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25 rok wydawania
1 numer ukazał się

w marcu 1990

GRZAWA - ĆWIKLICE
z cyklu: Pszczyńskie Madonny

 W tych dwóch drewnia-
nych kościołach zgromadzo-
ne są najpiękniejsze dzieła 
sztuki ziemi pszczyńskiej.
 Zamieszczona na okład-
ce „Koronacja Matki Bożej” 
to czołowe średniowieczne 
przedstawienie szkoły kra-
kowskiej w naszym regionie. 
Zachowała się inskrypcja  
z nazwiskiem autora i datą 
powstania. To Melchior 
Duszka z 1450 roku. Ta środ-
kowa część ołtarza z Grzawy 
(obecnie w Muzeum Archi-
diecezjalnym w Katowicach) 
wraz z tryptykami gotyckimi 
w Brzeźcach i Ćwiklicach to 
prawdziwe skarby średnio-
wiecza na Ziemi Pszczyń-
skiej.
 Ich wysoki poziom ar-
tystyczny i charakter jedno-
znacznie wskazują profe-
sjonalne warsztaty cechowe 
Krakowa lub Małopolski. 
Jednocześnie uświadamiają 
nam, gdzie nasi przodkowie 
zamawiali dzieła sztuki sa-

kralnej do swoich świątyń w XV i XVI wieku. Dopiero później, od XVII wieku kierowali 
swoje zamówienia na Morawy i czeski Śląsk (Fulnek, Opava, Cieszyn i Frydek).
 Powyżej przedstawiamy nieznany, niedawno odkryty podczas renowacji kościoła  
w Ćwiklicach obraz olejny Madonny z Dzieciątkiem, wzorowany na obrazie piekarskim.

 W połowie tego roku ukaże się długo wyczekiwane 2 wydanie, poprawione i posze-
rzone (pierwsze ukazało się w 2000 roku) publikacji „Madonny drewnianych kościołów na 
Ziemi Pszczyńskiej”.            A.s.

Matka Boża z Dzieciątkiem z Ćwiklic
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O ŚLĄZAKACH 
POWIEDZIELI

     Pszczyna, 2012r.   szanowny Pan Burmistrz
Dariusz skrobol

 Chcę się z Panem podzielić moimi pomysłami.
 Może warto zastanowić się - przy okazji budowy marketu Aldi na 
miejscu dworca PKS-u, a także rozpoczynającego się remontu dworca PKP 
- czy w jakiś sposób nie dałoby się tych spraw uporządkować, a przede wszyst-
kim usprawnić i ułatwić życie mieszkańcom Pszczyny.

1. W budynku wyremontowanego dworca PKP umieścić także dworzec PKS,
2. schody nad torami przedłużyć na teren towarowy PKP tworząc bezkoli-
zyjne przejście dla mieszkańców i 1, 2 przystanki dla autobusów, busów etc...

 To rozwiązanie byłoby bardzo korzystne dla PKP (zagospodarowa-
nie budynku), dla PKS-u (zakotwiczenie na stałe w dogodnym dla pasażerów 
i turystów miejscu), a nade wszystko dla mieszkańców, którzy na przejeździe 
przy szlabanach tracą czas i nerwy, że nie wspomnę o bezpieczeństwie.
 O przejściu dla pieszych (nad torami, pod torami) mówi się z różnym 
natężeniem ze 40 lat. Teraz byłaby okazja - przedłużyć przejście na dworcu 
PKP nad torami i tam ustawić 1, 2 przystanki PKS z korzyścią dla pasażerów 
i pieszych z osiedla Daszyńskiego, Ćwiklic itd... czy też autobusów dojeżdża-
jących bez problemu na nowy dworzec z dwupasmówki. 
 Wszystko prawie w tym samym miejscu, bez wielkich przenosin, in-
westycji - oszczędnie, a korzyścią dla wszystkich.
 Proszę o rozważenie moich propozycji.
      Z poważaniem
      Łucja Prządka

MAM POMYSŁ

 - „Ze smutkiem czytam regio-
nalne gazety, które przekształciły się 
chyba w biuletyny ślązakowskich na-
rodowców - zero bezstronności”
 Piotr Spyra - od Marka Jur-
ka do Donalda Tuska - trzeba umieć 
uprawiać taką ekwilibrystykę dla ka-
riery!

 - „Ruch Autonomii Śląska to 
ukryta opcja niemiecka, swojego ro-
dzaju piąta kolumna”
 Jarosław  Kaczyński, który 
nawet nie przeczytał statutu RAŚu. 
On wie lepiej od statutu.

 - „Ślązakom nie przysługują 
żadne prawa mniejszości i pomimo ich 
żądań nie będą przysługiwać. Gadka 
śląska może być finansowana jedynie 
w ramach działalności ludowej.”
 strona rządowa na posiedze-
niu Komisji ds. mniejszości narodo-
wych i etnicznych Sejmu RP w dniu 
3 kwietnia 2014 r.

 - „Piosenkarka Karin Stanek 
miała jedną, fatalną wadę - była ślą-
zaczką”
 wypowiedź w audycji mu-
zycznej w programie 3 Polskiego Ra-
dia. 3 kwietnia 2014 r.

 Uznana przez władze RP 
mniejszość karaimska liczy 323 lu-
dzi. W spisie powszechnym GUS  
w 2012 roku do narodowości śląskiej 
przyznało się przeszło 400.000 osób, 
a jako drugą podała w tymże spisie - 
podobna liczba. Łącznie to przeszło 
800.000 ludzi. 
 W Strasburgu i tak wygramy.

 Powiym Wom, niy ma się 
tym co tropić. Jedna istno mi pedzia-
ła, że być Ślązokiem to niy jest ani 
gańba ani sromota! My przeca som 
usia, my som tukej!
Niech ci, co tu przyłażom, do nos się 
dopasujom a niy na odwyrtke. 
 Niy przejmujcie sie!

pyrsk ludkowie!
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 Kiedy nadszedł w Polsce 
czas, który wielu nazwało czasem 
przełomu (mimo wszystko, mimo 
okrągłego stołu) w mojej Pszczynie 
również zaczęło się coś zmieniać. 
Rok 1989 po półdemokratycznych 
wyborach do sejmu i senatu miasto 
się obudziło, „Solidarność” miej-
scowa nabrała rumieńców, powstał 
Pszczyński Komitet Obywatelski, 
który wsławił się pójściem do Miej-
skiego Gminnego Komitetu PZPR 
i zaplombował pierwszemu sekreta-
rzowi wszystkie meble. Ja to piszę 
bez odcienia kpiny, bo wtedy to rze-
czywiście była odwaga.
 A ludzie w moim mieście 
raczej zawsze mówili, to co myśle-
li. Oczywiście nie na publicznych 
spotkaniach, rozmawiali w domach, 
kawiarniach czy w klubach. Na przy-
kład Zespół Pszczyna w stanie wo-
jennym ćwiczył na próbach „Żeby 
Polska była Polską” Jana Pietrzaka, 
oczywiście półgłosem, żeby patrole 
Jaruzelskiego pod oknami nie usły-
szały.
 Ta swoboda wynikała być 
może z tego, że w takich małych 
miastach władza w czasach PRL-u 
nie była taka wyczulona na każdy 
przejaw innego myślenia, nie byli to 
funkcjonariusze partyjni „z górnej 
półki” a raczej takie wybraki ideolo-
giczne. Toteż pożegnanie z „komu-
ną” w 1989 roku było w Pszczynie 
dość bezbolesne, partyjni działacze 
przycichli na jakiś czas i lokalne wy-
bory wygrał Obywatelski Komitet 
„Solidarność”.
 Oczywiście gdzie dwóch Po-
laków, tam co najmniej trzy poglądy, 
więc zaraz zaczęto w każdej sprawie 
dzielić włos na czworo. W różnych 
sprawach, np. których patronów 
ulic wyrzucić a których zostawić. Na 
szczęście w Pszczynie nie poszło tak 

ostro, jak np. w Tychach czy Biel-
sku Białej, gdzie w śródmieściach 
tuzinami likwidowano radzieckich 
marszałków i sekretarzy generalnych  
a przyjmowano za patronów księży, 
biskupów i świętych. U nas głównym 
pociągnięciem była zamiana Leni-
na na śląskiego biskupa Bogedaina. 
Sądzę, że cały ten okres lat 80-tych 
i przełom roku 1989 zilustruje mój 
artykuł w „Głosie Pszczyńskim” nr 
4/1990, który przytaczam poniżej  
w całości:

i Z PRZODU LEnin 
Z TYŁU ORZEŁ

 „Nowa rada Miasta i Gminy 
w Pszczynie rozpoczęła swoją działal-
ność. Mam nadzieję, że będzie to pra-
ca na rzecz Pszczyny i jej mieszkańców 
w prawdziwym tego słowa znaczeniu. 
Jestem przekonany, że sięgnie ona do 
najskuteczniejszych wzorów i tradycji 
historycznych we włodarzeniu naszym 
miastem. A dokumenty pszczyńskiej 
rady sięgają przecież XV wieku.
 Te nadzieje mąci trochę fakt, 
że przewodniczący i wszyscy trzej wice-
przewodniczący Rady należą do jednej 
„drużyny”, czyli do Komitetu Obywa-
telskiego.
 Czy nie będzie to zbytnie uni-
sono? 
 W moim artykule chciałbym 
przedstawić garść refleksji z takiego 
okresu działania rady, który nie na-
leżał do najszczytniejszych. I to wcale 
nie z winy radnych, którzy dwoili się  
i troili, aby cokolwiek pożytecznego 
dla miasta i regionu przeprowadzić 
w warunkach realnego socjalizmu. 
Mam na myśli lata siedemdziesiąte  
i początek lat osiemdziesiątych, kiedy 
to sam przez dziesięć lat brałem udział 
w pracach tego zgromadzenia.
 Pamiętam, z jakim entuzja-
zmem i nadzieją przystępowałem do 

pracy, będąc przekonany, jak wiele to 
miasto ma potrzeb i ile trzeba dla tego 
środowiska zdziałać.
 Moją kadencję rozpoczą-
łem jeszcze w tradycyjnej siedzibie 
pszczyńskich rajców w ratuszu przy 
rynku. Inauguracja rozpoczęła się od 
zdymisjonowania ówczesnego naczel-
nika miasta, Bronisława Ptaka przez 
I sekretarza PZPR, tow. E. Patera. 
Byłem oburzony, bo akurat B. Ptak 
dość dynamicznie kierował miastem. 
Naraził się jednak sekretarzowi zbyt 
samodzielnym działaniem więc mu-
siał odejść.
 Wygłosiłem coś w rodzaju 
mowy pożegnalnej, uwypuklając jego 
dobre posunięcia. Grymas niezado-
wolenia na twarzy władcy „białego 
domu”, który w ogóle nie znosił lu-
dzi samodzielnych, był wymownym 
komentarzem mojego wystąpienia. 
Przykładem polityki tow. Edwarda 
Patera może być jego bardzo negatyw-
na ocena dr Witolda Antesa, jednego  
z najlepszych lekarzy w historii mia-
sta. Mnie się też zresztą oberwało od 
tow. Edwarda przy budowie skansenu, 
kiedy to wyraził opinię: „po co nam te 
stare budy”?
 Wracając do wspomnianej se-
sji, naczelnikiem został zupełnie bez-
barwny, „mierny, bierny ale wierny” 
tow. Pawełko. Rozpoczęła się szara 
codzienna praca rady w komisjach, 
na których zacząłem się uczyć me-
chanizmów działania tego organizmu. 
Po krótkim urzędowaniu Pawełki na-
czelnikiem miasta został Ryszard Mi-
chalik, którego miło wspominam, był 
bowiem niezastąpiony w  odręcznym 
załatwianiu drobnych, dokuczliwych 
problemów miasta.
 Cały czas mojej działalności 
w roli radnego byłem członkiem ko-
misji rozwoju gospodarczego, której 
przewodniczył inż. Stanisław Sroga. 

„Musimy żyć na tym świecie na który przyszliśmy
ale musimy się ciągle nie zgadzać z tym światem,

z jego łamaniem praw natury i praw Boga.
To jest właśnie dylemat człowieka,

ale to jest także ciągły impuls do działania.”
(ks. abp Kazimierz nycz)

Z PRZODU LENIN Z TYŁU ORZEŁ
czyli czy pogarda jest grzechem?

Aleksander Spyra

Jest to artykuł, który ukaże się w przygotowanym 
do druku materiale z sesji akademickiej wyd. przez 
„scriptorum”
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Intensywną i systematyczną pracą do-
prowadziliśmy do wielu znaczących 
wyników, szczególnie w rozbudowie 
wodociągów i kanalizacji, asfaltowa-
nia dróg, szczególnie w sołectwach  
i osiedlach peryferyjnych. Dość charak-
terystyczną cechą początkowej pracy 
nowych radnych był swoisty partykula-
ryzm. Zanikł jednak z upływem czasu, 
kiedy górę brała świadomość odpowie-
dzialności za całe miasto i region. 
 Najlepszą współpracę mieli-
śmy z następnym naczelnikiem, inż. 
H. Zającem, późniejszym wicewoje-
wodą katowickim. Ten okres był cza-
sem ratowania zabytkowej starówki. 
Udało się powstrzymać degradację 
tego unikalnego zespołu urbanistycz-
nego, o którym w latach sześćdziesią-
tych burmistrz Śledziński wyrażał się, 
jako o terenie, na którym po wybu-
rzeniu „starych bud” wyrośnie osiedle 
bloków.
 Zlecono program rewalory-
zacji i uratowano niektóre cenniejsze 
kamienice. Uniemożliwiliśmy zapla-
nowaną wcześniej budowę domu to-
warowego, który miał dominować przy 
ulicy Chrobrego, zlikwidować ulicę 
Rymarską (dawniej Mleczną) i znie-
kształcić średniowieczny rzut miasta.
 Spowodowaliśmy likwidację 
ruchu samochodowego na obszarze 
starówki. Zakwitł kolorami odnowio-
nych kamieniczek rynek ozdobiony 
szyldami i wysięgnikami z metalopla-
styki. Otrzymał on też nową płytę wraz 
ze zrekonstruowaną na niej studnią. 
Dekoracyjne sgrafitta pokryły niektóre 
fasady domów.
 Myślę, że ten czas, zapocząt-
kowany rozsądnym podejściem do te-
matu ostatniego naczelnika powiatu, 
mgr Rudolfa Myszki – był najowoc-
niejszym w niezbyt wesołej powojennej 
rzeczywistości Pszczyny. Oczywiście 
były przeszkody, były złośliwości, jak 
np. osławiona działalność radnego 
Szwedy, który  miał specyficzne zdanie 
o tym, co jest zabytkiem, a co trzeba 
zburzyć. Poza kuriozalnymi pomysła-
mi zrobił wiele złej atmosfery. Przy-
kładowo nasze roboty konserwator-
skie przy grobach książąt Anhaltów  
i Hochbergów nazwał na sesji „wskrze-
szaniem pruskich tradycji w Pszczynie”.
 Nominacja inż. Zająca na 
wicewojewodę spowodowała objęcie 
urzędu naczelnika przez inż. Wiesława 
Kasińskiego. Nie miał on tego polotu, 
co jego poprzednik, był czasami zbyt 
drobiazgowy, ale starał się sumiennie 
wykonywać swoją funkcję. 

 W tym czasie nastąpił sierpień 
1981. Pamiętna sesja rady, która od-
była się (jedyny raz) w sali Miejskiego 
Domu Kultury była odbiciem gorącej 
atmosfery panującej w kraju. Ówcze-
sny przewodniczący rady, tow. Do-
liński chciał uczynić efektowny gest  
w kierunku „demokratyzacji”, rezy-
gnując z tej funkcji, która sprawował 
jednocześnie ze stanowiskiem I se-
kretarza KMiG PZPR. Przewidział 
jednak na swojego następcę również 
członka tej partii, dyrektora szkoły  
w Studzionce, tow. Pinocego. Rozgo-
rzała gorąca dyskusja, w której padło 
żądanie zgłoszenia kontrkandyda-
ta. Został nim członek ZSL (co było 
wówczas sensacją!) mgr Rudolf Krzy-
woń. Byłem w komisji skrutacyjnej, 
którą dodatkowo pilnował ze strony 
komitetu tow. Czerwiński. Mimo to 
kandydat partyjny przegrał, a prze-
wodniczącym został Krzywoń. To był 
pierwszy znaczący wyłom w betonowej 
strukturze pszczyńskiej władzy.
 Ponieważ według nowych 
przepisów skład rady znacznie się po-
większył, już wcześniej przeniesiono 
obrady z sali ratuszowej do dużej sali 
komitetu PZPR. Od razu rzucił się  
w oczy fakt, że na tzw. ścianie prezy-
dialnej wisi duży portret Lenina, czer-
wone sztandary i hasło. Złożyłem na 
komisji wniosek, aby godło państwo-
we i flaga narodowa zostały umiesz-
czone na miejscu symboli partyjnych. 
Powtórzyłem to na jednej z sesji. Po 
pewnym czasie orła powieszono na… 
tylnej ścianie sali. Tak więc obradowa-
no w pomieszczeniu, gdzie z przodu wi-
siał Lenin, a z tyłu orzeł. Kolejne moje 
i kolegów interpelacje nie odniosły 
skutku.

 W międzyczasie zaprojek-
towałem nowe wnętrze sali sesyjnej  
w ratuszu, mając nadzieję, że na nową 
kadencję przeniesiemy obrady do tra-
dycyjnego pomieszczenia. A więc stoły 
i krzesła usytuowane w tzw. „podko-
wy”, wysokie, ciemne boazerie, stylo-
we kinkiety, a na ścianie prezydialnej 
godło polskie, pod nim herb woje-
wództwa katowickiego i na dole orzeł 
pszczyński. Dopiero teraz doczekałem 
się, że to „moje” wnętrze znowu jest 
miejscem obrad najwyższej władzy 
miasta.
 Z innych epizodów pracy rad-
nego przypominam sobie interpelacje 
w sprawie zwracania się do radnych 
per „obywatelu” a nie „towarzyszu”, 
jako, że nie wszyscy jesteśmy partyj-
ni. Tego typu uwagi skutkowały na 
krótko, po czym wracano do dawnej 
formy. Jednym z nielicznych moich 
„zwycięstw” była interpelacja w spra-
wie procesji Bożego Ciała w rynku. 
Jak wiadomo, na wiele lat została ona 
wyrzucona na teren parku. O dziwo 
naczelnik Kasiński wyraził na to zgo-
dę i procesja znowu wędrowała wokół 
staromiejskiego rynku.
 Kontrowersyjna stała się 
także sprawa obsadzania stanowisk 
władczych i dyrektorskich przez ludzi, 
przywiezionych w teczce. Okazją do 
dyskusji stała się nominacja dyrekto-
ra WZD. Mój apel, aby wreszcie ro-
dowitych pszczyniaków, fachowców 
traktować jako równoprawnych kan-
dydatów na takie stanowiska spotkał 
się z oburzeniem wielu radnych, przed-
stawicieli elementu napływowego, któ-
ry wówczas obsadzał 90% wszystkich 
ważniejszych posad w Pszczynie.

dokończenie str. 6

sesja Rady Miejskiej w latach 80-tych XX wieku
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 Zresztą wydaje mi się, że sy-
tuacja zbytnio się  nie zmieniła. Przy-
kładem może być Pszczyński Komi-
tet Obywatelski, w którym rodowici 
pszczyniacy są w mizernej mniejszości. 
Powodem tego jest chyba mentalność 
Ślązaka, spokojna, niekonfliktowa  
i skierowana raczej na konkretną ro-
botę a nie na działania społeczno-po-
lityczne.
 No, ale to już jest temat na 
osobne opracowanie…”

 Minęło kilkanaście lat. I oka-
zało się, że „komuna” wcale nie pa-
dła, a esbecja, używając określenia 
mojego ulubionego felietonisty Stani-
sława Michalkiewicza, mimo pozor-
nej likwidacji nadal kolportuje swoje 
trujące zasiewy wśród społeczeństwa. 
W 2007 roku okazało się, że jestem 
agentem. Tajnym agentem z tytułem 
„Piotr”. Początkowo sądziłem, że to 
kabaret. Ale nie. W IPN były moje 
akta. Z kilkakrotnie przesłuchiwa-
nego za niepokorne wystąpienia na 
PRONIE, gdzie nawoływałem do re-
alizowania społecznej nauki Kościoła 
i tłumaczyłem się z ucieczek moich 
zespolaków w czasie występów na za-
chodzie – stałem się agentem i współ-
pracownikiem „komuny”.
 Po początkowym oszołomie-
niu człowiek zaczyna myśleć, analizo-
wać – co ja takiego zrobiłem. Przypo-
mniały mi się sprawy Zyty Gilowskiej, 
ojca Heymo, czy profesora Miodka, 
oczywiście „par toute  proportion gar-
dée”. Przemyślałem przesłuchania, 
na których funkcjonariusz wypytywał 
mnie „inteligentnie” o różne spra-
wy związane z zespołem „Pszczyna” 
z Towarzystwem Miłośników Zie-
mi Pszczyńskiej a także pytał o mój 
krytyczny stosunek do I sekretarza 
KMiG PZPR w Pszczynie, niecieka-
wej postaci, Aleksandra Ćwiąkały. 
Pomyślałem, że to odwet tego czło-
wieka za moje wystąpienia w latach 
1982-84 (a może za tego Lenina na 
sali). Jakże się myliłem. Jak się póź-
niej w IPN-ie okazało, moja teczka 
zaczynała się już w roku 1957. Ale  
o tym później.
 Tych przesłuchań było pięć, 
może siedem. Funkcjonariuszy było 
kolejno dwóch. Jeden z nich Ma-
rek Fabera już nie żyje. Drugi żyje, 
nie wymienię więc jego nazwiska. 
Obydwaj podkreślali, że to już nie 

to SB z poprzednich lat, okrutne  
i niewykształcone. Oni są po prawie 
na Uniwersytecie Śląskim i pozornie 
wyglądało to na łagodność i nowo-
czesność w myśleniu, działaniu i dia-
logu z „partnerem”. Można się było 
dać nabrać  tym bardziej, że praw-
dziwe intencje starannie ukrywali. 
Po paru rozmowach ich inteligencja 
okazywała się sprytem a środki do 
celu – marnie ukrywanym fałszem  
i obłudą. Czyli jaki uniwersytet – tacy 
magistranci, jaki rektor (Rechowicz) 
taki poziom prawdy.
 Po kilku z takich przesłu-
chań musiałem osobiście napisać  
i podpisać oświadczenie, że z prze-
prowadzonej „rozmowy” nic nie uj-
rzy światła dziennego. Wtedy myśla-
łem, że to taka tajemnica państwowa, 
teraz się domyślam, że chodziło o to, 
aby ich raporty nie były przez nikogo 
kontrolowane czy sprawdzane. Cho-
dziło przecież o premie czy awanse 
za „werbunek”.
 Wreszcie dali mi spokój a po 
1989 roku zaczęła się „nowa Polska”. 
Praca, działalność, wznowienie po kil-
kudziesięciu latach „Głosu Pszczyń-
skiego” z Wojciechem Bertischem, 
rozpoczęcie wydawania „Pszczyńskie-
go Niezależnego Orędownika Kul-
turalnego”, później wybory do Rady 
Miejskiej, Powiatowej. Normalnie 
twórcze życie w normalnej rzeczywi-
stości.
 Kiedy w 2007 roku chciano 
mnie czymś tam uhonorować, radny 
Zbijowski tryumfalnie ogłosił mnie 
agentem no i awantura, prasa itp. 
Oczywiście odmówiłem jakichkol-
wiek wywiadów, oświadczając – co-
kolwiek powiem, będzie źle. Jeśli po-
wiem, że jestem zupełnie niewinny, 
wrogowie i tak nie uwierzą.
 Ponieważ nie na żarty się 
zdenerwowałem, złożyłem wniosek  
o ujawnienie mojej teczki w Kato-
wickim Instytucie Pamięci Narodo-
wej. Po roku otrzymałem zaprosze-
nie do zapoznania się z moją teczką. 
No nie całą, bo coś tam jeszcze utaj-
nili. W katowickiej czytelni IPN-u 
położono przede mną opasłą tekę. 
Liczyła przeszło 400 stron. To nie do 
wiary, jaka to była pracowita forma-
cja, to UB – SB. Z rozrzewnieniem 
oglądałem pierwsze dokumenty na 
mój temat z roku 1957. Miałem wte-
dy 19 lat, czyli założyli mi teczkę jak 

klerykom, kiedy rozpoczynali studia 
w seminariach duchownych.
 Te pierwsze kartki to były 
sprawozdania jakiegoś tajniaka z ze-
brań założycielskich Stowarzyszenia 
PAX w Pszczynie, gdzie zostałem 
przewodniczącym oddziału.
 Potem były następne dono-
sy, sprawozdania, listy paszportowe 
z każdego wyjazdu zagranicznego 
zespołu Regionalnego „Pszczyna”, 
którym kierowałem od 1960 roku,  
a także dokumenty (dane) paszpor-
towe dla niektórych członków.
 Tak ten opasły tom praco-
witości esbecji na mój temat zrobił 
na mnie wrażenie. Zastanawiam 
się, dlaczego ta masa energii tysię-
cy funkcjonariuszy była skierowana, 
zamiast na jakieś konstruktywne dla 
ustroju socjalistycznego efekty, na 
takie marginalne sprawy. A może to 
dla nich nie były sprawy marginalne. 
Takie rozsadzanie społeczeństwa od 
środka, szczególnie tej wykształconej 
jego części – było jakimś celem otę-
pienia Polaków. No to się na szczę-
ście nie udało.
 Choć nie jestem tego tak cał-
kowicie pewien czy w takiej sytuacji 
powinno się o tym wszystkim po la-
tach zapomnieć, wybaczyć, machnąć 
ręką. Mnie emerytowi te teczki nie-
wiele zaszkodziły, ale ludziom młod-
szym od mnie? Na pewno poderwały 
do nich zaufanie, złamały kariery, 
rozbiły rodziny. To tym bardziej tra-
gikomiczne, że sami funkcjonariu-
sze, fałszujący życiorysy innych, żad-
nej konsekwencji nie ponieśli.
 Zapomnieć tego wszystkiego  
nie można, choćby tylko ku przestro-
dze innym, następnym. Choć histo-
ria uczy, że jeszcze nikogo w historii 
niczego nie nauczyła.
 Czy należy wybaczyć? No 
cóż, przebaczenie jest jednym z ele-
mentów chrześcijańskiego życia, 
więc trzeba.
 Pozostaje pogarda. Czy po-
garda jest grzechem? Przecież po-
gardliwy stosunek do ludzi to jedyne 
uczucie, jakie człowiekowi pozosta-
ło. Człowiekowi, który nie chce wen-
detty, nie chce rewanżu. Chce mieć 
wreszcie spokój od tego półwiecza 
upiorów, o których często nawet nie 
wiedział, nie miał świadomości ich 
istnienia, a które w końcu, niejako 
zza grobu go dopadły i nie pomoże 
tutaj żadna wzgarda…

Aleksander spyra

Z PRZODU LENIN Z TYŁU ORZEŁ c.d.
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 Ciekawy zbiór nieznanych pieśni i wierszy Juliusza Ligonia odnalazłem w bibliotece 
Muzeum Prasy. Tom wydany u Miarki w Mikołowie w 1919 roku, a wydawcą był Adolf Ligoń.
 Wiersze są dedykowane nam, Ślązakom, miłośnikom śląskiej mowy i naszej małej Ojczyźnie.

ISKRA MIŁOŚCI
Wiersze Juliusza Ligonia

Jestem śląskie dziecko 
Boże Tobie chwała 
śląska nasza ziemia mnie tu wychowała.
Śląska nasza ziemia mnie tu wychowała.

I od śląskiej matki,
Do niej miłość brałem,
Od ojca Ślązaka
Przykład otrzymałem.

Jestem śląskie dziecko,
Śląskiego plemienia,
Czystej przodków wiary
I ze krwi i z tchnienia.

Uczucia wraz z życiem,
Wziąłem pracowite, 
Miłość Boga, bliźnich, 
Mam w sercu wyryte.

Jestem śląskie dziecko
I Ślązakiem zginę; 
Kocham śląską ziemię,
I śląską krainę.

Kocham to, co nasze, 
Jako mi Bóg miły,
Choćbym miał wysączyć
Krew z ostatniej żyły.

Jestem śląskie dziecko,
Rodu słowiańskiego,
Idę wszędzie śmiało,
Nie boję się złego.

Dać życie za wiarę
I ojczyznę złotą,
To jest dla mnie chlubą,
To jest wielką cnotą.

Strzeżmy się gorzałki bracia
Tego wroga naszego.
Co więcej niż z Moskwy kacia,
Czyni w narodzie złego. 
Bo ona i najmędrszego
W głupca zmienić podoła.
Pozbawi szczęścia wiecznego, 
Czego Moskal nie zdoła.

Strzeżmy się i karczem bracia,
Obozów wroga tego,
Gdzie się grosz o czas utraca
Gdzie dla nas tyle złego;
Bo kto się ku złemu chyli,
Ze złem także zaginie.
Strzeżmy się więc bracia mili
Złego w każdej godzinie.

Nie składajmy grosza swego
Na zgubę siebie samych
Dla Icka, Mośka chytrego,
Doradców gorzałczanych.
Niech gorzałkę sobie piją,
Icek, Mosiek brodaty
I w beczkach, w których ją mają,
Niech się topią na głowy.

My zaś chwyćmy bracia mili
Dzielnie za broń trzeźwości
Tą zwyciężymy w każdej chwili
Tego wroga ludzkości
Odniesiem walne zwycięstwo
Jak pod Wiedniem Sobieski
Zapłaci nam za to męstwo
Dobry Ojciec niebieski.

Strzeżmy się gorzałki

Jestem śląskie dziecko

Jestem śląskie dziecko,
Nie na próżno żyłem,
O Sobieskim Janie
Z młodu się uczyłem.
Co jak w niebo westchnął,
I wąsa poprawił,
To Wiedeń i całe
Chrześcijaństwo zbawił.

Jestem śląskie dziecko,
Męczenników plemię,
Co dla świętej sprawy
Krwią zbroczyło ziemię.

Ziemię Europy,
Ziemię Ameryki,
Świadkiem są narody,
Świadkiem i kroniki.

Jestem śląskie dziecko,
Nie będę tłumaczył,
Za co nam Bóg dzisiaj,
Taki los przeznaczył.

Za co teraz inni
Nami pogardzają,
Choć na śląskiej ziemi
Dobroci doznają.

Jestem śląskie dziecko,
Wytrwam przeciwieństwa
Wszak się raz zakończą
Te nasze męczeństwa.

Choć silny słabego
Na ziemi ciemięży,
Lecz słaby silnego
W wieczności zwycięży.

Franciszek Ligoń
ur. 3 grudnia 1792 r., um. 15 października 1871 r.

Ojciec Juliusza.

Juliusz Ligoń
ur. 28 lutego 1923 roku, um. 17 listopada 1889 r.

a.s.
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 System obiektów rogatek pobierających myto (cło) na granicy księstwa pszczyńskiego, a także na granicach 
miasta Pszczyny, to właściwie jeszcze niezbadany temat i warto, aby ktoś się pokusił o takie opracowanie, wykonanie 
mapy z usytuowaniem obiektów itp.
 Dzisiaj przedstawiamy kilka z zachowanych rogatek i fragmenty tekstów o tych opłatach i problemach z nimi 
związanych, pióra Ludwika Musioła (1936 r.).
 Szczególnie ciekawy jest opis konfliktów pomiędzy zamkiem a rajcami miejskimi o podział i koszty tych dochodów.

Budynek rogatki na granicy Pszczyny w Jankowicach, na szosie w kierunku Oświęcimia i Krakowa

 Handel w naszym mieście aż do XVIII wieku odbywał się na ogół w skromnych ramach. Wobec stosunkowo 
małych rozmiarów miasta i niedużej ilości obywateli nie mogło być inaczej. Natomiast tranzyt handlowy przez miasto 
był od niepamiętnych czasów bardzo ożywiony, ze względu na główny międzypaństwowy szlak handlowy, przecho-
dzący tędy. Handel, wymiana towarów, sprzedaż ich, mogła się z natury rzeczy odnosić tylko do takich wyrobów, 
które tutejsi obywatele wytwarzali w ilości ponad własną potrzebę, lub też rozwijać się mógł w takich dziedzinach,  
w których obywatele pośredniczyli w tej wymianie, choć nie byli producentami towaru. Można zatem mówi o handlu 
winem i handlu solą (pośrednictwo, składy tych towarów w mieście) oraz handlu własnymi wyrobami: suknem, skó-
rami, płótnem, wyrobami garncarskimi itp.(...)
 (...) W XV wieku szereg obywateli trzymało konie i powozy i słyszymy o bardzo dalekich nieraz wyjazdach 
tych „furmanów”. Jeżdżą do Oświęcimia, do Krakowa, Bytomia, Raciborza, do Żywca, Opawy, do Berna na Mora-
wach, do Węgier. Jeżeli przy tej sposobności przewozili w potrzebie miasta lub księcia pilne wiadomości lub towary, 
wynagradzano ich za to z kasy miejskiej.
 Położenie miasta przy szlaku handlowym o znaczeniu drogi tranzytowej miedzypaństwowej, musiało oczy-
wiście dodatnio wpływać na handel w mieście. (Szła także druga stara droga z Węgier do Krakowa poprzez przełęcz 
niskich Karpat).

STOSUNKI HANDLOWE

dokończenie str. 10
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Budynek rogatki w Porębie zbudowany prawdopodobnie w 1879 roku po utwardzeniu szosy do Raciborza. 
Dzierżawiono ją weteranom wojennym. Opłata na furmankę wynosiła 10 fenigów (równowartość 2 bułek). 

Przejazd do kościoła był gratisowy (Z. Orlik - monografia Poręba - 2011r)

Budynek przypominający rogatkę przy wjeździe do Pszczyny na ul. Katowickiej. 
Janusz Ryt, potomek dawnych właścicieli, Chrószczów, twierdzi jednak, że budynek nigdy nie pełnił takiej funkcji.
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Cło

 Od dawnych czasów w mie-
ście ustanowione było cło książę-
ce, pobierane przez urzędników  
w grodzie. Po nabyciu ziemi pszczyń-
skiej przez Turzonów, przeszło wraz  
z innymi regaljami (= prawami ksią-
żęcymi, królewskimi) także i prawo 
pobierania cła na nowych panów na 
Pszczynie. Według szczegółowego 
zestawienia stawek celnych na zam-
ku pszczyńskim z roku 1536 uiszczali 
handlarze:

Od każdego wozu całego - 7 groszy
Od fury soli - 20 halerzy
Od fury pszenicy - 1 grosz
Od tonny śledzi - 1/2 grosza
Od kadzi miodu - 1 grosz
Od tonny węgorzy - 1 halerz
Od i postawu sukna - 1 halerz
Od kramarza od każdej skrzyni  
- 1 grosz
Od kramarskiego wozu - 2 grosze
Od konia, wołu lub krowy prowa-
dzonej na targ - 4 halerze
Od każdej kadzi z rybami, przewo-
żonej z innej ziemi - 2 grosze
Od świni, owcy lub kozy - 2 halerze
Od centnara ołowiu - 1 grosz
Od wozu żelaza w szynach - 4 ha-
lerze
Od centnara żelaza w sztabach  
- 1 grosz
Od jednego wozu z jabłkami  
- 1 1/2 grosza
Od drelinga wina - 7 groszy
Od 100 skór krowich lub wołowych 
- 10 groszy
Każdy Żyd musi dać - 1 grosz
Kto tędy przechodzi lub przejeżdża  
z domowemi sprzętami lub się wy-
prowadza płaci 1 grosz.

 Dochody z cła pszczyńskiego 
wpływały do kas panów na Pszczynie. 
Dopiero książę Kazimierz wyjednał 
dla miasta u króla Władysława wę-
gierskiego i czeskiego cło od wozów. 
W królewskim przywileju, datowa-
nym we wtorek po niedzieli Oculi 

1514 r., król nadmienia, że na proś-
bę księcia Kazimierza cieszyńskiego, 
uwzględniając okoliczność, że miesz-
czanie ponoszą wielkie wydatki na 
naprawę mostów i dróg w mieście  
i pod miastem, obdarza miasto przy-
wilejem pobierania cła w wysokości 
12 halerzy czyli 1 grosza od każdego 
przejeżdżającego przez miastu wozu 
furmańskiego.
 W XVII wieku miasto jed-
nak ni stąd nie zowąd rozszerzyło 
sobie przywilej, pobierając np. około  
r. 1680 oprócz powyższego cła od wo-
zów jeszcze opłatę od każdego konia 
lub bydła po 6 hal., od owcy lub świ-
ni po 2 hal., a od każdego Żyda po  
4 1/2 halerza. Na okoliczność tę 
zwrócił urząd zamkowy uwagę do-
piero w XVIII wieku.
 Gdy w XVIII wieku miasto 
upomniało się na zamku, iż jakiś 
dawny przywilej (który jednak nie 
istniał), przyznawał mu pobieranie 
cła i z innych towarów, miasto otrzy-
mało pouczenie od zamku, że takie-
go przywileju miasto nie posiadało  
i ma się zadowolić tem, co w dro-
dze łaski kiedyś uzyskało. Dochód 
z myta miejskiego wynosił w r. 1752 
około 40 guldenów reńskich.
 W 60-tych latach zbudował 
rząd między stodołami osobny budy-
nek celny, gdzie badano legitymacje 
podróżnych do austriackiej części 
Śląska. Budynek dziś jeszcze stoi, 
choć urząd celny zniesiono po woj-
nie. (...)

 (...) Przewóz soli polskiej 
przez miasto był tak silny, że magi-
strat skarży się w r. 1722 na nadmier-
ne wydatki na utrzymanie mostów 
i dróg koło miasta, rujnowanych 
przez ustawiczne przejazdy ciężkich 
wozów z solą, przewożoną przez 
miasto.
 Fiskalny czyli cesarski skład 
soli znajdował się w mieście, na-
przeciw zamku, już w XVI wieku. 
Często wspomina się w tym czasie  
o „składzie” (1529 i 1532) i o „skła-

dzie soli cesarskiej” (1660). W roku 
1722 skład ten wraz z „urzędem sol-
nym” znajdował się w kamienicy na 
rogu rynku u Greupnera, który był 
faktorem soli i urzędnikiem cesar-
skim. Czuwał także ze swoimi funk-
cjonariuszami nad handlem solą. - 
Fiskalny skład istniał w Pszczynie aż 
do XIX wieku (około r. 1860).

 Handel winem. Długie po-
ciągi wozów kupieckich przewoziły 
od niepamiętnych czasów beczki  
z ognistym węgrzynem poprzez prze-
łęcz Jabłonkowską i Pszczynę dalej 
do Polski, do Krakowa (zwłaszcza 
od XV wieku). Nic więc dziwnego, 
że wino było i w naszym mieście ce-
nionym napojem. Od każdej dużej 
beczki wina, przewożonego przez 
miasto, pobierał zamek 7 groszy cła, 
według taksy z r. 1536.
 Podobnie, jak to było z pi-
wem, tak też i wyszynk wina był przy-
wilejem obywateli naszego miasta. 
(...)

 (...) Obywatele, którzy szyn-
kowali wino, musieli z tego płacić 
czynsz na zamek. W dokumencie, 
wystawionym przez biskupa Balta-
zara Promnica z roku 1556 (we wto-
rek po św. Wicie) ustanawia się: „Od 
każdej 10-cio wiadrowej beczki wina, 
którą szynkuje się w mieście, płacą 
obywatele 9 groszy na zamek, tak, 
jak już oddawna płacili”.
 „Porządki winne” z roku 
1570 przechowały się w kopjale przy-
wilejów miejskich. Nowe „porządki 
winne” zatwierdził baron Prom-
nic dla miasta przywilejem z dnia 
19. VII. 1666 r. Z szacunku miasta 
Pszczyny r. 1723: „W mieście znajdu-
ją się 102 domy z prawem wyszynku 
wina, które kolejno wino szynkują”. 
Wartość dochodową tych „porząd-
ków winnych” w tym roku określono 
na 10 talarów od każdego domu.

(1936 Monografia Pszczyny Musioła)

MYTO, CŁO, ROGATKI PSZCZYŃSKIE c.d.
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 1) Chcąc przedstawić dzie-
je polskiego handlu i kupiectwa na 
Górnym Śląsku koniecznie cofnąć 
się należy do okresu tworzenia przez 
Karola Miarkę, znanego polskiego 
działacza narodowego, tzw. „Konsu-
mów Ludowych”, uspołecznionych 
placówek kupieckich jakie począw-
szy od roku 1872 zaczynają pokry-
wać gęstą siecią cały Górny Śląsk. 
W ruchu tym należy upatrywać nie 
tylko pierwsze przejawy uspołecz-
nionego handlu w tych stronach, lecz 
także pierwsze próby organizowania 
się polskiego handlu i kupiectwa na 
Górnym Śląsku.
 Istniały już przed owym ro-
kiem 1872 na Górnym Śląsku sto-
warzyszenia prywatnego kupiectwa, 
miały one jednak charakter niemiec-
kich związków (t.zw. „Kaufmänni-
scher Verein”). Zresztą narodowo 
uświadomionego kupiectwa pol-
skiego w tym okresie, tj. w 60-tych 
latach 19. wieku) na Górnym Śląsku 
nie było. Ruch narodowo-polski bo-
wiem na tym obszarze jest również 
dziełem dopiero Karola Miarki.

 2) Samą instytucję konsu-
mów czyli sklepów uspołecznionych 
przejął Karol Miarka z analogicz-
nych urządzeń, jakie w okresie po-
przedzającym działalność Miarki 
już bardzo licznie istniały na tere-
nie Niemiec. Nie ulega wątpliwości, 
że Karol Miarka zakładając w roku 
1872 pierwszy taki konsum w Cho-
rzowie (Król. Hucie), wzorował się 
na statutach niemieckich konsu-
mów. Te zaś były częściowo inspi-
rowane i wzorowane na angielskich 
konsumach roczdelskich. (Rochda-
le). Miarka skopiował nawet nazwę 
owego pierwszego angielskiego sto-
warzyszenia powstałego w roku 1844 
w Rochdale: „Society of Equitable 
Pioneers”, nazywając swoje konsu-
my „spółkami spożywczymi poczci-
wych wiarusów”. Nazwa ta zresztą tu 
często szwankuje. Ustala się wreszcie 
nazwa „Konsum” czyli „sklep ludo-
wy”. W rejestrach sądowych spółki 

te funkcjonują pod nazwą niemiecką 
„Konsum - und Sparkassenverein. 
Fingetragene Gesellschaft mit unbe-
schrankter Haftpflicht”.

3) Jak zorganizowane były kon-
sumy Miarki?

 Gdy na zebraniu konsty-
tucyjnym zebrała się odpowiednia 
liczba członków, wybrano zarząd 
spółki spożywczej, składający się  
z przewodniczącego (zwanego cza-
sem „dyrektorem”) i przynajmniej 
dwu członków zarządu. Roczne 
walne zebranie członków przepro-
wadzało uchwały. W myśl opraco-
wanych przez K. Miarkę statutów 
członkiem spółki mógł być „każdy 
dorosły mężczyzna czy kobieta, który 
wpłacił swój udział w wysokości przy-
najmniej 15 talarów (t.j. 45 marek)”. 
Ubogim rozłożono tę kwotę na kil-
kanaście rat po 1 talarze na miesiąc. 
Zakładając swe konsumy Miarka 
opierał się na świeżo założonych 
„Kółkach Katolickich” czyli „Kasy-
nach”. Z pośród członków tych „Kó-
łek” rekrutowali się głownie członko-
wie konsumów. Tam, gdzie istniały 
kółka o licznych członkach, tam też  
i konsumy bez trudności powsta-
wały. W takich Gliwicach np. kół-
ko katolickie liczyło 389 członków  
w roku 1878. W tym roku przybyło tam  
64 nowych członków. Przy założeniu 
spółki konsumowej w Mikołowie już 
na pierwszym wstępnym spotkaniu w 
roku 1874 zgłoszono ponad 500 tala-
rów udziałów. We wsi Polska Wisła 
(Wielka Wisła) zgłosiło się do spółki 
konsumowej na pierwszym zebraniu 
w lipcu 1878 roku 181 udziałowców, 
co należy uznać za bardzo dodatni 
objaw. Najwięcej powodzenia mia-
ły konsumy w okręgach przemysło-
wych, w tym wielkim skupisku mas 
robotniczych. W „Hucie Antoniny” 
tj. w Wirku, już w roku 1874 posta-
nowiono na walnym zgromadzeniu 
członków konsumu otwarcie drugie-
go sklepu! Ale, jak pisze „Katolik” 
z końcem 1878 roku także kółka w 
Wielkich Strzelcach, Leśnicy i Ole-
śnie liczyły po kilkaset członków. 

Niektóre miejscowości znowu oka-
zały się oporne: np. w takich Żorach 
„Kółko” liczyło w tym czasie zaled-
wie 60 członków. Przeważały tam 
wpływy germanizacyjne.

4) Korzyści płynące z konsumów 
dla członków.

a) Korzyści materialne:
1) Dywidendy, wypłacane co-
rocznie w wysokości od 20% do 
50% sumy udziałowej.
2) Rabat do 5% na cenie kupio-
nego gotówką towaru.
3) Gwarancja dobrej jakości na-
bywanego towaru.

b) Korzyści społeczno-moralne:
1) Przyzwyczajenie członków 
do oszczędności przez zasadę 
płacenia za towar gotówką oraz 
przez istniejące przy konsumach 
„Kasy oszczędności”.
2) Zaznajomienie się z zasadami 
ekonomiki.
3) Poznanie siły solidarności.
4) Uniezależnienie się od ku-
piectwa niepolskiego i wzrost 
wiary we własne narodowe siły.

 Nie było to mało zważywszy, 
że lud, zwłaszcza lud wiejski polski, 
nie tak dawno dopiero był się wydo-
stał z poddaństwa osobistego i zaczął 
dopiero stawiać pierwsze samodziel-
ne kroki jako człowiek wyzwolony 
społecznie z zupełnej zależności od 
„pana”. Popadł jednak teraz w zależ-
ność ekonomiczną od wyzyskiwaczy 
z świata handlowego, i tu Miarka  
w konsumach chciał stworzyć ochro-
nę dla swego ludu bezradnego.

5) Propaganda za konsumami.
 Propagandę za urządzeniem 
„konsumów” rozpoczął K. Miarka 
od kółka katolickiego w Król. Hu-
cie (Chorzowie). Kółko to założył  
4. 10. 1872 roku. Położona w cen-
trum ówczesnego okręgu przemy-
słowego Król. Huta była wówczas 
siedzibą „Katolika”. W zarządzie 
tego kółka zasiadali tacy działacze 
narodowi jak dr Chłapowski (prezes 

KONSUMY LUDOWE KAROLA MIARKI

Z archiwalnych tekstów Ludwika Musioła (1953 r.)

ciąg dalszy str. 12
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od założenia), dr Brodziak 
(wiceprezes), Józef No-
wak (kasjer) i jego zastępca  
J. Thiel oraz jako bibliote-
karz i sekretarz znany piew-
ca ludu śląskiego Juliusz Li-
goń, który wyrzucony z huty 
w Zawadzkim, znalazł pracę 
w Król. Hucie. W oparciu 
o to kółko stworzył Miarka 
pierwszy swój konsum, któ-
rego statuty były następnie 
pierwowzorem dla innych 
konsumów, jakie w czasie 
od 1872 do 1880 zdołały 
pokryć prawie cały Górny 
Śląsk gęstą siecią tych poży-
tecznych urządzeń. Pierw-
szym dyrektorem „Spół-
ki poczciwych wiarusów”  
w Król. Hucie był Karol Wi-
stub.
 K. Miarka rozwijał 
nadzwyczajną propagandę za 
otwieraniem konsumów czyli 
„sklepów ludowych”. Prawie 
wszędzie, gdzie powstawały 
konsumy, Miarka osobiście 
kierował zebraniami, wygła-
szając referaty na temat skle-
pów uspołecznionych i służąc 
radami i wskazówkami. Nie-
raz trzeba było przełamać sil-
ny opór i niesłychane szykany 
władz pruskich. (Por. odno-
śne materiały w „Dodatku”). 
 Organem prasowym, pro-
pagującym konsumy, w którym się 
także wszystkie ogłoszenia o kon-
sumach publikowały, był oczywiście 
redagowany przez K. Miarkę „Kato-
lik”.
 Kupcy samoistnie prowadzą-
cy swe prywatne sklepy, mogli liczyć 
na polecenie ze strony „Katolika”, 
jeżeli utrzymywali kontakt z „Kato-
likiem”, co jednak, w okresie wytę-
żonej walki państwa z polskością, nie 
było bezpieczne. I tak K. Miarka po-
leca skład J. Zawieruchy w Głogów-
ku dlatego, że jest stałym abonentem 
„Katolika” i przyjmuje abonamenty 
na to polskie pismo. 
 Dalsze materiały w „Dodat-
ku”, z których dowiadujemy się, że 
kupcy polscy w tym tak ważnym dla 
budzącej się na Śląsku narodowości 

polskiej okresie, tzw. „walki kultu-
ralnej”, zajmowali postawę aktywną. 
Nie tylko propagowali „Katolika”, 
ale służyli polskiej klienteli poradą  
w walce politycznej (wybory do sej-
mu) a nawet koncypowali dla nich 
pisma do sądów i władz. 

6) Trudności na drodze do suk-
cesu.

 Oczywiście, praca organizo-
wania konsumów nie mogła być ła-
twą, choćby już z uwagi na fakt, że 
odbywała się w okresie najbardziej 
zaciętej walki rądu pruskiego z ko-
ściołem katolickim i co za tym idzie, 
z polskością katolickiego ludu na 
Górnym Śląsku. U Miarki zresztą 
pojęcia „katolicki” a „polski” były 
synonimami.
  Toteż główne przeszkody 
spotykały konsumy ze strony miej-

scowych władz pruskich. 
Rzadko tylko wyższe władze 
uchylały jaskrawo bezprawne 
zarządzenia władz niższych 
instancji. Przy rozprawach 
sądowych często bywały ape-
lacje do sądów apelacyjnych, 
i dopiero tam uzyskiwano 
pomyślne wyroki. (Por. od-
nośne materiały w „Dodat-
ku”). Zwłaszcza naczelnicy 
okręgowi (amtowi) stosowali 
wyraźne szykany.
 Nie brakowało też niepo-
wodzeń z przyczyny nie-
sumiennych kierowników 
konsumów, zwłaszcza je-
żeli zarząd konsumu nie 
dogląda należycie admi-
nistracyjnej strony konsu-
mu. Mimo wszystko mógł  
K. Miarka w roku 1875 
oświadczyć, że „nasze spółki 
żadnych strat nie poniosły”. 
Głosił maksymę: „Co stoi 
mocno, trzeba pilnować, co 
się chwieje, podpierać! Co 
słabe, obalić i postawić moc-
ne, nowe budować na trwa-
łych podstawach!”. Liczyć się 
też musiał Miarka z niechęt-
ną postawą samoistnego ku-
piectwa, widzącego - słusznie 
zresztą - w konsumach nie-
pożądanych konkurentów, 
jak to zresztą było we wszyst-

kich innych krajach, w których kon-
sumy powstawały. Jednak dla Miarki 
względy na dobro polskich mas pra-
cujących było miarodajne, tych mas, 
które wówczas przez kupiectwo nie-
polskie, zwłaszcza żydowskie, były 
niemiłosiernie wyzyskiwane.

7) Obroty w konsumach.
 Powodzenie spółdzielni spo-
żywców zależało w dużej mierze od 
wysokości obrotu takiej spółki. Fakt, 
że w niektórych miejscowościach już 
po kilku latach istnienia konsumu 
przystąpiono do otwarcia drugie-
go sklepu (np. w Wirku) świadczy  
o tym, że spółki te prosperowały.
 Mamy też bilans roczny jed-
nego takiego konsumu w Chropa-
czowie za okres od 1. IV. 1874 r. do 
31`. III. 1875 r., z którego wynika, 

KONSUMY LUDOWE KAROLA MIARKI c.d.

Rzeźba Karola Miarki autorstwa Zygmunta Brachmańskiego
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że obrót w tym czasie poruszał się  
w sumie blisko 88 000 marek, co jest 
wcale pokaźną cyfrą. Za akcję w no-
minalnej kwocie 45 marek wypłaca-
no wówczas członkom po 12 marek, 
tj. około 23% dywidendy. Musiało to 
oczywiście przyciągać nowych człon-
ków.

8) Zakończenie.
 Nie udało mi się stwierdzić 
wszystkich placówek konsumów 
Miarki założonych w latach 1872 do 
1880. Stwierdzono ich dotąd około 
30, ale nawet ta niekompletna cyfra 
jest dowodem dużej pracy, włożonej 
przez Miarkę w podniesienie stanu 
ekonomicznego polskiej robotniczej 
ludności na Górnym Śląsku.

Trudności i niepowodzenia 
niektórych konsumów.

„Prawdą, że jak każda dobra sprawa, 
tak i nasza spółka ma wiele nieprzy-
jaciół, którzyby radzi widzieli jak 
najprędszy upadek tejże”.
„Chociaż interesa kupieckie tak 
zmienne, jednak są korzystne, gdyż 
jak widzimy, spółki nasze pomimo 

wielkich trudności na jakie często 
napotykamy, jeszcze żadnych strat 
nie poniosły”.

 Powody niepowodzeń nie-
których spółek.
1) Przeniewierzenia niektórych kup-
ców - kierowników.
2) Niezapłacenie przynależnych 
udziałów przez członków.
3) Brak dozoru kupców przez człon-

ków i nieinteresowanie się admi-
nistracyjną stroną konsumu przez 
członków.
„Co stoi mocno, trzeba pilnować,
 Co się chwieje, podpierać,
 Co słabe, obalić i postawić mocne,
 Nowe budować na trwałych podsta-
wach”.

Ludwik Musioł
1953 r.

 I to jak działają! Z niezwykłym rozmachem 
czego przykładem moga być liczne spotkania i wystawy.  
I tak w dniu 9 maja br. otwarte zostaną aż 3 wystawy:

- „Od Kleopatry do Nelsona. jubileuszowy 
    bal kostiumowy królowej Wiktorii”
- „Malarstwo Eliny Marjaany Hämeen-Anttila”
- „Leon Dołżycki. Pszczyńskie lata. 
    Malarstwo i rysunek”

 To ostatnie wydarzenie jest mi bardzo bliskie, 
bo Dołżycki był moim profesorem na Akademii Sztuk 
Pięknych. Był jednym z „kapistów” czyli członkiem 
Komitetu Paryskiego - grupy polskich artystów, zafa-
scynowanych francuskim pejzażem. Mieszkał wiele lat  
w zamkowej oficynie. Cieszymy się z kolejnego ośrodka 
kultury w Pszczynie.

a.s.

STAJNIE 
I POWOZOWNIE 

KSIĄŻĘCE DZIAŁAJĄ
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 Tym razem Spotkania pod Brzymem rozpoczną 
się od mszy świętej w kościele Wszystkich Świętych w in-
tencji Zespołów Ludowych naszej Ziemi.
 Poniżej przedstawiamy program tej najstarszej 
imprezy ludowej na Górnym Śląsku.

PROGRAM
18 maja 2014 r. - niedziela

- 12.00 Msza Święta w kościele Wszystkich Świętych  
w Pszczynie w intencji uczestników „Spotkań pod Brzy-
mem”
- 13.00 Korowód uczestników na Skansen „Zagroda 
Wsi Pszczyńskiej”
- 13.45 Otwarcie imprezy
- 14.00 - 19.00 Przegląd konkursowy

Imprezy towarzyszące - Skansen
17 maja 2014 r. - sobota

- Festiwal Chleba
- co godzinę - Pokaz mielenia mąki w młynie wodnym
- 18.00 - występ zespołu Beskyd z Zubrzy (Czechy)
- 19.00 - występ zespołu Pszczyna
- 20.00-22.00 - występ zespołu Pless Band
- 20.00-24.00 - Noc muzeów w Muzeum Śląskiej i Skan-
senie

18 maja 2014 r. - niedziela
- Festiwal Chleba
- co godzinę - Pokaz mielenia mąki w młynie wodnym

to już 38 edycja Brzymu

 Z żalem żegnamy zmarłego w Wiel-
ki Piątek członka Zespołu Regionalnego 
„Pszczyna” Bogdana Stalmacha.
 Zmarł w Niemczech w wieku 52 lat. Był 
przez wiele lat świetnym tancerzem zespołu, 
w którym występował m. innymi w Szwajcarii, 
Belgii i Holandii.
 Był też działaczem społecznym. Brał 
udział w budowie skansenu i w renowacji ne-
kropolii Anhaltów w pszczyńskim parku.

Łączymy się w bólu z jego rodziną,  
z Alicją i dziećmi.

         Zespół Regionalny „Pszczyna”
na zdjęciu  - Boguś wśród zespolaków z Belgii

KOCHANY ARTYSTA I DZIAŁACZ

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

 W ręce Czytelników oddajemy kolejny tom „Pszczyń-
skich Epizodów Historycznych”. Tym razem są nim listy pisa-
ne do rodziców przez pochodzącego z Miedźnej koło Pszczyny 
Walentego Muszkietera. O postaci tej niewiele wiadomo jako 
że natknął się na nią i na jej listy członek Stowarzyszenia „PRO 
MEMORIA” - Wojciech Ludwik przypadkowo, a do tej pory 
nie udało się nic więcej o nim dowiedzieć. Listy przeleżały po-
nad sto lat na strychu jednego z domów w Miedźnej. Zawierają 
ciekawy materiał poglądowy na sprawy służby w wojsku końca 
XIX w. i postrzegania tejże służby przez przeciętnego Górno-
ślązaka. W listach tych przejawiają się cechy tradycyjnego ślą-
skiego etosu jak religijność, pracowitość i odpowiedzialność, 
ale i dbałość o swoje mienie, niechęć do służby wojskowej 
połączona z koniecznością pogodzenia się z losem. W listach 
dojrzeć można także nadchodzące nowe - chęć wyjazdu „za 
Ocean” do Ameryki, widać tęsknotę żołnierza za wolnością  
i związane z tym perypetie, a nawet chłopskie serce w opisach 
pór roku i związanych z tym prac polowych. (...)

 (...) Z pewnością wzruszające są te fragmenty listów, 
które miały wymiar osobisty, troska o rodziców, ich zdrowie, 
pogarszający się jego wzrok i prośba i nierozpowszechnianie 
tej informacji wśród sąsiadów, zapobiegliwość w dostarczaniu 
paczek i prowiantu do jednostki, w której służył.
 Listy zostały przedstawione w oryginalnym brzmieniu 
o czym niżej pisze Ludwik Wojciech oraz w redakcji uwspół-
cześnionej. Język Walentego Muszkietera jest mieszaniną 
gwary śląskiej i stylistyki niemieckiej.

 W imieniu „PRO MEMORIA. Stowarzyszenia Bitwy 
pod Pszczyną 1939”

dr Marian Małecki

 Przedstawiam w tej książce sylwetkę kolejnego księ-
dza, który z niewielkiej wsi w powiecie pszczyńskim wyjechał 
daleko poza granice Polski, aby służyć bliźnim, a szczególnie 
emigrantom polskim. Ks. Józef Pieczka-Studziński, bo o nim 
mowa, wyjechał do USA za emigrantami. Był jednym z pię-
ciu księży należących do Zgromadzenia Misjonarzy Świętego 
Wincentego a Paulo, którzy ze Studzionki wyjechali głosić 
Słowo Boże. Nie sposób pominąć tych pozostałych czterech 
księży. Byli to: ks. Jan Paszyna, który pracował z Polonią  
w Niemczech, a później był wykładowcą w warszawskich szko-
łach ponadpodstawowych, ks. Franciszek Ziebura - doktor 
teologii moralnej, który pracował w Rumunii, Palestynie, Al-
gierii i we Francji, ks. Paweł Paszyna - misjonarz w Brazylii; 
czy wreszcie ksiądz Wilhelm Golli misjonarz, lekarz który gło-
sił Słowo Boże i leczył chorych w Chinach, Tajwanie, w Nige-
rii i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wszyscy dawali świa-
dectwo wielkiej miłości bliźniego niosąc pomoc najuboższym. 
Wszystkich cechowała niezwykła skromność. W listach do ro-
dziny niewiele pisali o sobie, o swojej pracy, o osiągnięciach. 
Tęsknotę za ojczyzną oraz za najbliższymi starali się ukrywać 
za parawanem żartów. Często próbowali rozwiązywać pro-
blemy swych najbliższych w Ojczyźnie. W tym możliwości 
komunikacyjne były bardzo ograniczone. Listy z Ameryki, 
Afryki czy Chin przychodziły do Polski po kilku tygodniach, 
a telefony były mało dostępne zarówno tam za morzami jak  
i w Polsce. Dodatkową przeszkodą po II wojnie światowej 
były bariery polityczne. Wiele listów nie dochodziło do adre-
sata zatrzymywane przez cenzurę, a paczki rozkradane. 
 Analiza dostępnego, bardzo skromnego materiału  
o życiu ks. Józefa Pieczki-Studzińskiego, pozwoliła na skróto-
we opracowanie jego biografii. Mam nadzieję, że biografia ta 
przywoła pamięć o tym wielkim „studzieńczaninie”, a o jego 
wielkich zasługach będą mówić następne pokolenia.

Józef Wydra

Ksiądz ze Studzionki 
do Nowego Jorku

Listy pszczyńskiego żołnierza 
w Powstaniu Styczniowym

NOWOŚCI 
SPOD 
PRASY

Wydawnictwa do nabycia  
w Muzeum Prasy Śląskiej



fot. Jacek Jarczok

PIĘKNE WNĘTRZE URBANISTYCZNE

 Po troskliwej renowacji Pszczyna otrzy-
mała piękny fragment miasta, przez niektórych 
na nowo odkrywany. Mały placyk przy kościele 
Wszystkich Świętych pod patronatem ks. prałata 
Józefa Kuczery. Obiekty architektury, które do-
tychczas zasmucały swoją cementową szarością, 
tzw. „miotłowaniem” teraz zajaśniały pastelowy-
mi barwami szlachetnych tynków.

Na zdjęciach:

[powyżej] Na placu ks. prałata Józefa Kucze-
ry od lewej - prezbiterium kościoła Wszystkich 
Świętych z dobudowanymi w XIX wieku kapli-
cą, zakrystią i piękną sceną Ogrodu Getsemani 
(Chrystus w Ogrójcu), na wprost - probostwo 
przebudowane w czasach księdza Ohla, po pra-
wej budynek mieszczący salki parafialne, klasztor 
Sióstr Felicjanek, kawiarnię i bibliotekę parafial-
ną oraz małe muzeum z zabytkami kościelnymi.

[z prawej] Placyk zamyka od południa kamienica 
Lokayów, powstała po wielkim pożarze Pszczyny 
(adstructum A.D, 1775)


