyny	wydanej	w	1936	r.	W	swo-
im	pięćdziesięcioletnim	dorobku	jest	
autorem	ponad	300	prac	naukowych,	
w	tym	kilku	wspaniałych	monografii	
takich	 jak:	 	 „Dzieje	 szkół	 parafial-
nych	w	dawnym	dekanacie	pszczyń-
skim”	 z	 1933	 roku,	 „Materiały	 do	
dziejów	Wielkich	Katowic”	i	„Tychy”	
z	 1939	 roku	 oraz	 dziesiątki	 innych	
monografii	 miejscowości	 i	 parafii	
Górnego	 Śląska,	 a	 także	 artykułów		
i	recenzji.
	 Obecnie	 postać	 Ludwika	
Musioła	zaczyna	stopniowo	odbudo-
wywać	swoją	pozycję	po	wielu	latach	
zapomnienia	w	publikowanych	histo-
riach	historiografii	polskiej	i	śląskiej.	
Wyparty	z	oficjalnego	obiegu	nauko-
wego,	 skazany	 został	 na	 zapomnie-
nie.	Powodem	tego	był	 jego	 sposób	
pracy	i	nauczania,	który	nie	pasował	
do	 akademickich	 wzorców.	 Życie		
i	 zdolności	 Musioła	 były	 nietypowe	
i	wykraczały	poza	typowe	schematy.	
Ślązak,	samouk,	poliglota	i	wynalaz-
ca	 oryginalnej	 metody	 uprawiania	
historii	 regionalnej,	 nieprawdopo-
dobnie	 pracowity	 człowiek.	 Ce-
chy	 te	 wywoływały	 zazdrość	 innych	
naukowców	 przez	 co	 zepchnięto	
go	 w	 kulturalny	 i	 naukowy	 niebyt.		
W	czasach	komunizmu	na	uniwersy-
tetach	 nie	 wspominano	 o	 Ludwiku	
Musiole.	 Obowiązywały	 wówczas	
monografie	miast	stylizowane	komu-
nistycznymi	ideami.

LUDWIK MUSIOŁ 
zasłużona postać Ziemi Pszczyńskiej

Tomasz Gruca

w 120 rocznicę urodzin

Ludwik Musioł z przyjaciółmi, 
w swoim ogrodzie, w Panewnikach
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	 Współcześnie,	 jego	 dzieła	
zajmują	wciąż	ważne	miejsca	w	pra-
cach	wielu	historyków.	Z	pewnością	
mogą	 być	 nadal	 wzorcem	 uprawia-
nia	 historii	 regionalnej,	 zwłaszcza	
na	 Śląsku,	 w	 tematyce	 archiwalnej		
źródłowej.
	 Jedyną	 dotychczas	 książką	
biograficzną	 o	 tym	 wybitnym	 auto-
rze,	 która	 ukazała	 się	 na	 polskim	
rynku,	 jest	 książka	 Henryka	 Stasiń-
skiego	 zatytułowana	 „Ludwik	 Mu-
sioł	 -	 śląski	 historyk	 i	 archiwista”.	
Opisuje	 ona	 interesującą	 postać	
urodzonego	 w	 Mikołowie,	 nieprze-
ciętnego	 syna	 ziemi	 pszczyńskiej.	
Autorem	książki	jest	działacz	PTTK	
z	 Katowic,	 spowinowacony	 z	 rodzi-
ną	Musioła,	zafascynowany	postacią	
wielkiego	historyka,	śląskiego	regio-
nalisty.	 Stasiński	 opisuje	 polskość	
domu	 Musiołów	 w	 Mikołowie,	 pa-
triotyzm	 pisarza	 w	 okresie	 powstań		
i	 plebiscytu,	 wspaniałą	 pracę	 peda-
gogiczną	 (m.in.	 w	 seminarium	 na-
uczycielskim	 w	 Pszczynie	 w	 latach	
1922	 -	1931),	 i	wreszcie	nieprawdo-
podobną	pracowitość	historyka.	

	 Ta	cenna	i	rzetelnie	opraco-
wana	 przez	 Stasińskiego,	 niezwykle	
potrzebna	 w	 praktyce	 książka,	 uka-
zała	 się	 w	 1992	 roku,	 czyli	 w	 setną	
rocznicę	urodzin	Musioła.
	 Lektura	 Stasińskiego	 uka-
zuje	 Ludwika	 Musioła	 nie	 tylko	
jako	 archiwistę,	 który	 przy	 swoich	
zdolnościach	 i	 znajomości	 wielu	 ję-
zyków	 uporządkował	 wiele	 zbiorów	
archiwalnych	 takich	 jak:	 archiwum	
miejskie	w	Pszczynie,	Instytut	Śląski	
w	Katowicach,	Archiwum	Akt	Daw-
nych	 w	 Katowicach,	 czy	 Biblioteka	
Śląska,	 ale	 również	 jako	 człowieka,	
który	dokonał	wielu	wielkich	odkryć.	
Największym	 z	 nich	 było	 odkrycie		
w	 1928	 r.	 „Protokolarza	 miasta	
Pszczyna”	 z	 lat	 1466-1543,	 używa-
nego	 jako	 poduszki	 pod	 siedzenie	
jednego	 z	 urzędników	 magistratu		
w	Pszczynie.
	 Te	 i	 inne	 barwne	 szczegóły	
wzbogacają	 książkę	 Stasińskiego.	
Nie	 brakuje	 w	 niej	 także	 przykrych	
spraw	związanych	z	życiem	Musioła	
jak:	volkslista,	oskarżenie	o	kolabo-
rację,	więzienie	w	latach	1948	–1952	

i	brak	pracy.	Autor	nie	ukrywa	tych	
spraw,	 choć	 może	 nie	 do	 końca	 ja-
snych,	w	których	ukazuje	smutny	los	
śląskiego	działacza.	
	 Dzięki	książce	Henryka	Sta-
sińskiego	 można	 spopularyzować	
postać	 zapomnianego	 historyka.	
Urząd	 Miejski	 w	 Pszczynie	 i	 Towa-
rzystwo	Miłośników	Ziemi	Pszczyń-
skiej	pod	redakcją	Aleksandra	Spyry	
wydał	i	otworzył	pozycją	tą	serię	wy-
dawniczą	 zatytułowaną	 „Ludzie	 na-
szej	 ziemi”.	Przypomina	ona	o	wie-
lu	 interesujących	 postaciach	 Ziemi	
Pszczyńskiej.	 Temu	 jakże	 ambitne-
mu	zadaniu	należą	się	wielkie	słowa	
uznania	i	podziękowania	działaczom	
za	 ratowanie	 pamięci	 o	 zapomnia-
nych	postaciach.	

Literatura:
Musioł	Ludwik,	Bieruń.	
Monografia	historyczna,	Bieruń	1999
Polak	Jerzy,	Rzecz	o	Ludwiku	Musiole,	
„Głos	Pszczyński”
Stasiński	Henryk,	Ludwik	Musioł,	
Śląski	historyk	i	archiwista

Fragment notatnika Ludwika Musioła. 
Ze zbiorów Muzeum Prasy Śląskiej
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PSZCZYNA
na starej fotografii

1 - sklep J. Tomali przy ulicy Piastowskiej (obecnie salon 
Łazienek Puchałka) na fotografii z lat 20 tych XX wieku.

2 - sklep W. Grunpetera (obecnie sklep mięsny Żywiec) 
prowadzony przez L. Brandysa w latch 20 tych. Przed 
sklepem załoga sklepu.

3 - Garderoba męska - sklep H. Górnika przy ulicy Pia-
stowskiej wraz z ekspedientami - w latach 30 tych XX wie-
ku.

1

2

3
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NOWOŚCI 
SPOD PRASY

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

Wacław Kostrzewa - poeta wytrwały

LA ISLA DANZANTE
czyli kolejny sukces naszego poety

	 Wacław	Kostrzewa	wydał	14	tom	poezji.
	 Światło	 dzienne	 ujrzała	 publikacja	 kolejna,	 tym	
razem	 w	 języku	 hiszpańskim	 „La	 isla	 danzante”	 a	 kon-
kretnie	wiersze	związane	z	 fascynacją	 tańczącą	wyspą,	czy-
li	 Kubą.	 Kostrzewa	 przebywał	 na	 tej	 wyspie	 w	 2005	 roku.	
Tomik	 ukazał	 się	 w	 tłumaczeniu	 Angela Humberto Zuazo 
Lopeza a	wydana	 została	w	Oficynie	Drukarskiej	Z.	Spyry		
w	Pszczynie.
	 Wśród	 kilkunastu	 wydanych	 już	 tomików	 znala-
zły	 się	edycje	w	 językach:	 czeskim,	ukraińskim,	angielskim		
i	ostatnio	wydany	po	hiszpańsku.
	 Wypada	 pogratulować	 Panu	 Wacławowi	 kolejnej	
udanej	publikacji.	Pszczyński	poeta	wyrasta	na	postać,	która	
dla	nas	jest	już	synonimem	dużej	klasy	w	tej	dziedzinie	sztuki.

A. spyra

La muchacha de
Guantánamo

Te encontré en el Valle de Viñales
te observé desde el Pico Turquino
en la Sierra Maestra
bajé por las laderas de tus senos
para beber agua de tinajón en Camagüey
me mostrasteuna caguama en Cayo Largo
en Guantánamo nos contemplaron blancas casas
las cúpulas de la iglesia de El Cobre
brillaronpara nosotros
en Guamá sonó el órgano
de Holguin
en una gruta cercana a Pinar del Rio
conoci el sabor de tus labios
te desabroché la blusa
nadine nos vio en el cañaveral
en el hotel Ambos Mundos
me meciste con tus caderas
me leiste los versos de Jose Marti
nuestro tren Ilegó a Santa Clara
en el Valle de Los Ingenios
nos cantó un colibri habanero

Dziewczyna z 
Guantanamo

Spotkałem	cię	w	dolinie	Vinales
patrzyłem	na	ciebie	z	Pico	Turquino
w	SierraMaestra
schodziłem	zboczem	twoich	piersi
by	napić	się	wody	z	glinianego	kubka	w	Camaguey
pokazałaś	mi	żółwie	w	Cayo	Largo
patrzyły	na	nas	białe	domy	w	Guantanamo
świeciły	nam	kopuły	katedry	w	El	Cobre
w	Willa	Guama	grały	nam	organy
z	Holguin
w	jaskini	niedaleko	Pinar	del	Rio
poznałem	smak	twoich	ust
rozpiąłem	ci	guziki	w	bluzce
w	trzcinie	cukrowej	nikt	nas	nie	widział
w	hotelu	Ambos	Mundos
kołysałaś	mnie	biodrami
czytałaś	mi	wiersze	Jose	Marti
nasz	pociąg	jechał	do	Santa	Clara
w	dolinie	młynów	cukrowych
śpiewał	nam	koliber	hawański
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ZUZIA I ELŻUNIA
dwa pokolenia pszczyńskich artystek ludowych na tle 
XVIII wiecznego spichlerza dworskiego w skansenie.
 Jak wiele innych zespołów i kapel już przygotowu-
ją się do przyszłorocznych „37 Spotkań pod Brzymem”, 
najstarszej dorocznej imprezy folklorystycznej na Gór-
nym Śląsku.

fot. Jacek Jarczok


