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 BASIA BRODA-MALON
brylant wokalny z Pszczyny

 Piękna dziewczyna, znako-
mity głos w stylu Edith Piaf czy Mi-
reille Mathieu, swobodnie operująca 
dużą skalą głosu i alikwotami, oto  
w największym skrócie odkrycie mu-
zyczne naszego grodu.
 Specjalizuje się w piosence 
aktorskiej i poetyckiej, w utworach 
musicalowych. Występowała w te-
atrze „Plejada” w Krakowie, na pre-
stiżowych imprezach w Polsce.

 W grudniu zaprezentowała 
rewelacyjną interpretację pszczyń-
skiej pieśni ludowej „Zagrejcie mi 
do kółeczka” ze zbiorów Jana Kupca 
z Łąki. Utrwalona została na płycie 
„Folk - regeneracja” (PCKul). 
 Za tą śliczną interpretację 
dziękuje Zespół regionalny „Pszczy-
na” i Leszek. Życzymy dalszych suk-
cesów!

z cyklu:
Pszczyńskie Madonny

MEDALIK Z SARKOFAGU 
ERDMANNA I PROMNITZA

 Już dawno nie prezento-
waliśmy w tym cyklu, trwającym od 
1992 roku, żadnego nowego obiektu 
z tej dziedziny. I oto w czasie badań 
sarkofagu książąt z rodu Promnitz  
w krypcie kościoła Wszystkich Świę-
tych - Sławomir Kulpa, archeolog  
i dyrektor Muzeum w Wodzisławiu 
dokonał odkrycia cennego wyposa-
żenia sarkofagów, między innymi wi-
docznego tutaj medalika.
 Ten delikatny relief przed-
stawia Madonnę z Dzieciątkiem  
i został odnaleziony w poduszce Erd-
manna I Promnitza, pana na zamku 
pszczyńskim w latach 1631-1664. 
Jest to tzw. „Mariehilfe”, wykonany 
w niemieckim ośrodku kultowym  
w Passau.
 Pan Sławomir Kulpa obiecał 
redakcji „Orędownika Pszczyńskie-
go”, że w jednym z następnych nu-
merów ukaże się jego artykuł o tych 
nieznanych dotychczas szerszemu 
ogółowi znaleziskach.

as.
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Jeszcze 
o księdzu 

proboszczu 
z Woli

 W jednym z ostatnich numerów 
„Orędownika” przypominaliśmy cieka-
wą i zasłużoną dla Śląska postać księdza 
i redaktora Rudolfa Lubeckiego, działa-
jącego w Woli w latach 1884-1887.
 Jako uzupełnienie prezentuje-
my kapliczkę - figurkę św. Jana Chrzci-
ciela, stojącą na rogu rynku i ulicy św. 
Jana w Katowicach, którą ufundował, 
działający wówczas w tym mieście ks. 
Rudolf Lubecki. Było to w 1816 roku. 
Obecnie została pięknie odnowiona.
 Niedawno Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Pszczyńskiej zwró-
ciło się do Rady Gminy Miedźna  
i Wójta B. Taranowskiego z wnioskiem 
o uczczenie księdza Lubeckiego nazwą 
ulicy w Woli lub tablicą pamiątkową.

A.s.

 W czasie studiów na kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
wielokrotnie wbijano mi do głowy 
wiedzę na temat poszczególnych 
okresów w historii Europy i jej kul-
tury, a czyniono to zwykle według 
poniższych schematów:
 - Średniowiecze czyli gotyk 
- to kultura ciemnogrodu, kleryka-
lizmu, zacofania i stosów dla uro-
jonych czarownic. To czas, w któ-
rym człowieczeństwo było niczym a 
dominowała zabobonna religijność  
i nietolerancja naukowa.
 - Odrodzenie czyli renesans 
- to w przeciwieństwie do ciemnego 
średniowiecza okres wspaniałego 
rozkwitu humanizmu, zwrócenia się 
frontem do człowieka, wielki rozwój 
nauk przyrodniczych i odkryć geo-
graficznych. To czas języków naro-
dowych i rozwoju kultury. 
 - Barok to okres po soborze 
Trydenckim, powstanie Zakonu Je-
zuitów, to według moich ówczesnych 
wykładowców, epoka powrotu zaco-
fanego kleru do władzy, czas dykta-
tury konserwatywnych Jezuitów, za-
grażających wszelkiemu postępowi  
i racjonalizmowi. To okres wybujałej 
architektury i sztuki, odchodzącej 
od logiki renesansu, jednym słowem 
czas kolejnego uwstecznienia w kul-
turze Europy.
 No i co? Ano mam już swo-
je lata, objeździłem różne kraje, 
zobaczyłem wiele pomników sztuki  

i doszedłem do wniosków wręcz od-
wrotnych od wbijanej mi wiedzy aka-
demickiej. I nie wspominałbym tutaj 
o tych dawnych moich profesorach,  
o tych zwietrzałych poglądach ówcze-
snej elity, gdyby nie fakt, że obecnie 
w zupełnie innych warunkach ustro-
jowych i politycznych – nowe elity 
nadal lansują pogląd, że wszystkie 
najwyższe wartości kultury, to antyk, 
renesans i oświecenie, a chrześcijań-
stwo właściwie zawsze niszczyło tzw. 
kulturę humanistyczną. Ten pogląd 
został ostatnio zaprezentowany na 
forum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. A więc kultura karolińska, śre-
dniowiecze, barok i romantyzm to 
okresy ciemne, wsteczne i konserwa-
tywne. Te poglądy to przede wszyst-
kim ośrodki naukowe Unii Europej-
skiej i niektóre uniwersytety Stanów 
Zjednoczonych.
 Ja w chwili obecnej zajmu-
ję stanowisko odrzucania a priori 
wszelkich takich opracowań i budo-
wania własnego poglądu na podsta-
wie zastanych faktów i wyciągania 
wniosków. Odrzucam więc wynikają-
ce z tzw. „poprawności politycznej” 
poglądy o podziale na epoki huma-
nistyczne i niehumanistyczne (czytaj 
– zdominowane przez chrześcijań-
stwo).
 Zacznę od europejskiego 
średniowiecza. Styl romański i go-
tycki to przełom tysiącleci. Wywo-
dzący się ze sztuki starochrześcijań-

ciąg dalszy str.4.
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zuje on do żadnego z poprzedników, 
jest w całości oryginalny a charakte-
ryzują go takie nowatorskie elemen-
ty, jak ostrołuk, łuki odporowe, czy 
wspaniałe okna w formie ogromnych 
rozet, dochodzących do 12 metrów 
średnicy. Ten najbardziej uducho-
wiony styl średniowiecza swoją wizją 
konstrukcyjną wznosi nasz wzrok do 
nieba, a rozwiązania architektonicz-
ne przekraczają wszystko, co dotych-

czas w historii wynaleziono.
 Proszę spojrzeć na widoczny 
na zdjęciu kościół w Kutnej Horze  
z XIV wieku. Jego zjawiskowa syl-
wetka robi niezapomniane wrażenie. 
A trzeba koniecznie wspomnieć naj-
piękniejsze wytwory gotyku – włoskie 
ratusze w Weronie, Padwie czy Sie-
nie, katedry: w Reims (1211 r.), Mag-
deburgu (1209 r.), Halberstadt (XIII-
-XIV w.), Amiens czy Metz (1220 r.).

skiej i karolińskiej, romanizm dał 
światu wiele niezwykłych dzieł ar-
chitektury, np. kompleks katedralny 
w Pizie, zwanych przez wielu cudem 
świata, czy katedra w Sienie z XIII 
wieku. Dodałbym jeszcze 4. wieżowe 
cudo budownictwa w Naumburgu  
z XI wieku.
 Na bazie romanizmu zrodził 
się najwspanialszy styl w historii 
kultury Europy – gotyk. Nie nawią-

Olśniewające piękno bazyliki św. Barbary w Kutnej Horze (Czechy)
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ciąg dalszy str.6.

 Niewiele ludzi pamięta, że 
średniowiecze stworzyło idealny typ 
miasta europejskiego (prawo mag-
deburskie) rządzonego przez rajców, 
cechy i gildie. Wzorzec, który nigdy 
nie został prześcignięty (Regens-
burg, Quedlinburg).
 Przypomnijmy rozwój szkół 
parafialnych. Przypomnijmy wspa-
niały rozwój rolnictwa wprowadzony 
przez zakon Cystersów.
 W dziedzinie sztuki działa-
ją takie postacie, jak malarze Fra 
Angelico (1387-1455), Giotto di 
Bondone (1266-1337), czy jeden  
z największych poetów wszechcza-
sów Dante Alighieri (1265-1321). 
A sztuka witrażowa, przewyższająca 
wszystkie epoki przed i po!
 Kiedy pytam znajomych  
o wrażenia z podróży do Włoch, są 
zachwyceni – ten włoski renesans, ta 
bazylika św. Marka w Wenecji, ta ka-
tedra we Florencji!
 Rzecz w tym, że ani bazylika 
w Wenecji ani katedra we Florencji 
to nie renesans. Pierwsza powstała  
w XI wieku (bizantyjski romanizm)  
a druga w XIII/XIV wieku czyli  
w stylu włoskiego gotyku.
 Tak to największa kultura 
i sztuka Europy powstawała w cza-
sach rzekomego ciemnogrodu i ob-
skurantyzmu, w czasach średniowie-
cza.
 Zajmijmy się teraz wychwa-
lanym okresem odrodzenia czyli 
renesansem. Najdosadniej tę epokę 
ujął Jan Malicki w swoim opracowa-
niu „Kultura literacka renesansowe-
go Śląska” (Katowice 1985)
 „(…) w renesansie spójny 
system wartości ideowo-estetycz-
nych ujawnia się poprzez współist-
nienie dwóch wzorców: uniwersalnej 
kultury antycznej (zasada imitatio – 
naśladowanie wzorów klasycznych 
i humanistycznych) oraz modulują-
cej ją rodzimej tradycji narodowej 
(emulatio – współzawodniczenie  
z dokonaniami starożytnych Greków 
i Rzymian)”. 
 Po szczegółowej anali-
zie charakteru kultury odrodzenia 
można rzeczywiście stwierdzić duży 
udział imitatio czyli wzorowania się 
i czerpania inspiracji ze sztuki an-
tycznej, głównie klasyki greckiej  

i rzymskiej. Stopień samodzielności  
w twórczości renesansu jest więc nie-
wielki. W architekturze twórczość 
polega na przetwarzaniu motywów 
starożytności. Dodaje się także pew-
ne oryginalne rozwiązania, np. trój-
kąty sferyczne przy pomocy których 
osadzano kopułę na kwadratowym 
planie obiektu.
 W polskim renesansie mo-
tywem oryginalnym jest np. attyka 
– ozdobne zwieńczenie dachu czy ar-
kadowe dziedzińce zamków (Piesko-
wa Skała, Baranów Sandomierski).

 Środowiska „postępowe” 
szczególnie podkreślają wielkie osią-
gnięcia Odrodzenia w dziedzinie 
odkryć przyrodniczych i cywilizacyj-
nych. A więc Kolumb i inni odkry-
wają Amerykę, Kopernik „wstrzymał 
słońce, ruszył ziemię”, Gutenberg 
wynalazł ruchomą czcionkę w dru-
karstwie a Luter odnowił i zrefor-
mował chrześcijaństwo. To wszystko 
prawda. Należałoby jednak dodać, 
ile nieszczęść te osiągnięcia przynio-
sły za sobą: potworne ludobójstwo 
Indian przez Holendrów, Francuzów 

Gotycki, ceglany ratusz w Tangermünde (niemcy)



strona 6  Orędownik Kulturalny nr 127

i Anglików w Ameryce (Hiszpanie 
mimo prób obarczenia ich ekstermi-
nacją ludności Ameryki Łacińskiej, 
byli jednak o wiele bardziej umiar-
kowani w barbarzyństwie).
 Niewątpliwie wybitnym wkła-
dem renesansu w europejską cywili-
zację, był rozwój literatury narodowej 
w poszczególnych krajach Europy. 
Łacina już nie dominuje, jej miejsce 
powoli ale konsekwentnie zajmu-
ją języki poszczególnych narodów.  

W Polsce to czasy Reja, Kochanow-
skiego, psalmy Gomółki i innych.
 Nadchodzi czas wielkiego 
przełomu w kulturze europejskiej. 
Papiestwo zwołuje Sobór Powszech-
ny w Trydencie, który trwa od 1545 
do 1563 roku, przynosząc wielką 
reformę Kościoła katolickiego po 
okresie marazmu i uleganiu reforma-
cji. Potępiono przejawy nepotyzmu, 
łączenie beneficjów kościelnych. 
Uznano mszę świętą za eucharystię, 

opisano wszystkie sakramenty świę-
te. Odnowiono instytucję inkwizycji 
w Kościele. 
 Rozpoczął się okres kontrre-
formacji. Swoją działalność rozwinął 
Zakon Jezuitów (Towarzystwo Je-
zusowe). Poza obroną Kościoła, pa-
piestwa i walki z herezjami, Zakon 
ten rozwinął w XVI-XVII wieku sieć 
szkół średnich i wyższych, w których 
wprowadził nauki ścisłe i przyrodni-
cze, wprowadzał języki narodowe do 
szkół i wydawnictw.
 Szczególnym powodzeniem 
cieszyły się tzw. Konwikty Jezuitów 
i Pijarów, czyli szkoły z internatami, 
kształtującymi charaktery i postawy 
swoich wychowanków. Wiele tych 
szkół czy uczelni, to były ogromne, 
wielokubaturowe zespoły budowli 
w stylu barokowym o imponującym 
wystroju i zdobnictwie.
 Z tych zabytków, które zwie-
dziłem, najbardziej mi zaimponowa-
ły: Uniwersytet w Ołomuńcu i Kut-
nej Horze (Czechy), Uniwersytet 
we Wrocławiu, konwikty Jezuitów  
i Pijarów w Austrii, na Węgrzech  
i w Hiszpanii.
 Równie imponujące, a nawet 
bardziej spektakularne, były powsta-
jące w całej Europie świątynie, bu-
dowane głównie przez Jezuitów, ale 
także Cystersów i Pijarów kościoły. 
Te olśniewające budowle, które 
można w ich oryginalności porównać 
tylko do katedr gotyckich, charakte-
ryzują się przede wszystkim orygi-
nalnością i bogactwem zdobnictwa, 
wystroju wnętrz i zróżnicowaniem 
sylwetek poprzez różnorodność ko-
puł, wież i hełmów zwieńczających te 
wieże.
 Z ogromnej liczby kościołów 
barokowych, mających olśnić wier-
nych przepychem form i niemal sce-
nicznymi efektami, wymienię tylko 
kilka: hiszpańską katedrę w Santia-
go de Compostella, kościół św. Mi-
kulasza w Pradze, wiedeński kościół  
św. Piotra, śliczna kolegiata św. Anny 
w Krakowie, opactwo Cystersów  
w Lubiążu i cały szereg innych świą-
tyń, prawdziwych pereł architektury 
europejskiej.

Olśniewające piękno gotyckiej katedry w Reims 
(Francja) z początku Xiii wieku
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 No i wreszcie o arcydziełach pałacowych. Tu na 
pierwszym miejscu barokowych cudów wymieniłbym 
hiszpański Escorial Filipa II a także Wersal we Francji. 
Koniecznie muszę wymienić miniaturowy pałacyk Jana 
III Sobieskiego w polskim Wilanowie.
 Okres kontrreformacji, epoka baroku zakoń-
czyła się w Europie w XVIII wieku, kiedy to nastąpiło 
pewne znużenie formami, kiedy styl rokoko zapomniał 
o konstrukcji, zapatrzony wyłącznie w dekoracyjne for-
my.
 Na terenie Europy pojawił się klasycyzm, twórcy 
znowu odwracają się do tyłu, znowu zapatrzeni w formy 
i ducha antyku, znowu „imitatio” z czasów odrodzenia. 
Przykładem pustki inspiracyjnej może być kościół Inwa-
lidów w Paryżu.
 Potężny wpływ na wszelkie dziedziny kultury za-
czyna mieć masoneria, ta antyreligia, która ma na celu 
odwrócenie społeczeństwa od chrześcijaństwa. Intere-
sującym przykładem może tu być opera W.A. Mozarta 
„Czarodziejski flet”, która poza genialną muzyką posia-
da libretto, które dzisiaj jest już dla nas żenującym przy-
kładem teorii masońskich, których zwietrzała filozofia 
jest już tylko śmieszną. Ta świątynia mądrości, ta bogini 
Izyda, ta królowa nocy, czyli zabobonu.

 W Polsce świetnym przykładem tych czasów 
poszukiwań antyku i kolejnego powrotu, do starożyt-
ności może być Izabella Czartoryska i jej Puławy. 
 I jeszcze w XX wieku kolejna próba „imitatio”, 
czyli neoklasycyzm.
 Wnioski z moich spostrzeżeń i wędrówek po 
epokach nowożytnej Europy nasuwają się same:
 wystarczy wyzbyć się przekonań religijnych, 
pozbyć się symboli wiary, aby społeczeństwo stało się 
dobre, tolerancyjne i humanistyczne. Zastanawiam 
się, czy ci którzy w to wierzą (bo w coś muszą wierzyć) 
są tak naiwni, czy aż tak ogarnięci indyferentyzmem.
 Czy te środowiska w Unii Europejskiej które 
zaczynają dominować i które narzucają swoje prawa 
metodami administracyjnymi uważają, że w ten sposób 
społeczeństwa Europy osiągną szczęśliwość doczesną?
 Czy nie wiedzą, że miejsce likwidowanych 
wspólnot chrześcijańskich zajmują wspólnoty muzuł-
mańskie, kościoły zamienią w meczety a tzw. Demokra-
cję wykorzystają do własnej dominacji. Maurowie ante 
portas!
 3 miliony Arabów mieszka w Wielkiej Brytanii. 
W Niemczech miliony Arabów wymogły zgodę władz 
na budowę meczetu w Kolonii, wyższego od słynnej ka-
tedry. A Holandia, Belgia, Hiszpania? 
Pamiętamy jak 300 lat potrzebowali królowie Hiszpanii 
na pozbycie się Maurów z ich ojczyzny. Nie pamięta-
my bo się nie uczymy historii. A historia jednego na-
uczyła – że nigdy nie nauczyła ludzi wyciągać wniosków  
z historii.       

Aleksander spyra

Zachodnia fasada katedry w  santiago de Compostella (Hiszpania) Barokowa bazylika  
s. Maria della salute  

w Wenecji
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SZLAKIEM POLSKIEGO SŁOWA DRUKOWANEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU
    część 8

RACIBÓRZ  

Ratibor

 Ta stara stolica księstwa raci-
borskiego dobrze się zapisała w dzie-
jach polskiego słowa drukowanego 
na Śląsku. Już w 1799 roku Henryk 
Juhr otworzył w mieście pierwszą 
księgarnię o której wspomina w swo-
im dzienniku wybitny poeta Joseph 
von Eichendorf. Zaczynał on swo-
ją działalność wypożyczając książki  
w bibliotece u Radlińskiego a póź-
niej u K.H. Juhra pochodzącego  
z Opawy. Juhr miał także ambicje 
wydawnicze redagując od 1832 roku 
czasopismo „Eunomia”.
 Już w 1848 roku oficyna He-
rzoga tłoczyła książkę ks Antoniego 
Stabika „Żarty – Nieżarty”.
 Niezwykle znaczącym pol-
skim akcentem w dziejach wydaw-
niczych Raciborza było powstanie 
czasopisma „Nowiny Raciborskie”  
w 1889 roku. Gazeta miała podtytuł 
„pismo poświęcone ludowi” i rzeczy-
wiście cala swoją treścią i charakte-
rem odnosiła się do problemów pol-
skiego ludu w twardej rzeczywistości 
niemieckiego państwa, propagując 
radykalne rozwiązania, co przetarło 
drogę do samodzielności polskich 
idei politycznych w regionie.
 Założycielem „Nowin” był 
miejscowy lekarz Józef Rostek a od 
1891 roku redaktorem czasopisma 
został Jan Karol Maćkowski, pocho-
dzący z Kujaw, który nadał pismu 
narodowy i radykalny charakter. 
Nakład „Nowin” dochodził do 6000 
egzemplarzy, a wytrwały one aż do 
1921 roku. Jednym ze współpracow-
ników był Jan Eckiert.
 Początkowo gazeta była dru-
kowana w oficynie F. Lindnera, póź-
niej w znanej raciborskiej drukarni 
Reinharda Meyera. W latach 20 tych 
XX wieku druk przejęło wydawnic-
two „Katolik” w Bytomiu.
 Z innych polskich czaso-
pism, wydawanych w Raciborzu na 
przełomie wieków należy wymienić 
„Gazetę Górnoszląską Ludową” re-

dagowaną przez J. Szymiczka w 1892 
– 93 roku, (organ partii „Centrum”) 
drukowano ją u R. Müntzberga a 
także „Kuryer Górnoszlązki” (1893 
– 96), drukowany także u R. Münt-
zberga i później u J. Herzoga.
 Na początku XX wieku opol-
skie „Nowiny Codzienne” drukowa-
ły dodatek „Dziennik Raciborski” 
(1924 – 39), a Kazimierz Malczewski 
w latach 1926 – 29 wydawał „Strze-
chę”. Tygodnik ilustrowany poświę-
cony sprawom ludu polskiego”.
 Ciekawostką Raciborza była 
żywotność zapomnianego już dziś 
w tym regionie języka morawskie-
go. Dowodem na to jest ukazujące 
się tutaj w latach 1896 – 1920 cza-
sopismo „Katolickie Nowiny pro-
lid morawsky w Pruskem Slezsku”  
w nakładzie dochodzącym do 3000 
egzemplarzy.   
 Najbardziej znaną wśród kil-
kunastu raciborskich drukarń była 
oficyna rodziny Meyerów. To przed-
siębiorstwo wybitnie zasłużonego 
rodu wydawało wiele niemiecko  
i polskojęzycznych książek i czaso-
pism. Była to duża firma zatrudnia-
jąca kilkudziesięciu pracowników. 
Najbardziej znaną postacią drukar-
ni był Reinhard Meyer. To u niego 
wydawano znany na Śląsku śpiewnik  
i modlitewnik ks. Ludwika Skowron-

ka, proboszcza z Bogucic „Droga do 
nieba”, w niemieckiej wersji „Weg 
zum Himmel”. Łącznie ujrzało świa-
tło dzienne kilkadziesiąt wydań tej 
popularnej książeczki.
 Mało znanym epizodem  
w dziejach polskiego słowa druko-
wanego na Górnym Śląsku jest fakt 
pobytu w Raciborzu Karola Miar-
ki, syna. Ten właściciel największej 
polskiej drukarni na Śląsku, którą 
stworzył w Mikołowie, przybył do 
Raciborza po sprzedaniu swego 
mikołowskiego przedsiębiorstwa  
w 1910 roku. Tutaj założył Biuro Li-
teracko Wydawnicze, kontynuując 
swoją polską działalność edytorską. 
Tutaj zmarł w 1919 roku.
 Racibórz odwdzięczył się 
swoim wybitnym postaciom, redak-
torom i wydawcom. Przy ulicy Cho-
pina umieszczono tablicę w miejscu 
redakcji polskiej gazety „Nowiny 
Raciborskie” , miejscowy szpital nosi 
imię dr Józefa Rostka, który jest tak-
że patronem jednej z miejscowych 
ulic.

   
Literatura: newerla Paweł - „Dzieje Raciborza i jego 
dzielnice” – Racibórz  2008
       Praca zbiorowa - „ Raciborzanie Ty-
siąclecia” – Racibórz 2008
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SZLAKIEM POLSKIEGO SŁOWA DRUKOWANEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU
    część 8 RYBNIK 

 Pierwszy polski tytuł praso-
wy związany z Rybnikiem pojawił się 
w okresie powstań śląskich. Był to 
„Orędownik Rybnicki” drukowany 
w latach 1919 - 20 u Karola Miarki 
w Mikołowie. (Obecnie w zbiorach 
Muzeum Czynu Powstańczego na 
Górze św. Anny).

TARNOWSKIE 
GÓRY

Tarnowitz
 
 To stare śląskie miasto o dłu-
giej górniczej historii znane było ze 
słynnej gospody Sedlaczka przy tar-
nogórskim rynku, gdzie w 1683 roku 
gościł król Jan III Sobieski podczas
wyprawy na Wiedeń. Tu przebywa-
li także królowie August II Mocny  
i August III.
 Działalność drukarska i wy-
dawnicza rozpoczęła się w Tarnow-
skich Górach w 1840 roku, kiedy to 
powstała pierwsza oficyna Roberta 
Reimanna. Nie wiadomo czy wyko-
nywała ona druki w języku polskim.
 W wyniku powstań górno-
śląskich i plebiscytu, kiedy część 
Śląska wróciła w 1922 roku do Pol-
ski, w Tarnowskich Górach zaczyna 
ukazywać się „Tygodnik na Powiat 
Tamogórski” (1923) a od 1927 roku 
„Orędownik Powiatowy na powiat 
tarnogórski”. Gazety te drukowa-
ne były w nowopowstałej „Drukami 
Polskiej”, która mieściła się przy 
rynku 13 obok hotelu „Pod Lipami”. 
Ta sama oficyna drukowała od 1930 
roku gazetę „Nowiny” pod redakcją 
Winfryda Gruszki. Ukazywała się 
ona 2 razy w tygodniu.
 W okresie międzywojennym 
w Tarnowskich Górach działała zna-
na księgarnia Jana Muszkieta przy 
ulicy Krakowskiej 20. Oferowała ona 
duży wybór polskich książek.

 Michał Kwiatkowski za na-
mową Wojciecha Korfantego założył 
drukarnię i redakcję „Sztandaru Pol-
skiego” w Gliwicach w 1919 roku a w 
1922 roku przeniósł zakład do Ryb-
nika i tu kontynuował wydawanie 
„Sztandaru” a także rozpoczął wraz 
z Ignacym Knapczykiem wydawanie 
„Gazety Rybnickiej”.
 W 1919 roku Artur Trun-
khardt, pochodzący z Westfalii, ka-
tolicki działacz i dziennikarz o pro-
polskim nastawieniu z poparciem 

Wojciecha Korfantego rozpoczął 
wydawać w Rybniku w duchu pol-
skim niemieckojęzyczną gazetę ka-
tolicką „Katholische Volkszeitung”, 
która w okresie walk narodowych 
atakowała działania proniemieckie, 
w okresie międzywojennym, wraz  
z ewoluowaniem politycznym jej re-
daktora drukowała polemiki przeciw 
rządom w Katowicach zwolenników 

Korfante-
go, z cza-
sem atako-
wał obóz 
sanacyjny. 
Druk ga-
zety prze-
n i e s i o n o 
do Katowic 
w 1933r. 
W z r o s t 
znaczenia 
N S D A P  
i przeję-
cie władzy  
w Niem-
czech przez 
Hitlera wy-
k o r z y s t a ł 
do walki  
z hitlerow-
ską agi-
tacją. Są-
dzony za 
teksty an-
tyniemiec-
kie w KV 
przez sądy 
p o l s k i e . 
Zbliżył się 
do obozu 
M. Gra-
żyńskiego. 
Działalność 

Katholische Volkszeitung zakończy-
ła się w 1939 r.
 W 1924 roku Drukarnia 
Śląska drukowała między innymi 
„Dzwonek Maryi” księży Werbistów.
 Od 1934 roku wydawany był 
periodyk „Ziemia Rybnicka” pod re-
dakcją o. Emila Drobnego. Niezwy-
kle cenne (źródłowe) wydawnictwo 
ukazujące się do 1939 r. omawiające 
dzieje Rybnika i regionu (powiatu), 
a także wiele aspektów z zakresu et-
nografii, sztuki i źródłoznawstwa.
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 Chodzi tu o wielką drogę 
handlu międzynarodowego, jaka od 
pradawnych czasów łączyła ziemię 
Krakowską z Morawami i Wiedniem 
oraz dalej z ziemią włoską. Była 
to droga o pierwszorzędnym zna-
czeniu i można by wiele pisać o jej 
dziejach. Trzeba przy tym wiedzieć, 
że takie szlaki handlowe w dawnych 
czasach nie trzymały się ściśle pew-
nej utorowanej drogi, czasem trzeba 
było nieco zboczyć, gdy na utartym 
szlaku pojawiła się jakaś trudność 
terenowa, zawsze jednak zachował 
taki szlak zasadniczy kierunek, przez 
naturalną rzeźbę terenu wskazany 
i najkrótszą drogą do celu podróży 
zdążający.

Przebieg tej trasy handlowej 
przez ziemię pszczyńską 

był następujący:

 Droga dotarła od Krako-
wa przez Oświęcim do granicy zie-
mi pszczyńskiej pod miejscowością 
Harmęże i tu mostem przekroczyła 
Wisłę pod Wolą pszczyńską. Stąd 
droga ta szła przez Gilowiec i Brzo-
zówkę, przekroczyła Pszczynkę  
i przez Jankowice dotarła do Pszczy-
ny. Opuszczając Pszczynę na zachód 
od zamku, rozwidlała się: jedno od-
gałęzienie prowadziło przez most 
nad Pszczynką i przez Starąwieś, 
Brzeźce, Suszec do Żorów i da-
lej do Raciborza nad Odrą; drugie 
zaś, główne odgałęzienie prowadzi-
ło przez Łąkę i Wisłę do Strumie-
nia, stąd trasa zdążała do Cieszyna, 
gdzie znowu nastąpiło rozwidlenie:  
1) w kierunku południowym przez 
przełęcz jabłonkowską do doliny 
Wagu i dalej do węgierskiej krainy, 
2) przez Frydek i Mistek do Bramy 
Morawskiej (miejscowość Hranice) 
do Moraw względnie doliną Morawy 
dalej do Wiednia i ziemi włoskiej.
 Na znaczenie tego szlaku 
zwraca specjalną uwagę urbarium 
dóbr pszczyńskich z roku 1536 w ta-
kich słowach:
„Prowadzi też tędy przez miasto 
Pszczyna i tuż pod zamkiem wielka 
droga krajowa, i cokolwiek dowozi 

się z włoskich krain, Węgier, z Austrii 
i Moraw w stronę Krakowa, koniecz-
nie tu tędy przejeżdżać musi, zatym 
różnego rodzaju wina i inne towary 
tuż przed drzwiami można zakupić, a 
również odwrotnie: z Krakowa do po-
wyższych Krajów”.
 Cło na tej drodze pan na 
Pszczynie pobierał nie przy moście 
nad Wisłą pod Wolą, lecz na zamku 
w Pszczynie. Droga ta usłana była 
w pewnych odstępach starodawny-
mi karczmami. Karczmarze ci mieli 
obowiązek utrzymywania pewnych 
odcinków tej drogi w stanie używal-
nym. N.p. karczmarz wolski według 
źródła z r. 1423, utrzymywał odcinek 
od mostu wiślańskiego do Gilow-
ca i mostek naprzeciw miejscowo-
ści Kanie (Kaniów) – (Dokument  
z r. 1440). Karczmarz w Brzeźcach 
miał poruczony most nad Pszczynką 
pod Mizerowem i odnośny odcinek 
tej drogi itd.
 Zdarzało się, że pewne od-
cinki tej drogi wielkiej zwanej też 
„Królewskiej” (via regia) stały się 
niezdatne dla ruchu przewozowego 
i trzeba było trasę przełożyć. Tak 
np. odcinek koło Strumienia był  
w pierwszej połowie XVI w. silnie 
zabagniony, więc ruch tu kierował 
się przez pobliskie Golasowice. Ów-
czesny właściciel Golasowic, Wacław 
Cygan ze Słupska, wnosi więc do 
cesarza, że przez skierowanie ruchu 
tranzytowego przez jego wieś Go-
lasowice powstały dla niego i jego 
poddanych dodatkowe prace nad 
utrzymaniem mostów itp. I prosi  
o zezwolenie na pobieranie cła od 
wozów furmańskich. Cesarz Ferdy-
nand zezwala mu w r. 1545 na po-
bieranie skromnego cła od wozów, 
przez jego wieś przejeżdżających.
 Karczmarz w Brzeźcach 
miał według brzmienia dokumentu  
z r. 1444 obowiązek utrzymania  
w stanie używalnym mostku przez 
Pszczynkę, i w tym celu pobie 
rał mostne. Z tego mostnego musiał 
w powyższym roku 1444 oddawać  
1 1/2 grzywny na Kościół w Pszczynie. 
Karczma położona była „in magna 
strata”, tj. przy „wielodrodze”. Cło 
drogowe obowiązywało tu tak dłu-

go, jak długo główny ruch handlowy 
odbywał się tym szlakiem. Jeszcze  
w r. 1606 ówczesny karczmarz brze-
ski upomniany został pod karą  
2 ciężkich grzywien za zaniedbanie 
naprawy tego mostu i drogi. 
 Droga ta i karczmy przy niej 
mają swoją bardzo starą i ciekawą 
historię.
 Cło, pobierane na tym odcin-
ku wielkiej drogi na zamku pszczyń-
skim już od bardzo dawnych czasów, 
w roku 1536 miało takie stawki cel-
ne:
1. Od wozu złączonego (duży wóz ku-
piecki) = 7 groszy praskich (czyli cze-
skich)
2. Od fury soli = 20 halerzy
3. Od 1 wozu pszenicy = 1 grosz praski
4. Od jednej beczki śledzi = 1/2 grosza
5. Od jednej beczki węgorzy = 1 halerz
6. Od jednego postawu sukna  
= 1 halerz
7. Kramarz od jednej skrzyni płaci  
= 1 grosz
8. Od jednego wozu kramarskiego  
= 2 grosze
9. Od konia, wołu lub krowy - Pro-
wadzonych na targ do sprzedaży  
= 4 halerze
10. Od każdej beczki ryb, przewożo-
nych - Z obcego obszaru = 2 grosze
11. Od 1 owcy, świni lub kozy  
= 2 halerze
12. Od 1 centnara1 ołowiu = 1/2 grosza
13. Od 1 centnara żelaza w prętach  
= 1 grosz
14. Od 1 wagi2 żelaza w szynach  
= 4 halerze
15. Od 1 wozu jabłek = 11/2 grosza
16. Od drelinga3 wina = 7 groszy
17. Od 100 skór krowich lub woło-
wych = 10 groszy
18. Każdy Żyd musi dać od swej osoby 
= 1 grosz
Kto zaś wyprowadza się z swymi me-
blami i sprzętami, płaci według umowy.
 W XVII w. droga ta miała 
jeszcze pewne znaczenie, choć póź-
niej droga przez Kęty i Bielsko do 
Cieszyna również zyskała na znacze-
niu.
 Jak ta trasa Kraków – Mo-
rawy – Wiedeń była miarodajną 
również po zaprowadzeniu kolei 
żelaznych można wnioskować z fak-

Jeden z wielu rękopisów ze zbiorów Muzeum Prasy Śląskiej
(zachowano język rękopisu)Ludwik Musioł

DAWNY WIELKI SZLAK KOMUNIKAcJI DLA hANDLU  
TRANZYTOWEGO PÓŁNOc-POŁUDNIE PROWADZIŁ PRZEZ PSZcZYNę



Orędownik Kulturalny nr 127 strona 11

tu, że przy zmienionych warunkach 
państwowo-politycznych trasa kolei 
z Krakowa przez Oświęcim – Dzie-
dzice – Zebrzydowice – Bogumin  
i dalej przez Bramę Morawską, doli-
nę Morawy do Wiednia, trzymała się 
dość dokładnie ogólnego kierunku 
owej prastarej drogi handlowej. Ko-
lej tę zbudowano odcinkami w latach 
1847-1856.

Budowa dróg o twardej  
nawierzchni w XIX w.

 Wzmacniający się od po-
czątku XIX w. ruch kołowy po naj-
bardziej ważnych drogach wymagał 
dróg o trwałej nawierzchni. Jedna 
z pierwszych takich „szosowanych” 
dróg, wielka magistrala Wrocław – 
Kraków, przychodząc z Gliwic prze-
cinała cały dawny powiat pszczyński 
od Śmiłowic przez Mikołów, Tychy 
i Bieruń do ówczesnej granicy pod 
Zabrzegiem. Ukończona została  
w r. 1823. Urząd celny z jego licznymi 
zabudowaniami nad granicą dał po-
czątek nowej osadzie: Nowy Bieruń.
 Droga ta na całej swej prze-
strzeni nie dotykała obszaru dzi-
siejszego, zredukowanego powiatu 
pszczyńskiego.
 Zaczęły się teraz tworzyć 
spółki akcyjne do budowy szos, gdyż 
niektóre nowe szosy przynosiły ak-
cjonariuszom dobre zyski w postaci 
myta czyli szosowego na rogatkach 
pobieranego. W innych wypadkach 
spekulacja na dobry interes chybiła. 
Z chwilą bowiem zbudowania linii 
kolei żelaznych cały szereg takich 
szos zeszedł do roli zwykłych dróg 
komunikacyjnych. Przez obszar dzi-
siejszego powiatu poprowadzono 
następujące szosy:
1) Szosa z Mikołowa do Pszczyny  
i dalej do granicy ówczesnej (do 
Bielska), w Kobiórze dotarła do 
granic dzisiejszego powiatu pszczyń-
skiego. Także ta droga jest prastara,  
w XVIII i XIX w. była drogą poczto-
wą. W latach 1846-48 przebudowana 
na szosę kosztem 120.000 talarów, 
zebranych drogą subskrypcji, więc 
należała do akcjonariuszów. Z ich 
rąk przeszła w r. 1873 na własność 
powiatu. Równocześnie (w r. 1848) 
powstał odcinek Pszczyna – Goczał-
kowice (granica).
2) Szosa z Pszczyny do Żorów. 
Dawna droga pocztowa z Pszczyny 
do Raciborza, i dlatego utrzymywa-

no ją już przed szosowaniem w lep-
szym stanie. Odcinek Pszczyna – Su-
szec jest nowej daty, z końca XVIII 
w. Skraca bowiem dawny szlak han-
dlowy średniowieczny na tym odcin-
ku. W roku 1821 posadzono na tym 
odcinku 2184 drzew, przeważnie to-
poli lombardzkich. Szosowanie bar-
dziej nowoczesne tej drogi nastąpiło 
w r. 1870. Znaczenie tej drogi nie 
było duże, gdyż przecinała jedynie 
obszary rolnicze.
3) Szosa Pszczyna – Bzie
Ta pradawna droga, prowadząca 
przez porębę, Brzeźce, Mizerów, 
Studzionkę, Pawłowice do Bzia, zo-
stała szosowana w latach 1864 do 
1869. Oddana dla ruchu na całej dłu-
gości w kwietniu 1869 r.
Na odcinku Pszczyna – Brzeźce – Mi-
zerów trzyma się ta szosa piastowego 
średniowiecznego szlaku handlowe-
go, opisanego na wstępie niniejszego 
rozdziału.
Szosa ta powstała kosztem powiatu 
z zasiłkiem rządowym w wysokości 
9000 talarów za każdą milę gotowe-
go odcinka tej szosy.
4) Szosa z Pszczyny do Jawiszowic
Prowadzi z miasta przez Ćwiklice, 
Miedźną – Grzawę, do Woli; przedłu-
żenie jej przez most do Jawiszowic.
Rozpoczął tę szosę budować zarząd 
prowincjonalny śląski w r. 1875, na-
stępnie podjął dalszą budowę powiat 
pszczyński, który ją ukończył w r. 
1879. Łączy południowo-wschodnią 
połać powiatu z Pszczyną, miastem 
powiatowym a obecnie też z Oświę-
cimiem. Kursuje na niej dziś autobus 
do Miedźnej.

Komunikacja kolejowa

 Kolej żelazna przecinała 
górnośląski okręg przemysłowy już 
od przeszło 20 lat (od r. 1846), za-
nim i miasto Pszczyna doczekało się 
połączenia kolejowego i łączności 
szybkiej z dalekim światem.
Ruch na nowobudowanej linii: Szo-
pienice półn., Murcki – Tychy – 
Pszczyna – Dziedzice otwarto dnia 
15 listopada 1868 r. Przed tym naj-
bliższe stacje kolejowe dla Pszczyny 
były: od r. 1855 w Dziedzicach (do 
56 Bogumina i dalej do Kędzierzy-
na – Opola), od r. 1858 w Mikoło-
wie (do Katowic etc.) oraz od r. 1859 
w Nowym Bieruniu (do Mysłowic 
a  od r. 1863 stąd także do Oświę-
cimia). Jak widać, linia z Pszczyny 

do okręgu przemysłowego, otwarta  
w r. 1868, nie prowadziła początkowo 
przez Ligotę do Katowic, ale z Mur-
cek zbaczała na północny wschód do 
Szopienic, a dopiero po przesiadce 
można się było dostać do Katowic, 
które już w r. 1846 miało połączenie 
kolejowe ze światem. 
 Aż do naszych czasów jed-
nak brakowało ważnego połączenia 
kolejowego przez Mikołów do Ryb-
nika, i pozostawał duży objazd przez 
Ligotę aby dostać się przez Mikołów 
do szybko rozwijającego się okręgu 
rybnickiego.
 Dopiero w okresie między-
wojenny za polskich rządów zbudo-
wano bardzo potrzebną linię Pszczy-
na – Żory – Rybnik, na której otwarto 
normalny ruch na odcinku Pszczyna 
– Żory dnia 21 listopada 1938 r.
 Pewien zastój w rozwoju 
miasta Pszczyny i południowej części 
powiatu należy częściowo przypisać 
późnemu i niedostatecznemu rozwo-
jowi sieci kolejowej. Nie można też 
twierdzić, żeby dzisiejszy stan rozwo-
ju tej sieci był zadowalający.
 Na szczęście jednak te bra-
ki w ostatnich latach są częściowo 
zrównoważone przez silną rozbudo-
wę sieci autobusowej. Autobusy do-
cierają dziś do ostatnich zakątków 
powiatu, zaś ruch na głównej magi-
strali z północnego okręgu przemy-
słowego przez Pszczynę do Bielska 
tak się gwałtownie wzmógł, że będzie 
trzeba wiele uczynić dla jej rozbudo-
wy i adaptacji do tego wzmożone-
go ruchu. Motoryzacja nowoczesna  
w dużej mierze korzystać musi dziś 
jeszcze z dróg, zbudowanych i prze-
znaczonych dla furmanek staro-
świeckich.
 Obecnie z Pszczyny lub przez 
Pszczynę kursują autobusy PKS na-
stępujących linii:
Katowice (38 km) – Cieszyn. Kato-
wice – Koniaków, Katowice – Piel-
grzymowice, Gliwice – Szczyrk. Po-
nadto wspomniany już wyżej autobus  
z Pszczyny do Miedźnej. 

L. Musioł 1956 (?)

1  1 centnar śląski = 1,32 funtów śląskich = 
53,5 kg
2  1 waga, czyli wóz żelaza = 24 szyn = 120 f. śl.
3  „dreling” wina = 24 wiadra wiedeńskie = 
13, 58 hl

PRZYPisY
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 „Polskie święto narodowe 
związane z odzyskaniem niepodle-
głości w 1918 roku, po 123 latach 
niewoli. 11 listopada ustanowiono 
świętem państwowym w 1937 r. Jed-
nakże w okresie okupacji hitlerow-
skiej (1935-1945) oraz za czasów 
rządów komunistycznych (1945-
1989) jego obchodzenie było zaka-
zane. W 1989 roku sejm przywrócił 
znaczenie tego święta i uczynił je 
najważniejszym ze wszystkich świąt 
narodowych w Polsce. 11 listopada 
jest dniem wolnym od pracy” – tyle 
kartka z kalendarza.
 11 listopada – najważniej-
sze ze wszystkich świąt narodowych 
w Polsce. Jak je obchodzimy, jak je 
czcimy?
 Mam wrażenie, że przeko-
nujemy się powoli do świętowania  
i wychodzimy całymi rodzinami aby 
się cieszyć, przebywać ze sobą, brać 
udział w uroczystościach, których 
wszędzie sporo. 
 A jak jeszcze dopisze piękna 
pogoda, jak w zeszłym roku, to trud-
no jest usiedzieć w domu. Udaliśmy 
się rodzinnie na główne obchody 
Święta Niepodległości. Wpierw msza 
św., a potem pochód ze sztandarami 
parę kroków z kościoła pod ratusz, 
w zupełnej ciszy i prawie pogrzebo-
wym nastroju (chociaż na pogrze-
bach czasem też gra orkiestra). Po 
pokłonieniu się sztandarów (komu, 
czemu?) ustawiono się na miej-

scach. Następnie hymn państwowy 
z cichym akompaniamentem zaci-
nającego się nagrania, odznaczenia, 
krótkie przemówienia i składanie 
wieńców na tle delikatnych, ledwie 
słyszalnych werbelków tegoż lichego 
nagrania. Podchodzenie z wiązanką 
kwiatów do kawałka ściany ratusza, 
kłanianie się (komu, czemu?) i zło-
żenie kwiatów pod tablicą i na ziemi, 
na bruku. Całość smutna nawet przy 
tej przepięknej pogodzie.
 Kochani ojcowie i matki mia-
sta i powiatu, drodzy radni miejscy  
i powiatowi, znajdźcie wreszcie ja-
kieś godziwe miejsce na uroczystości 
państwowe (skoro Pomnik Wdzięcz-
ności na pszczyńskich plantach jest 
be!), na składanie kwiatów (nie przy 
skrawku muru, na bruku odwiedza-
nym przez psy, koty itp.).
 Może znalazłby się ktoś od-
powiedzialny za przygotowanie od-
powiedniego scenariusza np.: przed 
kim, przed czym pochylić sztandar, 
kiedy włączyć porządne nagranie np. 
z hymnem państwowym, rozstrzy-
gnąć czy 1 września maszerować pod 
Trzy Dęby z orkiestrą – by można 
było spotkać się na miejscu w ciszy  
i spokoju – czy 3 Maja i 11 Listopada 
iść trzy kroki pod niewidoczną tabli-
cę i tam w ciszy i niezbyt wesołym na-
stroju świętować. 
 Można by też pomyśleć  
o uczczeniu różnych świąt w przed-
dzień, w wigilię święta po południu 

JESZcZE O ŚWIęTOWANIU
np. uroczystym capstrzykiem (są lu-
dzie, jest młodzież, nie zarywa się 
porządku dnia, pracy).
 Dlaczego nie chcemy korzy-
stać z dobrych, starych, sprawdzo-
nych wzorców, albo robić to inaczej, 
ciekawie. Każdy będzie wtedy świę-
tował po swojemu, bo przecież odby-
wają się i tak różne imprezy.
 A tablica na Ratuszu niech 
będzie, z kwiatami pod nią prawie 
cały rok, a w czerwcu warta harcer-
ska i rozpalony widoczny znicz. 
 Od pewnego czasu obchody 
przeróżnych świąt, wydaje mi się, są 
nieciekawe – zrobione, odfajkowa-
ne, z głowy. Każde szkolne, a nawet 
przedszkolne święto, akademia, jest 
lepiej przygotowana, przemyślana 
od a do z, przeprowadzona z sercem. 
Czy nie mamy ochoty aby Ojczyźnie 
zorganizować piękne święto?

Lusia Prządka

Od redakcji 
 Podpisuję się dwoma rękami pod 
powyższym apelem. Ażeby jeszcze bardziej 
zasmucić czytelników, to przypomnę, ile to 
flag narodowych wisi w czasie świąt państwo-
wych.To jest po prostu żenujące!
 W śródmieściu flagi wiszą na ra-
tuszu, PCKul, Muzeum Zamkowym i na 
Muzeum Prasy Śląskiej. Koniec. A czy 
właściciele banków, restauracji czy skle-
pów nie cieszą się z niepodległości? Ja 
już nie wspomnę o osiedlach. Martwa ci-
sza. Byliśmy aktywni w czasie powstań  
i wojen. inDYFEREnTYZM - ideowy, świa-
topoglądowy. szczególnie wśród zamożniej-
szych. Jaki to przykład dla młodych. 

A. spyra

FRAGMENTY RęKOPISÓW

AKTA WIZYTAcJI

DEKANATÓW  
BYTOMSKIEGO

I PSZcZYŃSKIEGO

DOKONANEJ W ROKU 
1598 Z POLEcENIA  

JERZEGO KARDYNAŁA 
RADZIWIŁŁA, BISKUPA 

KRAKOWSKIEGO

ze zbiorów Muzeum Prasy Śląskiej



Orędownik Kulturalny nr 127 strona 13

Mariusz Wons, redaktor „Jaskółki 
Śląskiej”, coraz popularniejszej gazety 
ruchu Autonomii Śląska,zwanej także 
Ślonskom Szwalbkom, zamieścił w 
numerze z listopada 2012 roku artykuł 
o mało znanym człowieku, związanym 
z Pszczyną, w latach 1765 - 1770(?), 
narodowości żydowskiej - Salomonie 
Isaacu zu Pless.
 Najprawdopodobniej, przy-
był z Holandii do Wieliczki, ale osie-
dlenia się tam zabronił mu przywilej 
króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, który groził utratą mienia 
Żydom, którzy się chcieli osiedlić  
w Polsce.
 Prawo pruskie również było 
restrykcyjne i pozwalało na osiedlanie 
się tylko jednego Żyda w Pszczynie.
 Salomon Isaac uzyskał ta-
kie zezwolenie króla niemieckiego  
i mimo protestów rady miejskiej 
osiedlił się w Pszczynie.
 Rozwinął pszczyńskich su-
kienników ponad dwukrotnie i eks-
portował te sukna do Polski, do Gre-
cji i do Turcji.
 Jeszcze w 1765 roku kupił 
w Pszczynie dom i przyjął tytuł „zu 
Pless”.
 Wspomina o nim nasz nie-
oceniony historyk, Ludwik Musioł 
w monografii Pszczyny z 1936 roku. 
Pisze, że Salomon Jsaac był nieby-
lejakim Żydem. Oddał on bowiem 
usługę rządowi pruskiemu przy za-

kładaniu kopalń i fabryk pod Tar-
nowskimi Górami, a są głosy, które 
jemu przypisują szczęśliwy zaczą-
tek przemysłu na Górnym Śląsku. 
Otrzymał od króla tytuł „starosty 
górniczego”.
 Redaktor Wons uzupełnia 
te wiadomości. Po odkryciu przez 
Salomona Isaaka zu Pless rud sre-
bra i ołowiu w rejonie Tarnowskich 
Gór, otrzymał on od króla Fryderyka 
Wilhelma II przywilej do osiedlania 
się i nabywania majątków na terenie 
całych Prus. Odkrył on złoża węgla 
w Zabrzu i w rejonie Rybnika. Do-
prowadził także do eksploatacji płyt-
ko położonych pokładów węgla pod 
Królewską Hutą i zastosował po raz 
pierwszy użycie koni do maszyn wy-
ciągowych w kopalniach.
 Bronisława Spyra w swo-
im cennym opracowaniu „Historia 
rzemiosła na ziemi pszczyńskiej” 
(Pszczyna 2006) przybliżyła nam 
zagadnienie rozwoju sukiennictwa  
w Pszczynie w okresie działalności 
Salomona Isaaca zu Pless.
 „Niestety dobre czasy dla 
rzemiosła pszczyńskiego skończyły 
się z chwilą przejścia pod panowa-
nie pruskie. rzemiosło na zachodzie 
Europy stało na wyższym poziomie  
i wykluczało eksport ze Śląska.
 Przeszkadzały też wprowa-
dzone przez Prusy akcyzy, podatki  
i monopole.

  Wprowadzono jednak spe-
cjalną ochronę sukiennictwa, co spo-
wodowało jego dwukrotny wzrost i 
intensywny eksport na Wschód, do 
Polski, Turcji czy Grecji. Mimo bra-
ku bazy surowcowej, w Pszczynie 
działało 124. sukienników na 1.800 
mieszkańców(1780r.)
 O gwałtowności tego roz-
woju świadczy np. skarga obywateli 
Pszczyny na sukienników za naduży-
wanie gruntów pod ramy sukienni-
cze”.
 Wielką rolę w rozwoju 
pszczyńskiego sukiennictwa odegrał 
właśnie Salomon Isaac zu Pless.
 Redaktor Wons przytacza 
jeszcze epizod z działalności Issaca 
na Śląsku. Otóż oprowadzał on wiel-
kiego poetę Johana Wolfganga Go-
ethe’go, ówczesnego ministra rządu 
pruskiego,po podziemiach kopalni  
w Tarnowskich Górach.Poeta tak 
później opisał swoje wrażenia i cechy 
śląskiego ludu:

„Z dala od wykształconych ludzi, 
na końcu państwa., kto wam po-
maga skarby odkrywać i je szczę-
śliwie podnosić do światła?
Tylko rozum i uczciwość. Sa to bo-
wiem klucze, prowadzące do każ-
dego skarbu, który ziemia kryje”.

 To są właśnie podstawowe 
cechy Ślązaków.

A. spyra

Kto o nim słyszał?

Salomon Isaac zu Pless
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NOWOŚcI 
SPOD PRASY

 Autor tej wydanej w zeszłym 
roku książki, pan Stanisław Goc, jest 
pamiętnikarzem. A zarazem histo-
rykiem, Pamiętnikarzem, bo odby-
wa podróż sentymentalną w obszary 
własnej pamięci. A to co zapamiętał 
- i spamiętał od starszych generacji 
- konfrontuje ze źródłami pisanymi, 
głównie kronikami. W tym miejscu 
jest historykiem, historykiem amato-
rem czyli miłośnikiem przeszłości, bo 
wykonuje typową historyczną robo-
tę - sprawdza informacje, o których 
posiadł wiedzę, z innymi źródłami 
mówiącymi o przeszłości jego uko-
chanych Jankowic.
 „Książkę napisano z myślą  
o tych, którzy w Jankowicach żyją od 
dziada i pradziada, a także o tych, 
którzy z różnych przyczyn znaleźli 
się na tym terenie. W związku z upły-
wającym czasem i ubywaniem star-
szych mieszkańców wsi autor chce 
przekazać obecnemu pokoleniu, jak 
wyglądało życia i praca mieszkańców  
w latach 1945-80” - tak pan Stanisław 
przedstawia cel powstania tej publi-
kacji.
 To coraz częstszy przypadek, 
że za dzieje własnych miejscowo-
ści biorą się jej mieszkańcy, nieko-
niecznie wyposażeni w fachowy hi-
storyczny warsztat i wiedzę. Ale nie 
oto chodzi. Ważne, by utrwalić to, 
co odchodzi, nawet za cenę „mniej-
szej fachowości”. Bo nikt tego za nas 
nie zrobi. Nikt nas nie wyręczy. Jeśli 
sami nie zadbamy o spisanie, czy to 
w formie pamiętnika, kroniki, zarysu 
historycznego, czy też albumu senty-
mentalnego dziejów własnej okolicy, 
rodziny, to wszystkie te zdarzenia, 
o których wiemy, których byliśmy 
świadkami, wraz z ich bohaterami - 
odejdą w niepamięć.

 Pan Stanisław podjął udaną 
próbę ocalenia historii Jankowic, 
której był przecież naocznym świad-
kiem. A jego publikacja stanowi zna-
czące uzupełnienie wydanej już jakiś 
czas temu monografii Jankowic.  

A może przy tej okazji warto pomy-
śleć o zupełnie nowej, pełniejszej?
 Tytułem książka janowickie-
go dziejopisa nawiązuje do autorskiej 
serii „Szkiców z dziejów...” pszczyń-
skich wsi, których twórcą jest zawo-
dowy historyk, pan Zygmunt Orlik 
z Kryr, zasłużony nestor i pionier 
pszczyńskiej edukacji historycznej. 
Nawiązanie widać również w poręcz-
nym, zeszytowym formacie i okładce 
[proszę porównać np. ze „Szkicami  
z dziejów Starej Wsi”]. Podejrzewam 
zatem, że pan Stanisław Goc książki 
pana Orlika dobrze zna.
 Ale to jego własna książka, 
niepowtarzalna. Pamiętnikarska. 

dr Grzegorz Sztoler

„Szkice z dziejów Jankowic” 
Podróż sentymentalna
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 Muzeum Prasy Śląskiej czynne 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli
 - szczegóły na stronie www.muzeumprasy.pl   ZAPRASZAMY!

Kolejne rozdziały tej pracy poświę-
cone zostały ostatniej wojnie i „wy-
zwoleniu”, władzom wsi, rolnictwu, 
parafii, szkole, kołu gospodyń wiej-
skich, ochotniczej straży pożarnej, 
historii sportu i chórowi „Echo”.  
W ramach nich autor chronologicz-
nie, rzeczowo, faktograficznie przed-
stawił poszczególne „dzieje”.
 Rolnictwo to najbardziej 
rozbudowany rozdział tej 146 stro-
nicowej książki, liczy aż 18. części 
m.in. o dawnym gospodarstwie, 
uboju żywca, młóceniu zboża, obo-
wiązkowych kontyngentach, kowa-
lach, kółku rolniczym, pracy na roli, 
a nawet stonce. Czym na przykład 
zajmowały się żony i córki gospo-
darzy? Wśród wielu obowiązków, 
które opisał autor, jest i „oporzą-
dzanie trzody chlewnej i inwenta-
rza żywego”. A jak zbierano stonkę  
w latach 50. [czyż nie brzmi to już 
dzisiaj egzotycznie?]: „Ponieważ 
wtedy nikt nie wiedział, jak wyglą-
da stonka, namalowano ją na oknie  
w sali pani Brandysowej (Grzechni-
kowej) i na ścianie domu Jana Wito-
sza” - opisuje autor, który uczestniczył  
w ówczesnych akcjach „stonko-
wych”. W 1955 roku wyznaczono  
w Jankowicach 19 drużyn kontrol-
nych, które się tym zajmowały. Każ-
da z nich liczyła po 11. osób, łatwo 
więc policzyć skalę zaangażowanych 
w zbieranie amerykańskich szkodni-
ków obywateli Jankowic.
 Bogactwo przytaczanych 
zdarzeń, opisy zwykłych, codzien-
nych spraw, umożliwia „wejrzenie” 
w życie zwykłych jankowiczan. Au-
tor barwnie i zrozumiale przedstawił 
współczesnemu Czytelnikowi - to co 
było jego celem - „życie i pracę” ów-
czesnych generacji. Książkę tę moż-
na czytać „na wyrywki”, i zawsze trafi 
się na coś ciekawego. W tym wypad-
ku nawet nie polecam czytania „od 
deski do deski”, lecz wpierw „prze-
wertowanie” całości, a potem wybór 
smakowitszych kąsków wedle pod-
rozdziałów...

 Pan Stanisław rekonstruuje 
wojenną rzeczywistość Jankowic 
przywołując wiele nieznanych sze-
rzej albo i znanych wyrywkowo zda-
rzeń. Ustalił np. kogo z janowickich 
rodzin zaciągnięto przymusowo do 
Wehrmachtu. I jak podaje, ze 120 
osób powołanych do „niechcianej 
służby” w hitlerowskim wojsku, zagi-
nęło 50 osób. A wcześniej odtwarza, 
co działo się w pierwszych dniach 
września 1939 roku w Jankowicach. 
Przedstawia też losy mieszkańców 
wsi uciekających przed wojenną za-
wieruchą. Ale ponieważ pierwszego 
września przypadło w piątek, dzień 
targowy, odwiecznym zwyczajem 
„dużo ludzi z Jankowic nie wiedząc 
nic o wybuchu wojny, wyruszyło do 
Pszczyny na zakupy i sprzedaż żywca 
oraz płodów rolnych”. A co do ucie-
czek: „Najdalej z Jankowic uciekła 
pani Maria Chrobok, żona kowa-
la Franciszka Chroboka, który ze 
względu na stan zdrowia musiał po-
zostać w domu. Maria Chrobok wraz 
z tragaczem, trownicą na plecach  
i kozą uciekła pieszo aż na Ukrainę. 
Do domu wróciła dopiero po mie-
siącu, lecz z całym dobytkiem i bez 
szwanku na zdrowiu” - pisze docie-
kliwy pan Stanisław.
 Książka zawiera fotografie, 
które na pewno uprzyjemnią „sen-
tymentalne podróże” Czytelnikom 
tej książki. Na pewno zechcą własne 

wspomnienia skonfrontować z tym, 
co zapisał tu autor. Na jego korzyść 
przemawia, poza dobrą pamięcią jak 
się wydaje, wymieniona już na po-
czątku „dobra baza źródłowa pracy”, 
jak mawiają historycy. Otóż na koń-
cu pan Stanisław wymienił obszernie 
materiały źródłowe, z których czer-
pał [poza własną pamięcią]: kronika 
miejscowej szkoły, kronika parafii, 
kronika miejscowej OSP, kronika 
chóru „Echo”, relacje mieszkańców 
wsi. Wymienia także wcześniejszą 
publikację swojego autorstwa do-
tyczącą sportu, z 2002 r. Widać za-
tem, że ma już pewne doświadczenie  
i warsztat pisarski.
 Na uwagę zasługuje - nie-
zmiernie pożyteczny - imienny spis 
jankowickich gospodarzy, z poda-
niem rodowych, tradycyjnych „prze-
zwisk”, nazwisk ich następców, liczby 
dzieci, ilości hektarów, liczby koni, 
krów, a także obecnych właścicieli 
tych gospodarstw. To chyba, jak za-
uważyłem, najbardziej zaciekawiło 
moją teściową, rodem z janowickiej 
Grobli...
 Na koniec przyznam, że 
kocham właśnie takie amatorskie 
książki, jak jankowickie „Szkice...”, 
bo skrzą się autentycznością, nawet 
pewnym urokiem niedoskonałości.  
I pobrzmiewa z nich głęboka troska 
i umiłowanie historii własnej ziemi.  
I oto właśnie w tym wszystkim chodzi.

 Lokalna Grupa Działania 
wydała nową albumową publika-
cję, ukazującą uroki wsi pszczyń-
skiej. Jest to ciekawy zestaw foto-
grafii przyrody, architektury i ludzi 
mieszkających na ziemi pszczyńskiej.  
Interesujące.

WIEŚ 
PSZcZYŃSKA 

w fotografii
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fot. Jacek Jarczok

SKARBY SZTUKI 

ZIEMI 
PSZcZYŃSKIEJ 

 
W ZBIORAch

MUZEUM
ARchIDIEcEZJALNEGO

W KATOWIcAch

Ukrzyżowanie - witraż z kościoła 
drewnianego św. Klemensa w Miedźnej -  
w okienku za ołtarzem, o wymiarach  
36 x 26,5cm. Został wykonany w 1430 
roku. Jest to najstarszy witraż na Śląsku, 
jeden z najstarszych w Polsce. Oryginał 
przeniesiono do Muzeum Archidiecezjal-
nego, w Miedźnej znajduje się dobra ko-
pia. Szkoła małopolska.

Koronacja Matki Bożej z Łąki - 
obraz znajdował się w ołtarzu głównym 
drewnianego kościoła w Łące, obecnie  
w Muzeum Archidiecezjalnym. Obraz 
olejny, na desce o wymiarach 164 x 120cm, 
został wykonany w XVI wieku. Prawdopo-
dobnie szkoła krakowska.

Zapraszamy do zwiedzania
MUZEUM

ARCHIDIECEZJALNEGO
W KATOWICACH

KATOWICE, ul. JORDANA
CZYNNE - wtorki, środy, 

czwartki 1400-1800


