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PSZCZYNA

Efektowna 
figura 
pszczyńskiego 
rzeźbiarza, 
Andrzeja 
Urbańskiego, 
przedstawiająca 
utopka (utopca) 
pilnuje 
od niedawna 
naszego skansenu, 
a szczególnie jego 
nowej komercyjnej 
części usługowej. 
Czekamy 
na otwarcie!
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24 rok wydawania
1 numer ukazał się

w marcu 1990

WOŁANIE W CIEMNOŚCI

Pławię się w biedzie jak w bajorze!
słowa zawarłem w cichym skowycie

pomóż mi wielki, Panie Boże
znaleźć sposób na ludzkie życie!

dławi krtań bezsiła każdego dnia -
na ołtarzu bólu godziny swe kładę,
jeszcze chwila i ogarnie mnie szał!

nikt mi nie pomoże.

labirynt życia otwierzył swe podwoje -
błądzimy zgodnie z moją ocimniałą EM...!

jej czarne w mrokach życie -
to moje wczorajsze chwile lśnień...

wiersz ułożyć siły jeszcze mam -
wiersz pełen ciepłego smutku...

biedzie i samotności zadać kłam-
szukać w nim przyczyn i skutków...

znoszę z pokorą co niesie życie -
zamiast płakać ja się śmieję

słyszę w mózgu czarcie wycie:
Twój Świat jutro oszaleje...!

 Do rąk czytelników trafiła nowa publikacja poetycka autorstwa 
Henryka Kotasa. Zapraszamy do lektury.

„...epitafium ku pamięci najbliższej Osoby, to zbiór tysięcy pytań egzysten-
cjalnych, na które autor nie oczekuje odpowiedzi.
To dojrzały zbiór wierszy, w których zmierza do doskonałości, wiedząc,  
że tej doskonałości nie dosięgnie, tak jak człowiek zmierzający ku dosko-
nałości Boga, godzi się z faktem, że jest ona nieosiągalna.
Jednak powstaje w człowieku wewnętrzny impuls, który jest u Henryka 
ciągłym bodźcem do życia, poczciwego życia...”

Leszek Spyra

ZADUSZKI 2013

EPITAFIUM POETY
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 Konie już dawno opuściły 
stajnie książęce a po długotrwa-
łym remoncie i renowacji zabyt-
kowego kompleksu i po długich 
sporach pomiędzy inwestorem 
czyli Urzędem Miejskim a użyt-
kownikiem, Muzeum Zamko-
wym, zaczęła się żmudna praca 

POSZłY KOnIE PO bETOnIE

 Nasz czołowy „intelektu-
alista” Adam Michnik, wychodząc 
kiedyś z debaty telewizyjnej w TVN  
z prawicowym politykiem, powie-
dział: my chyba pochodzimy od innej 
małpy.
 Otóż panie intelektualisto, 
MY pochodzimy od Pana Boga, któ-
ry stworzył niebo i ziemię. Niech pan 
te małpy zachowa dla siebie.

A. spyra

nie od małpy!

przy urządzaniu ekspozycji mu-
zealnej, która wzbogaci Pszczynę 
o kolejne atrakcje turystyczne. 
Apelujemy do dyrektora Zamku 
- mniej agresji a więcej współpra-
cy z Burmistrzem i Radą Miejską. 
Mniej obstrukcji i epistolografii  
a więcej pozytywnej pracy nad 

zrealizowaniem pięknej wizji  
o jakiej ja nawet nie marzyłem,  
że doczekam.
 Proszę nie brać wzoru  
z książąt pszczyńskich, którzy za-
wsze uważali, że są lepsi od raj-
ców miejskich.

Eliasz Pistulka 

Czekamy 
na otwarcie!

rys. A. spyra
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 Absolwent dziennikarstwa na UŚ, Tomasz Gru-
ca wytropił w pszczyńskim archiwum AKP kilka gazet, 
które w różnych okresach ukazywały się w naszym mie-
ście. Najstarszą jest DIE KANONE (Armata) organ 
niemieckiego związku Artylerzystów. Drukowana była 
u Olowsona od 1891 roku. W latach 30tych XX wieku 
Henryk Dobrowolski wydawał „GŁOS PSZCZYŃSKI” 
z widoczną tu winietą, drukowany był w Bielsku. Był to 
protoplasta obecnego magazynu o tej samej nazwie.
 Trzecią gazetę „ECHO PSZCZYŃSKIE” wy-
dawał Komitet Powiatowy PZPR od 1957 roku, w cza-
sie „odwilży” gomułkowskiej. W niej artykuł o chorobie 
pszczyńskiej służby zdrowia. To zupełnie jak dzisiaj.

As

Z ZASObÓW 
ARCHIWUM KSIĄŻĄT 

PSZCZYŃSKICH

GAZETY PSZCZYŃSKIE
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 Już na początku przyszłego roku ukaże się nowa bibliografia Ziemi Pszczyńskiej, którą opracował Adam 
Gawron, absolwent etnologii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w czasie stażu w Muzeum Prasy Śląskiej.
 Będzie to pierwszy w miarę kompletny opis bibliograficzny wydawnictw zwartych (podmiotowych) od pierw-
szych publikacji (1612 r.) do dzisiaj. Około 1000 pozycji będzie dużą pomocą dla wszystkich zainteresowanych tą 
tematyką. Prezentujemy poniżej wstęp do wspomnianego wydawnictwa:

nOWA PRÓbA bIbLIOGRAFII

1000  
WYDAWnICTW  

 O ZIEMI  
PSZCZYŃSKIEJ  

W CIĄGU 4 WIEKÓW  
1612 - 2013 R.

 Przystąpiliśmy do opraco-
wania zasobów bibliograficznych  
o Ziemi Pszczyńskiej, odpowiada-
jącego na zapotrzebowanie wielu li-
cencjantów, magistrantów i innych 
osób penetrujących wydawnictwa 
o tej tematyce w celach poznaw-
czych, naukowych czy popularyza-
torskich.
 Tej żmudnej pracy podjął się 
Adam Gawron, absolwent etnologii 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-
nie, stażysta Muzeum Prasy Śląskiej  
w Pszczynie. Swoje poszukiwania 
rozpoczął od biblioteki tego mu-
zeum, następnie przeprowadził kwe-
rendy w większości bibliotek gmin-
nych i miejskich ziemi pszczyńskiej,  
a to w Bieruniu, Lędzinach, 
Chełmie, Imielinie, Ornonto-
wicach, Mikołowie Miedźnej, 
Suszcu, Pawłowicach, Goczał-
kowicach, Kobiórze, Orzeszu, 
Łaziskach, Wyrach, Tychach  
i w Pszczynie. 
  Były też konsultacje w zbio-
rach Alojzego Lyski w Bojszowach, 
bibliotece Muzeum Zamkowego  
w Pszczynie i w oddziale Biblioteki 
Pedagogicznej w Pszczynie.
 Tam zapoznano się z bi-
bliografią wydawnictw o Ziemi 
Pszczyńskiej, opublikowaną przez 
Annę Niemiec i Justynę Pisek  
w 2006 roku.  

 W wyniku tej kwerendy uzy-
skaliśmy dziesiątki nowych tytułów 
publikacji podmiotowych, będących 
w zasobach tych instytucji, głównie 
wydawnictw lokalnych dotyczących 
tych terenów. Chodzi wyłącznie  
o publikacje zwarte w języku pol-
skim.
 Tytułem wyjaśnienia poda-
ję, że pominęliśmy wydawnictwa 
poświęcone Katowicom i Mysło-

wicom. Mimo, że historycznie na-
leżały one w pewnych okresach do 
Ziemi Pszczyńskiej, to tematyka 
katowicka jest niewątpliwie odręb-
nym, wielkim tematem i zasługuje 
na osobne opracowanie, a Mysło-
wice należały do państwa pszczyń-
skiego bardzo krótko, do 1537 
roku.
 Opracowanie tego tema-
tu wymagało określenia zasięgu 

dokończenie str. 6

Ozdobne oprawy z księgozbioru księcia Fryderyka Ferdynanda Anhalta w bibliotece zamkowej

fot. J. Kruczek
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terytorialnego Ziemi Pszczyń-
skiej. Kształtował się on różnie  
w zależności od okresu historycz-
nego. W XVI wieku powstało 
tzw. Pszczyńskie Wolne Państwo 
Stanowe utworzone przez panu-
jących tutaj Thurzonów. Moż-
na powiedzieć, że granice tego 
„państwa” ukształtowały region,  
w którym rozwijała się w miarę 
jednolita kultura i charakter społe-
czeństwa. W jego skład wchodziły 
miasta: Pszczyna, Mikołów, Bieruń 
i okresowo Mysłowice.
 Obszar ten ograniczała od 
wschodu i południa rzeka Wisła, 
od zachodu graniczył on z terenem 
księstwa raciborskiego a na półno-
cy wielkie połacie dawnej puszczy 
oddzielały go od księstwa bytom-
skiego. 
 Dzisiaj są to tereny powia-
tów: pszczyńskiego, mikołowskiego, 
tyskiego, bieruńsko – lędzińskiego  
i fragmenty sąsiednich powiatów.

 Najstarszymi prawdopo-
dobnie publikacjami wydanymi 
po polsku przez autorów z ziemi 
pszczyńskiej były dwa dzieła z roku 
1612:
- Walentego Rozdzieńskiego  
z Rozdzienia „Officina Ferraria albo 
Huta y warstat z kuźniami szlachet-
nego dzieła żelaznego”, drukowane  
u Szymona Kempiniego w Krako-
wie
- Piotra Wacheniusa, poborcy 
biergeltu w Pszczynie „Wierne  
a prawdziwe okazanie, który za-
kon a która wiara od Pana Boga 
i co zakon a co wiara jest. Także 
też, którzy ludzie podług tegoż za-
konu a także to wiary Pana Boga 
miłują a którzy go nienawidzą  
i od zakonu a wiary odstąpili i od-
stępują”. Utwór był drukowany 

w ariańskiej oficynie drukarskiej  
w Łaszczowie w ówczesnym woje-
wództwie bełskim.  
 Na następne polskie wydaw-
nictwa dotyczące ziemi pszczyńskiej 
przyszło czekać przeszło 200 lat. 
Wtedy to drukarnie w Mikołowie  
i Pszczynie wydają pierwsze publi-
kacje zwarte w języku polskim.
 Za niewątpliwie pierwszą 
polską drukarnię na naszej ziemi 
należy uznać oficynę Tomasza No-
wackiego, który w 1840 roku kupił 
działkę w Mikołowie na której wy-
budował dom i drukarnię, a od lat 
50 tych rozpoczął wydawanie pol-
skich publikacji.
 Znamy jego wydawnictwa  
z lat 70 tych XIX wieku:
- Czytanie świąteczne, napisane 
przez księdza Karola Antoniewi-
cza ze Zgromadzenia Jezusowego 
w Krakowie – drukiem i nakładem 
Tomasza Nowackiego w Mikołowie 
w 1870 roku (wygłoszone w czasie 
misji na Śląsku, między innymi  
w Pszczynie)
- Kantyczka czyli dokładny zbiór 
pieśni nabożnych kościelnych  
i domowych na cały rok – drukiem  
i nakładem Tomasza Nowackiego 
w Mikołowie w 1874 roku.
 Starszy druk powstał stara-
niem wiejskiej podpszczyńskiej pa-
rafii - Kazanie na poświęcenie 
kościoła w Studzionce, księdza An-
toniego Szyszkowitza – nakładem 
parafii w Studzionce, drukowano go  
w 1835 roku w oficynie Weilhause-
ra w Opolu
 W tym czasie wytłoczo-
no publikacje naszych autorów  
w Pszczynie:
- Kazanie domowe dla tych, którzy 
by się pijaństwa wystrzegać chcie-
li – drukiem oficyny Christiana 
Schemmla w Pszczynie w 1844 roku

- Zbiór pieśni nabożnych w Gór-
nym Szlązku, zwłaszcza w dekana-
cie pszczyńskim używanych – dru-
kiem Augusta Krummera (ojca)  
w Pszczynie w 1851 roku (wydanie 
II w 1854, wyd. III w 1856).
 W tym czasie rozpoczęła 
działalność największa drukarnia  
i wydawnictwo na Ziemi Pszczyń-
skiej – Oficyna Karola Miarki (ojca) 
a następnie syna (również Karola)  
w Mikołowie.
 Wydawnictwo nasze zawie-
ra prawie 1000 tytułów publikacji 
zwartych z lat 1612 – 2013 roku. 
Mamy nadzieję, że nie pominęli-
śmy żadnej publikacji z omawiane-
go terenu, dzięki starannej kweren-
dzie autora. W ten opis włączyliśmy 
także opracowania Ludwika Mu-
sioła, ważnego historyka naszej zie-
mi, które w formie maszynopisów 
są w posiadaniu Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach.
 Uwzględnione zostały tak-
że ważniejsze opracowania w po-
staci prac doktorskich czy innych 
(maszynopisy) w zbiorach Muzeum 
Prasy Śląskiej w Pszczynie.
 Zamieściliśmy w formie 
aneksu „Bibliografię polskich cza-
sopism na ziemi pszczyńskiej z lat 
1845 (Tygodnik Polski Poświęcony 
włościanom) – 2013. Nie jest ona 
kompletna, zdajemy bowiem sobie 
sprawę, że nie dotarliśmy do wszyst-
kich gazet, szczególnie parafialnych  
i szkolnych.
 Dziękujemy Adamowi 
Gawronowi za wysiłek włożony w 
opracowanie wydawnictwa.  Mamy 
nadzieję, że nasza publikacja spełni 
pożyteczną rolę, jaką zamierzyli-
śmy planując jej wydanie. 

Aleksander spyra

1000 WYDAWnICTW O ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ 
W CIĄGU 4 WIEKÓW 1612 - 2013 R.

ciąg dalszy ze str. 5
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 W lipcu bieżącego roku 
minęła 141 rocznica urodzin i 72 
śmierci Jana Jakuba Kowalczyka, 
zasłużonego dla sprawy polskiej na 
Górnym Śląsku działacza narodowe-
go i społecznego. W związku z tym 
chcielibyśmy pokrótce przypomnieć 
jego postać, dzisiaj niestety niemal  
całkowicie już zapomnianą.
 Urodził się 25 lipca 1872r. w 
Krzyżowicach pszczyńskich koło Żor, 
jako syn  Jadwigi z Gamoniów i Fran-
ciszka Kowalczyków. Rodzice prowa-
dzili gospodarstwo rolne, zaś ojciec 
dodatkowo warsztat kołodziejski. 
Rodzinę można nazwać wielodzietną, 
gdyż prócz trzech synów: Wawrzyńca, 
Jana i Tomasza, w jej skład wchodziły 
jeszcze cztery córki: Marianna, Fran-
ciszka, Jadwiga i Anna. 
 W podstawowej szkole 
chłopcy wyróżniali się zdolnościami. 
Z inspiracji miejscowego probosz-
cza, rodzice po ukończeniu przez 
Jana wiejskiej szkoły, posłali go do 
gimnazjum w Pszczynie, a następ-
nie na studia teologiczne do Wro-
cławia, gdyż już zawczasu wszyscy 
widzieli w nim przyszłego księdza. 
Jako student teologii na Wrocław-
skim Uniwersytecie wstąpił do świe-
żo reaktywowanego Towarzystwa 
Akademików Górnoślązaków, któ-
rego członkowie pilnie uczyli się ję-
zyka polskiego i historii, korzystając  
z gramatyki Małeckiego oraz „Dzie-
jów Narodu Polskiego” Michała 
Bobrzyńskiego. Jak wspominał Jan 
Jakub, członkowie Towarzystwa 
dotąd przeważnie posługiwali się 
tylko śląską gwarą i dopiero tutaj 
zaznajamiali się z polskim językiem 
literackim, między innymi na tzw. 
„privatach” udzielanych przez prof. 
Władysława Nehringa poznawali 
polską literaturę romantyczną, zaś 
następnie w czasie letnich wakacji 
doskonalili swą polszczyznę prakty-
ką u duchowieństwa bądź szlachty  
w Wielkim Księstwie Poznańskim. 
Jan Jakub przez kolejnych pięć lat 
gościł na plebanii w Bninie u księdza 
dziekana Bolesława Antoniewicza.
 Po trzech semestrach, Jan 
zrezygnował z teologii, przenosząc 
się na wydział prawa uznając, że gdy-
by jako ksiądz chciał coś zdziałać dla 
sprawy narodowej, jako niebezpiecz-

ny agitator polski wnet by wylądo-
wał na „brandenburskich piaskach”, 
gdzie kardynał Kopp zwykł był zsy-
łać młodych polskich patriotów  
w sutannach. W Lipsku, zimą roku 
1896, wziął udział w zjeździe polskiej 
młodzieży akademickiej kształcącej 
się na uczelniach niemieckich. Tam 
zapoznał się z działalnością Ligi Na-
rodowej i jako „brat” został przy-
jęty do Związku Młodzieży „Zet”,  
z ramienia którego na Uniwersyte-
cie Wrocławskim zorganizował jego 
tajne koło. W tym czasie, decyzją 

niemieckich władz, rozwiązano To-
warzystwo Akademików Górnoślą-
zaków, którego prezesem wówczas 
był Jan Jakub, w związku z czym jego 
członkowie dalszą działalność pro-
wadzili nielegalnie w tajnym Kole 
„Zet-u”. Zebrania Koła odbywały 
się w mieszkaniu Kowalczyka, nawet 
już po ukończeniu przezeń studiów  
i odbyciu służby wojskowej w charak-
terze „jednorocznego ochotnika”. 
Zorganizował również we Wrocła-
wiu pierwsze gniazdo Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Jako świa-
domy Polak, aktywnie uczestniczył w 
polskim ruchu narodowym, w dużym 
stopniu przyczyniając się do rozwoju 
Ligi Narodowej w pruskim zaborze.
 Jego głównym polem dzia-
łania stała się walka z germaniza-
cją, czasami nawet w dosłownym 

słowa tego znaczeniu, gdy spory ze 
swymi niemieckimi adwersarzami 
rozstrzygał sportowo - na ringu - le-
wym sierpowym lub prostym, w czym 
także był dobry. Pod koniec roku 
1901, z siedmioma kolegami – pru-
skimi poddanymi – został oskarżony  
o działalność spiskową z paragrafu 
128 Niemieckiego Kodeksu Karnego 
za przynależność do Ligi Narodowej  
i „Zet-u”, czego jednak Izba Karna 
Okręgowego Sądu w Poznaniu nie 
potrafiła mu udowodnić. Dostał więc 
wyrok sześciu tygodni aresztu za udo-
stępnienie mieszkania na nielegalne 
spotkania polskich studentów. Wy-
rok, chociaż nie wysoki, uniemożli-
wił mu jednak dalszą karierę prawni-
czą. Tym sposobem Niemcy sprawili, 
że został dziennikarzem, którego 
pasją stało się narodowe odrodzenie 
Górnoślązaków i uczynienie z nich 
świadomych Polaków, zaś przede 
wszystkim zjednoczenia Śląska  
z resztą ziem polskich.
 Działalność publicystycz-
ną, zrazu dorywczą, rozpoczął już 
wcześniej, od wiosny 1898r. zamiesz-
czając artykuły między innymi rów-
nież o tematyce śląskiej w „Gazecie 
Poznańskiej”, czy też wydawanych  
w Warszawie „Gazecie Polskiej”, 
„Słowie” bądź „Głosie”, czy wreszcie 
„Gazecie Opolskiej” redagowanej 
przez Bronisława Koraszewskiego. 
W tej ostatniej nawet parę miesięcy 
zastępował wydawcę, gdy ten przez 
pewien czas przebywał w Warszawie.
 W czasie swego grudniowego 
procesu w Poznaniu poznał Marcina 
Biedermanna – wydawcę tygodnika 
„Praca”. Ten zaoferował mu stano-
wisko redaktora w dzienniku „Gór-
noślązak”, który zamierzał wydawać 
specjalnie dla Górnego Śląska. Mając 
już inne zobowiązania, Kowalczyk nie 
przyjął tej propozycji, polecając Bie-
dermannowi swego kolegę z Ligi Na-
rodowej – Wojciecha Korfantego oraz 
przyrzekając pomoc w uruchomieniu 
gazety. Korfanty zaś poza redago-
waniem „Górnoślązaka” z Katowic, 
miał również zasilać artykułami „Pra-
cę”. Wróciwszy po procesie do domu, 
Jan Jakub rozesłał listy do Naczelni-
ków poszczególnych Gmin Górnego 
Śląska, prosząc o adresy ludzi chęt-
nych do czytania prasy na ich terenie  

ciąg dalszy str. 10

JAn JAKUb KOWALCZYK (1872–1941r.)
Jan i Stanisław Witaszek 
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PODZIWIAJMY 
bOŻE MĘKI

ARCHAICZnE 
DZIEłA SZTUKI

 Boże Męki, rozsiane gęsto w kra-
jobrazie wiejskim ziemi pszczyńskiej to, 
poza drewnianymi kościółkami najbar-
dziej urocze akcenty sztuki regionalnej, 
to prawdziwe perły artyzmu ludowego.
 Niezwykle optymistyczną konsta-
tacją jest serdeczna troska mieszkańców  
o ich stan zachowania i otoczenia.

1
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 Zwieńczeniem każdej Bożej Męki 
jest kamienny krucyfiks.
 Widoczny na zdjęciu  1  zdobi 
Mękę Pańską na cmentarzu w Pielgrzy-
mowicach. Na zdjęciu  2  boczna figura 
z cokołu z 1807 roku przed drewnianym 
kościółkiem w Bieruniu. Ściana czołowa 
cokołu  z  tej samej Bożej Męki z 1807 
roku przedstawia niezwykle sugestywną 
Madonnę. [zdjęcie  5  ]
 Figury z bocznych ścian cokołu na 
zdjęciach  3  i  4  pochodzą krzyża przy ul. 
Krakowskiej w Bieruniu.
 Na zdjęciu  6  widzimy prymitywną 
figurę Matki Boskiej o niezwykłym uro-
ku. to Boża Męka z ul. św. Jana w Bojszo-
wach.
 Ostatnia płaskorzeźba to Madon-
na na zdjęciu  7  . To figura z cmentarza 
przykościelnego w Pielgrzymowicach.

A. spyra

6

5

7
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i w zdecydowanej większości takie 
otrzymał, co w dzisiejszej rzeczywi-
stości byłoby niemożliwe. Adresy na-
tychmiast przekazał Biedermannowi  
i tym sposobem na Boże Narodzenie 
1901 r. do kilkuset górnośląskich wsi 
można było rozesłać pocztą pierwsze 
numery „Górnoślązaka”. Jako że ga-
zetę redagowano w duchu patriotycz-
nym i radykalnym, od startu zdobyła 
sobie parę tysięcy prenumeratorów, 
zaś dodatkowe kilka tysięcy rozcho-
dziło się w okręgu przemysłowym 
poprzez kolportaż prowadzony z Ka-
towic, gdzie urzędował redaktor Kor-
fanty.
 Cóż, kiedy pod koniec stycz-
nia 1902 r., za artykuł przesłany do 
„Pracy”, Korfantego zasądzono na  
4 miesiące więzienia z natychmiasto-
wym wykonaniem kary. Na ten czas 
Biedermann powierzył Kowalczyko-
wi obowiązki redaktora „Górnoślą-
zaka”. Pracę redakcji utrudniał fakt, 
że gazetę wydawano w Poznaniu, zaś 
redakcja znajdowała się w Katowi-
cach. Za namową Karola Miarki jr., 
Jan Jakub zdecydował się założyć 
spółkę wydawniczą i odkupić „Gór-
noślązaka” od Biedermanna. W tym 
przedsięwzięciu Miarka obiecywał 
pomoc, chociażby tylko przy urzą-
dzaniu własnej drukarni. Powołał 
więc Kowalczyk Spółkę Wydawniczą 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
„Górnoślązak”, której pierwszymi 
udziałowcami byli: gospodarz z Go-
lasowic Paweł Hanslik - z udziałem  
5 tyś. marek i Teofil Pardygoł – dzier-
żawca folwarku Ciosek k. Rybnika 
– z udziałem 8 tyś. marek. Wnet do 
Spółki przystąpił Piotr Reska, wno-
sząc jako udział całe swe oszczęd-
ności - 18 tyś. marek. Administrację 
Wydawnictwa Jan Jakub powierzył 
swemu bratu Tomaszowi. Następ-
nym krokiem było odkupienie tytułu 
od Biedermanna, co pomyślnie prze-
prowadzono i gazeta od 16 kwietnia 
1902 r. zaczęła wychodzić w Katowi-
cach, gdzie przy ul. Młyńskiej 12 na 
I piętrze umieszczono Redakcję, zaś 
drukarnię na parterze. 
 Gdy w maju 1902 r. Kor-
fanty opuścił więzienie we Wron-
kach, Kowalczyk zaangażował go 
jako współredaktora gazety. Jan Ja-
kub i Tomasz Kowalczykowie wraz  
z Wojciechem Korfantym zamiesz-
kali także na I piętrze domu przy 

ul. Młyńskiej 12, prowadząc wspól-
ne gospodarstwo domowe. Wkrótce 
Jana powołano do odbycia 8 tygo-
dniowych ćwiczeń wojskowych, zaś 
po ich zakończeniu kazano odsie-
dzieć wcześniej zasądzone 6 tygodni 
aresztu, tak że do redakcji powrócił 
dopiero we wrześniu i zaraz pełną 
parą ruszyły przygotowania do wy-
borów do niemieckiego parlamentu, 
gdzie z Górnego Śląska zamierzano 
wprowadzić polskich posłów. 
 W tym celu zgrupowani przy 
„Górnoślązaku” powołali Polskie 
Towarzystwo Wyborcze. W tym 
miejscu wypada nadmienić, iż do-
tychczas życie polityczne Górnego 
Śląska wszechstronnie zdominowała 
niemiecka partia katolicka „Cen-
trum”, wspierana przez bytomskie-
go „Katolika” wydawanego przez 
Adama Napieralskiego. Skoro więc 
„Górnoślązak” rzucił hasło: „Precz 
z Centrum!” - zawrzało nie tylko  
w kołach duchownych – zaś między 
„Katolikiem” i „Górnoślązakiem” 
rozpoczęła się zacięta walka poli-
tyczna, w którą włączył się także 
pruski rząd, korzystając z wszelkich 
możliwości zniszczenia niepokornej 
gazety. Działania te wspierali niemal 
wszechwładni w życiu gospodarczym 
niemieccy właściciele przemysłu 
ciężkiego, z ramienia których dy-
rektorzy zakładów na swym terenie  
w bezwzględny sposób tępili zwolen-
ników „Górnoślązaka”. Na tydzień 
przed wyborami – 3 czerwca 1903 r. - 
do akcji włączył się również kardynał 
Kopp, w odczytanym ze wszystkich 
ambon liście pasterskim odsądzając 
redaktorów „Górnoślązaka” od czci 
i wiary oraz grożąc wiernym, że „nie 
może być katolikiem ktoś, kto czy-
ta takie gazety i je trzymać będzie”. 
Orędzie zawczasu miało utrącić pol-
skich kandydatów na posłów wysta-
wionych przez Polskie Towarzystwo 
Wyborcze grupujące obóz „Górno-
ślązaka”. 
 Pomimo tego, Wojciech 
Korfanty, jeden z kandydatów To-
warzystwa, uzyskał mandat posła. 
Kowalczyk, jako publicysta i mówca 
wiecowy, aktywnie uczestniczył w ak-
cji wyborczej. Wystawiony w okręgu 
pszczyńsko – rybnickim, nieznacznie 
przegrał z kandydatem „Centrum”, w 
czym podobno pomógł mu komisarz 
wyborczy, prawdopodobnie fałszu-

jąc wynik wyborów, na co pośrednio 
mogło by wskazywać przekazanie re-
daktorowi „Oberschlesisches Tage-
blatt” przez rybnicką landraturę wia-
domości o zwycięstwie Kowalczyka. 
Część duchowieństwa górnośląskie-
go, przede wszystkim germanizato-
rzy piętnowani na łamach „Górno-
ślązaka” również po wyborach nadal 
zaciekle zwalczali zwolenników  
i czytelników gazety, odmawiając im 
pociechy religijnej oraz udzielania 
sakramentów świętych i to nie tylko 
im, lecz także ich rodzinom, o czym 
informowali redakcję koresponden-
ci. Gazeta zaś ostro piętnowała takie 
praktyki, radząc poszkodowanym 
udawanie się do duchowieństwa  
w Oświęcimiu bądź Krakowie, gdzie 
bez problemów te sprawy załatwia-
no. W międzyczasie kardynał Kopp 
oraz 56 księży – germanizatorów wy-
toczyli redaktorom „Górnoślązaka” 
proces o obelgę. Dodatkowo kar-
dynał wytoczył Kowalczykowi drugi 
proces o rzekomy zarzut symonii 
wysnuty z zamieszczonego w gazecie 
artykułu o przydzielaniu przez pru-
ski rząd proboszczowskich prebend 
kandydatom przychylnym rządowym 
działaniom germanizacyjnym. Przy-
gotowując się do procesów w ciągu 
miesiąca Jan Jakub objechał licznych 
szykanowanych przez duchownych  
i tym sposobem zgromadził przeszło 
70 świadków zdecydowanych wy-
stąpić przed sądem. Bytomski sąd, 
przed którym toczył się proces, do-
puścił przesłuchanie świadków obro-
ny, jednak bez zwrotu poniesionych 
przez nich kosztów, które „Górnoślą-
zak” ofiarował się pokryć. Zeznania 
świadków były tak kompromitujące 
księży germanizatorów, że obecny 
na sądowej sali delegat kardynała 
zdecydował się zawrzeć z Redakcją 
ugodę. Ksiądz Kardynał uznał, iż 
został wprowadzony w błąd i wyco-
fał obydwa oskarżenia, a ponadto  
w specjalnym orędziu wezwał pod-
ległe mu duchowieństwo do zanie-
chania walki z „Górnoślązakiem”. 
Ze swej strony gazeta zaniechała pu-
blikacji artykułów i korespondencji 
dotyczących księży.
 Na łamach gazety propago-
wano także powoływanie przez pol-
ską ludność Górnego Śląska spół-
dzielń spożywców – tzw. konsumów. 
W tym celu Jan Jakub opublikował 
broszurę „O spółkach”, a prócz tego 
na terenie Rybnika i Gliwic był pre-
zesem rady nadzorczej w/w konsu-

JAn JAKUb KOWALCZYK (1872–1941r.) c.d.
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mów. Wszedł również w porozumie-
nie z bankami z Wielkopolski w celu 
wykupu śląskich majątków ziemskich 
z rąk niemieckich właścicieli, by na-
stępnie je rozparcelować pośród 
polską ludność Śląska. Jednak tę ak-
cję wnet utrąciły niemieckie władze 
poprzez zakaz wydawania pozwoleń 
budowlanych na tych gruntach.
 Po wyborach roku 1903 wła-
dze niemieckie nadal zaciekle zwal-
czały „Górnoślązaka”, będąc świa-
dome jego roli w dziele rozbudzania 
polskiej świadomości narodowej 
Ślązaków. Liczne rewizje w lokalu 
redakcji, drukarni i mieszkaniu re-
daktora i wydawcy, wezwania przed 
sędziego śledczego, ciągłe procesy  
i nakładane grzywny, miały zniszczyć 
gazetę, zaś odsiadki wyroków za pu-
blikowane artykuły wystarczająco 
zniechęcić i odstraszyć redaktorów. 
Lecz na przekór temu „Górnoślą-
zak” dobrze się trzymał. Ba, wręcz 
się rozwijał, pomnażając grono czy-
telników i unowocześniając własną 
drukarnię. I czego nie dokonały 
pruskie szykany, sprawiła różnica 
zdań redaktorów na temat doprowa-
dzenia przez Kowalczyka do ugody 
ze zgrupowanym wokół „Katolika” 
obozem Adama Napieralskiego, do-
tąd wspierającego „Centrum”.
 Gdy w roku 1905 Jan Jakub 
odsiadywał półroczny wyrok, Woj-
ciech Korfanty opuścił redakcję,  
a pozyskawszy kilku dotychczaso-
wych pożyczkodawców z Wielko-
polski, za uzyskane środki założył 
własne pismo „Polak”, równocześnie 
przejmując część czytelników „Gór-
noślązaka”. A tu trzeba było spłacić 
wcześniejsze kredyty zaciągnięte na 
wyborczą akcję 1903 roku i nowe 
maszyny drukarskie. Próba mediacji 
podjęta przez Tomasza Kowalczyka 
nie powiodła się. Jan Jakub nie mógł 
przeboleć kroku ligowego „brata”  
i współtowarzysza walki o polskość 
Śląska. Jednak w wyborach uzupeł-
niających roku 1905 „Górnoślązak” 
nadal wspierał Korfantego w walce 
o mandat posła. Nie w stylu Kowal-
czyka było przedkładanie osobistych 
animozji ponad sprawy narodowe.
 Krach spółki był również jego 
osobistą klęską finansową. Jednak 
nie ogłosił upadłości wydawnictwa, 
zostawiając bratu Tomaszowi spra-
wę sprzedaży tytułu Napieralskiemu, 
sam zaś zagrożony następnymi pro-
cesami, jak również ulegając ultima-
tum postawionym przez żonę, opuścił 

Katowice i przez Wiedeń oraz Triest, 
z biletem okrętowym trzeciej klasy  
w kieszeni i 18 dolarami uzyskanymi 
ze sprzedaży złotego zegarka (pre-
zentu ślubnego) oraz spinki krawa-
towej, odpłynął do Stanów Zjed-
noczonych, lądując na Ellis Island 
w Nowym Jorku. Tu, wraz z rzeszą 
„emigrantów międzypokładowych”, 
został poddany upokarzającej pro-
cedurze emigracyjnej, którą jesz-
cze po latach wspominał jako prze-
jaw upodlenia godności człowieka  
i traktowanie go na równi z bydłem. 
Jednak dosyć szybko odnalazł się  
w środowiskach polonijnych, współ-
pracując z polskimi dziennikami  
w Detroit, Buffalo, Milwouke, No-
wym Jorku oraz Toledo, Ohio i Wi-
sconsin. 
 W Stanach dopadło go też 
oszczercze oskarżenie, jakoby Pol-
skiemu Komitetowi Wyborczemu 
ukradł 8 tyś. marek i z nimi uciekł 
do Ameryki. Oskarżenie absurdalne, 
gdyż od wyborów 1903 roku minęły 
już trzy lata, a koszty akcji wyborczej 
dawno rozliczono. (Warto dodać, że 
gdy w Odrodzonej Polsce został se-
natorem, w listopadzie 1922r. oskar-
żenie o defraudację funduszy wybor-
czych na nowo wysunął krakowski 
„Naprzód”. Sąd Marszałkowski 
Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, 
do którego Kowalczyk wniósł o roz-
strzygnięcie tej sprawy, oczyścił go 
z zarzutów orzekając, iż „wysunięte 
przeciw niemu oskarżenia są bez-
podstawne i nieuzasadnione”).
 Na krótko przed wybuchem 
I wojny światowej wrócił z USA do 
Warszawy, działając w Narodowej 
Demokracji. Wybuch wojny zastał go 
w neutralnej Kopenhadze, gdzie był 
korespondentem prasy narodowo-
-demokratycznej, zaś na miejscu do-
datkowo redagował tygodnik „Polak 
w Danii”. Po nawiązaniu kontaktu 
z Komitetem Narodowym Polskim 
w Paryżu, uznanym przez państwa 
Entanty za przedstawiciela Polski, 
pełnił z jego ramienia obowiązki 
przedstawiciela dla spraw konsular-
nych i opiekuńczych. Współtworzył 
również we Francji armię gen. Jó-
zefa Hallera. W roku 1917 napisał 
i wydał własnym sumptem broszurę 
„Prussian – Poland”, uzasadniając 
w niej prawa Polski do ziem zabo-
ru pruskiego, którą rozesłał do po-
lityków oraz dziennikarzy w Anglii, 
Kanadzie, USA, Australii i Afryce 
Południowej. 

 W następnych latach napi-
sał rozprawę o spółdzielczości: „Pa-
tegia, czyli droga do niezawisłości 
ekonomicznej”, propagującą ideę 
odbudowy i oparcia gospodarki pol-
skiej o szeroko rozbudowaną spół-
dzielczość, zrzeszoną w Polskim 
Towarzystwie Gospodarczym i Ak-
cyjnym („Pategia”). Po powrocie do 
Warszawy w roku 1919, natychmiast 
włączył się w działalność Komite-
tu Zjednoczenia Górnego Śląska  
z Polską i z jego ramienia wyjechał 
do USA, by w ośrodkach polonijnych 
podczas ponad stu wiecach i zgroma-
dzeń kwestować pieniądze na ten cel. 
Uzbierane 140 tyś. dolarów następnie 
przekazał komisarzowi Korfantemu 
na akcję plebiscytową. 
 W latach 1920–21 przebywał 
we Wrocławiu jako pierwszy konsul 
Odrodzonej Polski i tam koordyno-
wał akcję plebiscytową. Następnie 
przez rok (lipiec 1921 – czerwiec 
1922) w Naczelnej Radzie Ludowej 
woj. Śląskiego, a później Radzie 
Wojewódzkiej autonomicznego woj. 
Śląskiego reprezentował Chrześci-
jańskie Zjednoczenie Ludowe będąc 
jego współorganizatorem. W latach 
1922–27 z ramienia Chrześcijań-
skiego Związku Jedności Narodowej 
piastował mandat senatora Rzecz-
pospolitej, zaś później, poniechaw-
szy działalności politycznej, do roku 
1935 był komisarzem rządowym Izby 
Przemysłowo Handlowej w Katowi-
cach, zaś następnie jej konsultantem. 
Ponadto zasiadał w radach nadzor-
czych kilku banków i spółdzielń ślą-
skich, w dalszym ciągu wskazując na 
możliwości rozwoju Polski poprzez 
rozwój spółdzielczości, jak również 
pilną potrzebę unarodowienia wiel-
kiego przemysłu górnośląskiego uję-
tego w jedną polską spółkę akcyjną. 
(Rozprawy: „Parcelacje na Śląsku”, 
„U wrót przewrotu”, „O nowy cud 
nad Wisłą”). 
 Około roku 1925 wydzier-
żawił cztery morgi gruntu na Mu-
chowcu, w rejonie pomiędzy lotni-
skiem a obecną ulicą Górnośląską, 
wówczas zalesiony. Po wylesieniu, 
z myślą zaopatrywania Katowic  
w świeże warzywa, produkowane na 
miejscu, a tym samym nie wymagają-
ce transportu, założył farmę warzyw-
ną. I co ciekawe, z żoną Haliną i sy-
nem Stanisławem zamieszkał na niej 
w drewnianym baraku, budząc tym 
zdziwienie bądź nawet kpiny znajo-
mych. Tam również na świat przyszła 
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jego córka Aleksandra, która w przy-
szłości wybrała zawód inżyniera rol-
nictwa. W spartańskich warunkach 
rodzina mieszkała do roku 1931, gdy 
to wreszcie przeniesiono się na ul. 
Damrota. Farma, chociaż nie docho-
dowa, funkcjonowała do wybuchu 
II wojny światowej, jednak po roku 
1931 prowadzona już przez jednego 
z podopiecznych Jana Jakuba i przez 
niego finansowana. 
 W tym czasie napisał także 
dwie powieści: „Zbójnik opiekun” 
oraz „Miłość i czyn”, wydane wła-
snym nakładem w roku 1929 oraz 
drugą część „Zbójnika opiekuna”  
w 1937 roku, która jednak nie docze-
kała się wydania książkowego, a jedy-
nie druku w odcinkach w tygodniku 
„Powstaniec”; ponadto wspomnie-
nia: „Odrodzenie Górnego Śląska”, 
wydane również własnym sumptem 
w roku 1932. I tak zastała go woj-
na. Władze hitlerowskie zawczasu 
jego nazwisko umieściły na tzw. „li-
ście gończej”. Gdyby nie ewakuacja  
z Katowic na początku września 
1939r., pewnie dałby głowę w momen-
cie wkroczenia Niemców do miasta, 
kiedy to złowionych przeciwników 
szybko stawiano pod murem i kulą 
załatwiano dawne porachunki. Jednak 
nie bacząc na konsekwencje, jeszcze 
przed końcem września, z bratem To-
maszem wrócił do Katowic, lecz od tej 
pory był zmuszony się ukrywać, często 
zmieniając miejsce pobytu. 
 Pomimo klęski Francji  
w roku 1940, z którą wiązał nadzieje 
na odrodzenie Polski, pewny był osta-
tecznej klęski Niemiec. W tym czasie 
jego syn Stanisław przebywał na robo-
tach rolnych w Szerokiej k. Żor, gdzie 
przystąpił do samorzutnie utworzonej 
dziesięcioosobowej grupki niepod-
ległościowej – „Bractwa Wolności”, 
zawiązanej przez siostrzeńca Jana Ja-
kuba, Tadeusza Winklera i jego druha 
Konrada Fajkisa, stawiającej sobie za 
cel „szkodzenia Niemcom na każdym 
kroku, a jak przyjdzie czas, z bronią  
w ręku walczyć o Polskę”. Jan Kowal-
czyk w jakimś stopniu był z tą konspi-
racją związany, pośrednicząc w dosta-
wie nielegalnych gazetek i redagując 

ulotki, chociaż w tym czasie już mocno 
we znaki dawała mu się śmiertelna 
choroba. Przed śmiercią zdążył jeszcze 
napisać obszerny memoriał traktujący 
o organizacji polskiego przemysłu po 
wojnie, który  na przechowanie prze-
kazał siostrzeńcowi Tadeuszowi do 
Szerokiej. Złożony śmiertelną cho-
robą, dogorywał w ukryciu. 22 lipca 
1941r., na trzy dni przed swymi 69 uro-
dzinami, zmarł w Katowicach, w oto-
czeniu rodziny a nie w hitlerowskiej 
katowni. Zaś cztery dni po śmierci 
przyszło poń Gestapo, które tym ra-
zem wreszcie dobrze trafiło. Załomo-
tali we drzwi. Skoro tylko się uchyliły, 
wtargnęli do środka.
- „Gdzie jest Jan Kowalczyk?!” - wrza-
snął dowodzący trzyosobową grupą.
- „Na cmentarzu” - odparła żona, 
natychmiast inkasując siarczysty 
policzek. Obecny w mieszkaniu syn 
Stanisław stanął w obronie matki, 
płynną niemczyzną wyjaśniając, że 
ojciec zmarł, co poparł urzędowym 
aktem zgonu. Dotąd pewni siebie 
gestapowcy spuścili z tonu.
- „Świński pies znów nam uciekł! 
Tym razem  chyba na dobre!” - skwi-
tował dowodzący gestapowiec. Ale 
i tak skrupulatnie przetrząśnięto 
mieszkanie, zaś fakt zgonu na pew-
no sprawdzono. Wspomniany wyżej 
memoriał, ukryty w Szerokiej, nie-
stety zaginął. Siostrzeniec Tadeusz 
Winkler, pomimo uszkodzonego 
kręgosłupa, został wcielony do We-

hrmachtu i skierowany na front za-
chodni, gdzie poległ w 1944r. nie 
zdążywszy zrealizować planowanej 
dezercji i wstąpienia do polskie-
go wojska operującego na tamtym 
froncie, zaś jego kuzyn Stanisław, 
jadąc w Katowicach rowerem ulicą 
Damrota, 28 września 1945r. został 
zastrzelony przez czerwonoarmistę  
i tym sposobem pośród żyjących za-
brakło wiedzących, gdzie ów memo-
riał ukryto. Ojciec i syn spoczywają 
obok siebie na katowickim cmenta-
rzu przy ul. Sienkiewicza. 
 Kończąc artykuł należy pod-
kreślić wielką zasługę Jana Kowal-
czyka dla sprawy polskiej na Górnym 
Śląsku, gdyż na początku XX wieku, 
wraz z Wojciechem Korfantym, mie-
li odwagę rzucić między masy ludu 
śląskiego hasło samodzielności naro-
dowej i politycznej w ramach jeszcze 
wtedy nie istniejącej Polski, rozpa-
lając poczucie patriotyzmu narodo-
wego, które następnie w czasie wojny 
pielęgnowane głównie przez ks. Paw-
ła Pośpiecha, dzięki wspólnemu wy-
siłkowi większości Górnoślązaków w 
czasach plebiscytu i powstań śląskich, 
ostatecznie zaowocowało połączeniem 
z Odrodzoną Polską wprawdzie nie 
całego Górnego Śląska, lecz jego naj-
bardziej uprzemysłowionej części.
 I na koniec jeszcze jedna spra-
wa, niestety wstydliwa: Poza nagrob-
kiem na cmentarzu, Jan Kowalczyk 
w żadnym miejscu Katowic nie został 
upamiętniony. Ba, na całym Śląsku 
również, z wyjątkiem rodzinnych Krzy-
żowic, gdzie niedawno, dzięki inicjaty-
wie ówczesnego proboszcza ks.dr Jana 
Grzegorzka, imieniem Jana i Toma-
sza Kowalczyków nazwano skwer przy 
kościele i upamiętniono wzniesionym 
przez parafian obeliskiem.

Jan i stanisław Witaszek 

JAn JAKUb KOWALCZYK - dokończenie

 Redakcja „Orędownika” serdecznie 
dziękuje Panom J. i s. Witaszkom za kolejny 
artykuł o jednym z najwybitniejszych obywa-
teli Ziemi Pszczyńskiej. To rzeczywiście życio-
rys godny sensacyjnego filmu. Dziękujemy 
też niezmordowanemu w swoich działaniach 
księdzu dr Janowi Grzegorzkowi za upamięt-
nienie Kowalczyków.
 Zwracamy się także do Pana wójta 
Pawłowic, Damiana Galuska i Rady Gminy 
o uczczenie Jana Jakuba Kowalczyka w spo-
sób oficjalny.

 Pozwalamy sobie na przedruk bardzo ważnego dla kultury pszczyńskiej artykułu profesora Jana Miodka z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, najwybitniejszego językoznawcy śląskiego. To podsumowanie naszej serii wydawniczej „Perły słowa polskiego 
na Ziemi Pszczyńskiej”. Tekst profesora daje nam ogromną satysfakcje. Ukazał się w październikowym numerze „Śląska”. 
Mamy nadzieję, że Jan Miodek i naczelny „Śląska” Witold Turant zgodzą się na ten przedruk.    red.
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 W październiku zburzono dom towarzysza 
Edwarda Patera, I Sekretarza PZPR w Pszczynie, przy 
ulicy Katowickiej (Armii Czerwonej). Kiedy towarzysz 
sekretarz przybył z Myszkowa do Pszczyny (tam dali 
na mszę świętą, kiedy odjeżdżał), eksmitowano 2 ro-
dziny powstańców śląskich aby ulokować tam nowego 
władcę. Od tego czasu w stojącej naprzeciw kaplicz-
ce barokowej zaczęto palić znicze i świece. Dniem  
i nocą, właściwie nie wiadomo kto. Od tego czasu zaczę-
to nazywać kapliczkę „Paterówką”.
 Towarzysz Pater pytał nieraz urzędników powia-
tu - jak rozwiązać problem denerwującej go kapliczki? 
Na szczęście - obiekt był w rejestrze zabytków, czyli był 
prawnie nietykalny.
 Napisałem w tytule - koniec komuny - ale to nie-
prawda - przecież nadal mamy w Pszczynie ulicę Gwardii 
Ludowej - zbrodniczej partyzantki PPR, która mordowała 
AK-owców.

SYMbOLICZnY KOnIEC KOMUnY 

         W PSZCZYnIE

 Niedawno  pan Bernard Ko-
ścielny przekazał do Muzeum Prasy 
Śląskiej zabytkową podręczną dru-
karkę pieczątkową, którą przecho-
wywał po Stanisławie Ringwelskim. 
Ten pszczyński kupiec wraz z innymi 
powstańcami z Pszczyny drukował w 
1920-21 na niej ważne powstańcze 
ulotki.

z ostatniej chwili

 W RUDOłTOWICACH - UL. A. ZAWADZKIEGO
 Odwiedzając pana Kościel-
nego Rudołtowicach, stwierdziłem 
z niemałym zdumieniem, że mieszka 
przy ul. A. Zawadzkiego. Jak że w 
Pszczynie zachowała się ta ulica tego 
nie wiem. Był to bowiem czołowy 
komunista, członek KPP, Kominter-
nu, aktywny propagator Polskiej Re-
publiki Radzieckiej, która miała być 

przyłączona do ZSRR. Po II wojnie 
zwalczał opozycję a szczególnie Pol-
skie Stronnictwo Ludowe.

 Taki człowiek patronuje 
głównej ulicy naszych Rudołtowic?

A. spyra

 Zwracam się do Rady Miejskiej i do Burmistrza 
- to jest krótka ulica w centrum - koszty zmiany będą nie-
wielkie a hańbiąca nazwa wreszcie zniknie.           A. spyra

Państwu Ewie i Michałowi Beckom

w związku ze śmiercią ich ukochanego Syna

Wacława Becka
który zmarł 9. listopada 2013 w wieku 28 lat

składamy najserdeczniejsze słowa współczucia
Łączymy się z Wami w bólu

koledzy z Zespołu Regionalnego Pszczyna i TMZP 
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 Muzeum Prasy Śląskiej czynne 5 dni w tygodniu od wtorku do soboty
 - szczegóły na stronie www.muzeumprasy.pl   ZAPRASZAMY!

 W pierwszej połowie paź-
dziernika pożegnaliśmy śp. Annę 
Klaus – nauczycielkę, absolwentkę 
naszego Liceum Pedagogicznego, 
studiów technicznych na Uniwersy-
tecie Śląskim.
 Prawie całe swoje zawodo-
we życie związała z ziemią pszczyń-
ską, poświęcając serce, umiejętności 
uczniom szkół podstawowych, śred-
nich ale też nauczycielom i miesz-
kańcom tej ziemi. Osoba niezwykle 
skromna, pełna spokoju, dobroci  
i ciepła, z ogromną artystyczną du-
szą.  Jej talenty artystyczne ujaw-
niły się na zajęcia pozalekcyjnych  
w kółkach plastycznych uczniowskich 
i nauczycielskich. Prace były wysoko 
oceniane i nagradzane. Po 1988 roku 
zajęła się już tylko swoją największą 
pasją – malowaniem. Rysuje piór-
kiem, patykiem, maluje farbą lub 
akwarelą, m. in. w Pszczyńskim Cen-
trum Kultury (grupa „Zdrzadełko”).
 Żegnamy śp. Annę Klaus  
z wielkim żalem. Pozostanie w pa-
mięci wielbicieli Jej talentu, a także 
we wdzięczności zwykłych ludzi, któ-
rym podarowała tyle serca i dobroci.

ŁP

 W Gliwicach zmarł w sierp-
niu br. Czesław Witowski, autor waż-
nej i źródłowej publikacji „Herbarz 
Pszczyński”, przedstawiającej dzieje 
dawnej szlachty na Ziemi Pszczyń-
skiej.

ODSZEDł AUTOR 
HERbARZA PSZCZYŃSKIEGO

 Czesław, mój wieloletni 
Przyjaciel pisał także wielokrotnie 
do „Orędownika” opublikował także 
wzruszające wiersze, np. ten poniż-
szy o pszczyńskim kościółku św. Ja-
dwigi.

 Był przekonany o gościnno-
ści pszczyniaków, czemu dał wyraz 
w powiedzeniu: „pszczyńska miarka 
to miarka z czubem, czyli więcej niż 
gdzie indziej”. Będziemy Cię Czesiu 
serdecznie wspominali. 

Leszek spyra

WSPOMnIEnIE 
O AnnIE



fot. Jacek Jarczok

KLEJnOT
KOŚCIOłA

W bRZEŹCACH

 Przedstawiamy jeden z naj-
piękniejszych zabytków sakralnych 
Ziemi Pszczyńskiej. To tryptyk 
gotycki z 1475 roku, pochodzący 
z drewnianego kościółka, rozebar-
nego w 1905 roku w Brzeźcach.
 Środkowa scena ołtarza 
przedstawia „Sancta Conversatio-
ne” - świętą rozmowę pomiędzy 
Madonną i świętymi św. Stanisła-
wem i Wojciechem.
 To wspaniały przykład śre-
dniowiecznej szkoły krakowskiej, 
która dostępowała dzieła śląskim 
kościołom.
  U dołu po prawej - widocz-
ny tryptyk w stanie zamkniętym.

A. spyra


