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W 2018 roku minęło 100 lat od odzyskania niepodległości przez 
Polskę po 123 latach zaborów przez sąsiadów: Rosję, Prusy i Austrię. 
Trzech cesarzy przybyło ze swoimi wojskami na wezwanie elit polskich, 
zagrożonych próbami demokratyzacji Polski (Konstytucja 3 maja).

Stan tych „elit” i ich poczucie zagrożenia świetnie opisuje  
pszczyński poeta Jan Kupiec z Łąki w swoim jedynym opublikowanym 
poemacie „Sejmik w Jassach”, w którym autor daje wyraz swojemu 
przekonaniu o moralnej wyższości chłopów nad szlachtą, która zatra-
ciła swoją narodową tożsamość, krytykuje głupotę polityczną, zdradę, 
prywatę oraz obojętność dla sprawy narodowej. Elity polskie, czyli 
magnaci typu Potockich, Branickich, Glińskich i innych swoją zdradą 
spraw narodowych przypieczętowali swój przyszły los.

Kiedy 11 listopada 1918 roku Polacy mogli świętować odzy-
skanie swojej niepodległości, mieszkańcy Pszczyny i Górnego Śląska 
dopiero zaczęli marzyć o przyłączeniu do Polski. Minęły jeszcze cztery 
lata, aby swoje aspiracje ziścili poprzez krwawe wyrąbanie drogi do 
zjednoczenia. Pierwsze i drugie powstanie górnośląskie (1919, 1920) 
mimo, że przegrane, skłoniło Komisję Międzysojuszniczą do dostrze-
żenia aspiracji polskich Ślązaków i zorganizowania plebiscytu w 1921 
roku na obszarze Górnego Śląska. Wielka mobilizacja, rozbudzenie 
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świadomości narodowej Polaków spowodowało masowy udział w ple-
biscycie i mimo, że został on przez żywioł polski przegrany, to nie uda-
ło się już zatrzymać rozpoczętego dążenia do Polski.

Po krzywdzącym dla Polaków podziale obszaru plebiscytowe-
go Wojciech Korfanty ogłosił się dyktatorem III powstania i po kilku 
błyskotliwych zwycięstwach nad wojskami niemieckimi ogłosił zawie-
szenie broni. To zrobiło tak wielkie wrażenie w Paryżu, że Komisja  
Międzysojusznicza skorygowała na korzyść Polski obszar plebiscytowy 
i w myśl Konwencji Genewskiej powstało autonomiczne województwo 
Śląskie.

Teraz wypadki potoczyły się szybko. W czerwcu 1922,  
Wojska Polskie pod wodzą generała Stanisława Szeptyckiego wkra-
czają na przyznany teren, entuzjastycznie witane przez mieszkańców.  
W Pszczynie był to dzień 29 czerwca. Niedługo potem składa wizytę  
w Pszczynie Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski. Był to dzień 
22 sierpnia tego roku. Wkrótce pszczyniacy stawiają pierwszy na  
Śląsku pomnik Piłsudskiego na rynku.

I wtedy zaczyna się historia trzech proboszczów pszczyńskich 
w stuleciu Niepodległej.
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MATEUSZ BIELOK 1923 – 1950
W wydanej parę lat temu publikacji o pierwszym pszczyńskim 

proboszczu po przyłączeniu ziemi pszczyńskiej do Macierzy, księdzu 
Mateuszu Bieloku, zamieściłem podtytuł „duszpasterz powstańców, 
opiekun zabytków, prekursor ekumenizmu”. W tym zdaniu mieści 
się charakterystyka pierwszego polskiego duszpasterza w kościele  
Wszystkich Świętych po 1922 roku.

Mateusz Bielok urodził się 11 listopada 1870 roku w Małej  
Dąbrówce, jako jeden z bliźniaków z ojca Andrzeja i Marii Marianny  
z domu Lubuś. Po ukończeniu szkoły publicznej w Dabrówce, zdał  
maturę w gimnazjum w Katowicach.

Ksiądz Mateusz Bielok w dniu 40-lecia kapłaństwa
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Po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie Katolickim  
w szwajcarskim Fryburgu. Przeniósł się do Wrocławia, gdzie dokoń-
czył studia teologiczne. W 1897 roku przyjął święcenia kapłańskie  
we Wrocławiu z rąk kardynała Georga Koppa.

W tym czasie wykazuje duże zainteresowanie polską literaturą, 
uczęszcza na wykłady Władysława Nehringa o Janie Kochanowskim 
i Adamie Mickiewiczu, a jako sekretarz Towarzystwa Akademików 
Górnoślązaków wygłasza referat o poemacie „Konrad Wallenrod”.

W 1897 ksiądz Bielok zostaje wikarym w kościele pod wezwa-
niem św. Wojciecha w Mikołowie. W ciągu pięciu lat aktywnej posługi 
duszpasterskiej przewodniczy też miejscowemu Związkowi Robotników.

W 1902 roku zostaje „kuratusem” w Łaziskach Górnych. Tutaj 
ujawnia cały swój talent organizacyjny i energię. W ciągu roku zbu-
dował budynek plebanii. Projekt przewidywał obiekt parterowy, lecz 
ksiądz zrealizował go, jako obiekt piętrowy z 10 pokojami. Wybudował 
także obiekty gospodarcze.

W 1903 roku ksiądz Bielok obejmuje funkcję proboszcza w pa-
rafii św. Bartłomieja w Bieruniu. Był tutaj proboszczem do 1923 roku. 
Niełatwy ten okres charakteryzował się wzmożonym napięciem spo-
łecznym związanym z I wojną światową, powstaniami górnośląskimi, 
plebiscytem i wreszcie przyłączeniem Śląska do Polski.

Ksiądz proboszcz przez cały ten gorący okres był aktywnym 
uczestnikiem życia społecznego, a w końcowym okresie przywódcą 
duchowym polskiej części miejscowej ludności. Figurował na czele li-
sty Polskiej Partii Narodowej. I nie przerażały go ataki na forum pu-
blicznym, ani aresztowanie w 1919 roku przez Niemców, ani ostrzela-
nie jego mieszkania w czasie plebiscytu, ani napad niemieckiej bojówki 
w 1921 roku.
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Był nieustraszonym duszpasterzem miejscowych powstańców 
śląskich i członkiem delegacji polskiego duchowieństwa, która broniła 
spraw polskich u przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. W wyniku jego 
niezmordowanej pracy uświadamiającej Bieruń zdecydowanie wygrał 
plebiscyt dla Polaków (95%).

Początek służby duszpasterskiej w Pszczynie przypada na  
23 lutego 1923. Miał zostać proboszczem w Mikołowie, ale ustąpił 
stanowiska ks. Aleksandrowi Skowrońskiemu. Jednak już wcześniej  
w czasie przejęcia Pszczyny do Polski z udziałem Wojska Polskiego pod 
wodzą generała S. Szeptyckiego, widzimy ks. Bieloka w czasie mszy 
świętej na pszczyńskim rynku w dniu 29 czerwca 1922 roku.

Tak zaczął się 27 letni okres proboszczowania w parafii  
Wszystkich Świętych w Pszczynie. Od razu należało rozwiązać spra-
wę wspólnoty parafialnej, ponieważ Pszczyna była dwujęzyczna,  
z jednej strony chodziło o repolonizację parafii, ale także o harmonijne 
współżycie miejscowych Niemców i Polaków. Dotyczyło to porząd-
ku nabożeństw, procesji Bożego Ciała, udziału kościelnych chórów –  
niemieckiego „Cäcilien-verein” i polskiego „Lutnia”. Mimo różnic zdań 
i tarć udało się uniknąć np. bojkotu niemieckiego w Boże Ciało.

Warto zanotować starania ks. Mateusza Bieloka przy wspar-
ciu kardynała Augusta Hlonda o utworzenie konwiktu dla Młodzieży  
Katolickiej. Mimo udziału pszczyńskich władz ta wartościowa idea nie 
została zrealizowana.

Ksiądz Bielok został spowiednikiem Sióstr Boromeuszek  
i Sióstr Elżbietanek.

Był też kapelanem pszczyńskiego Szwadronu Szwoleżerów  
Rokitniańskich Jazdy Obertyńskiej.

Pokazał w Pszczynie swój talent organizatorski. Ponieważ ko-
ściół był już za ciasny dla wiernych a nie było możliwości budowy no-
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wej świątyni,wybudowano dwie obszerne przybudówki wokół prezbi-
terium – jedną na zakrystię a drugą na kaplicę z konfesjonałami. Było 
to w 1930 roku.

W latach trzydziestych ksiądz Bielok rozpoczął starania o reno-
wację zabytkowego drewnianego kościółka św. Jadwigi w pszczyńskim 
parku. Ten najstarszy kościół w Pszczynie, jeden z cenniejszych zabyt-
ków tego typu na Górnym Śląsku, pełen zabytków z okresu średnio-
wiecza i baroku był nieco zaniedbany po okresie powstań śląskich. Jego 
odnowienie stało się priorytetem w staraniach księdza proboszcza. 
Przeznaczył on tę urokliwą świątynię na nabożeństwa dla pszczyńskiej 
młodzieży.

Kościół Wszystkich Świętych także przeszedł liczne pra-
ce konserwatorskie. Ksiądz Bielok zlecił renowację obrazu Matki  
Boskiej Przedziwnej w bocznym ołtarzu. Wykonał ją prof. Rutkowski  
w Warszawie. Bielok ozdobił obraz nowymi srebrnymi sukienkami  
ze szlachetnymi kamieniami.Kościół wyposażony został w dwa nowe 
witraże, ufundowane przez parafian. Dokonano również remontu 
XIX-wiecznych organów kościelnych.

Ksiądz Mateusz Bielok angażował się bardzo w życie publicz-
ne Pszczyny,ze szczególnym uwzględnieniem działalności organizacji 
społecznych i młodzieżowych. Podam tu kilka przykładów, ilustrują-
cych to zaangażowanie:

• przez 2 lata ksiądz był przewodniczącym Rady Miejskiej  
(1927-1929)

• zainicjował budowę nowej szkoły w Czarkowie, przez co prze-
ciwstawił się agitacji niemieckiej, starającej się o zorganizowa-
nieantypolskiego Volksbundu, poświęcenie szkoły przez woje-
wodę Grażyńskiego stało się wielką manifestacją polskości;
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• objął duszpasterstwo Ułanów i Szwoleżerów Wojska Polskiego, 
był katechetą w pszczyńskiej żeńskiej Szkole Gastronomicznej, 
był także duchowym opiekunem całego szeregu organizacji  
parafialnych.

W 1937 roku zainicjował wydawanie czasopisma parafii 
Wszystkich Świętych „Wiadomości Parafialne”, które redagował do 
wybuchu II wojny światowej. Tę inicjatywę kontynuował od roku 1999 
Ksiądz Krystian Janko.

Ważnym działaniem księdza Bieloka było włączenie się w la-
tach dwudziestych w powstanie Ruchu Panslawistycznego. Idea łą-
cząca politycznie i kulturalnie europejskie państwa słowiańskie była 
bardzo atrakcyjna i nasz proboszcz brał czynny udział w kongresach 
w Pradze i w Velehradzie. Schyłek idei nastąpił, kiedy Rosja starała się 
zmajoryzować ten ruch.

Ponury czas okupacji niemieckiej, który zaczął się tragicznie od 
spalenia przez hitlerowskie wojsko zabytkowego kościoła drewnianego 
św. Jadwigi, ksiądz Mateusz opisuje w swoich wspomnieniach, do któ-
rych dotarłem w archiwum pszczyńskiej parafii. Niezwykle plastycz-
nie opisuje dramatyczne epizody nalotów, bombardowań i ucieczki 
do parafii w Małej Wiśle. Opisuje powrót do obrabowanego budynku 
probostwa. Pisze 16 lutego 1945 roku, że „srebro wykradzione, wino 
wypite, papiery porozrzucane, ornaty zrabowane… W gospodarstwie 
proboszczowskim na Starej Wsi Rusi zrabowali trzy krowy, jedna z bie-
dą uciekła!”

W dniach 20-25 kwietnia 1945 roku ks. Bielok był (przymuso-
wym) gospodarzem ciekawego zjazdu z bankietem. Był to spotkanie 
oficerów radzieckich i czechosłowackich po zdobyciu Raciborza. Całe 
wydarzenie ksiądz proboszcz barwnie opisuje w pamiętniku. O poko-
jowych rozmowach, o przyjaźni Słowian i wsio było charaszo!
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Ostatni etap życia księdza dziekana Mateusza Bieloka to okres 
od wyzwolenia Pszczyny przez Armię Radziecką, do śmierci 1 stycznia 
1950 roku.

Piszę o wyzwoleniu przez wojsko radzieckie bo dla nas było 
to wtedy prawdziwe wyzwolenie od okrutnego niemieckiego oku-
panta, od słodkawego smrodu z krematoriów niedalekiego obozu  
w Auschwitz, od pędzonych więźniów, zgonionych i szczutych psami 
do stolarni mojego ojca przy ul. Dworcowej, od hałaśliwych pocho-
dów SA i Hitlerjugend i od wygnania naszej rodziny ukrytej w piwnicy 
przez czarny patrol SS-manów.

Otóż ten dzień, to był 13 lutego 1945 w kościele Wszystkich 
Świętych, miałem wtedy 7 lat, więc wiele pamiętam. Nabożeństwo  
o 8.30 odprawił ksiądz Kuczera. Kościół był pełen wiernych. Na ambo-
nę wyszedł ksiądz Bielok i tłumiąc płacz wypowiedział słowa „Rodacy, 
jesteśmy wolni”. Kościół szlochał ze wzruszenia.

9 maja 1945 roku ksiądz dziekan odprawił nabożeństwo dzięk-
czynne z okazji zdobycia Berlina przez wojska radzieckie i polskie, ży-
cie w Pszczynie wracało do normy. Ksiądz rozpoczął remont dachów  
i wieży kościelnej. Wierni zaczęli przynosić różne zrabowane przed-
mioty, naczynia i paramenty liturgiczne.

Całe życie ksiądz Mateusz troszczył się o wspólnotę parafial-
ną, o rozbudowę kościoła, a także o następcę. W liście do biskupa  
katowickiego prosił o to, aby to był dobry pasterz, a nie wielki pan.

Jego życie cechowało autentyczne przywiązanie do Polski,  
a jednocześnie do śląskiej Ziemi i do braci innych religii i narodowości. 
Zmarł 1 stycznia 1950 r.
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Sztandar pielgrzymki pszczyńskiej z 1928 roku
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Ostatni numer „Wiadomości Parafjalnych” przed wybuchem II Wojny 
Światowej, redagowany przez księdza M. Bieloka od 1937 roku
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KSIĄDZ JÓZEF KUCZERA 1950 – 1989
Następcą księdza Bieloka był najdłużej rezydujący na 

pszczyńskiej parafii ksiądz Józef Kuczera. Przybył do Pszczyny na stano-
wisko wikarego w 1941 roku a po 9 latach, w 1950 roku został miano-
wany dekretem Kurii Diecezjalnej w Katowicach administratorem parafii 
Wszystkich Świętych. 23 lipca 1957 roku mianowany został proboszczem.

Funkcję tą pełnił do swojej śmierci w 1989 roku. Łącznie więc 
ksiądz Kuczera działał 48 lat na pszczyńskiej parafii.

Charakter działalności duszpasterskiej księdza Kuczery odbie-
gał zdecydowanie od pracy jego poprzednika. Determinowały to od-
mienne warunki polityczno społeczne i sytuacja ziemi pszczyńskiej  
w omawianych okresach.

Ksiądz prałat Józef Kuczera – proboszcz 
w latach 1950 – 1989. Autor: Marian Mendrek
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Proboszcz Bielok od 1923 roku skupił się na odbudowie  
polskiego charakteru wspólnoty parafialnej z jednoczesnym harmonij-
nym współżyciem dwóch narodowości w mieście po przyłączeniu do 
Macierzy. Z kolei w trudnym okresie okupacji niemieckiej starał się  
o ochronę ludności polskiej przed hitlerowskim uciskiem.

Ksiądz Józef Kuczera po początkowym okresie nadziei na de-
mokratyczne rządy zderzyć się musiał po referendum 3xTAK w 1947 
roku z reżimem komunistycznym w całej rozciągłości. Likwidowano 
w Pszczynie katechezę w szkołach, zdejmowano krzyże w klasach, li-
kwidowano katolickie stowarzyszenia, a wszechwładza PZPR i Urzędu 
Bezpieczeństwa objęła wszystkie dziedziny życia społecznego.

I mimo, że początkowo ksiądz Kuczera mógł zasiadać  
w Miejskiej Radzie Narodowej (1946 rok) to już wkrótce musiał znacz-
ną część działalności duszpasterskiej prowadzić w konspiracji, bowiem 
władza bezwzględnie realizowała hasło „religia do zakrystii”.

Rozpocznę od życiorysu księdza proboszcza. Urodził 
się 17 maja 1913 roku w Połomii w powiecie rybnickim, z ojca  
Roberta i Marii z domu Andreczko. Był trzecim dzieckiem,  
po Franciszce i Ludwiku.

Po ukończeniu szkoły ludowej w Połomii w 1926 roku uczył się 
w Gimnazjum Klasycznym w Żorach. To trudny okres w życiu Józefa, 
codziennie dojeżdżał do szkoły na rowerze około 20 kilometrów.

W 1933 roku zdał egzamin maturalny. Miał już określo-
ne plany na wybór drogi życiowej i wybrał Śląskie Seminarium  
Duchowne w Krakowie, do którego został przyjęty za drugim razem   
w 1934 roku. 12 czerwca 1939 ukończył studia z tytułem magi-
stra teologii. Święcenie kapłańskie przyjął z rąk biskupa Stanisława  
Adamskiego i rozpoczął posługę duszpasterską w parafiach  
w Imielinie, w Lipinach Śląskich i w Rybniku.
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17 lutego 1941 został wikarym w parafii Wszystkich Świętych  
w Pszczynie, z którą był związany do końca swojego życia do 1989 roku.

30 stycznia 1950 roku, po śmierci ks. M. Bieloka, na stano-
wisko administratora parafii Wszystkich Świętych kuria biskupia  
mianowała ks. Józefa Kuczerę. Parafia liczyła na ówczas 13.830 
wiernych, w tym parafianie z Pszczyny, Czarkowa, Jankowic,  
Poręby, Radostowic, Starej Wsi i Studzienic.

Rozległość terenu parafii utrudniała wiernym regularny udział 
w nabożeństwach a szczególnie katechizacji dzieci i młodzieży.Toteż 
naczelnym zadaniem, które ksiądz proboszcz Kuczera sobie postawił, 
była budowa nowych kościołów i podział pszczyńskiej parafii Wszyst-
kich Świętych.

Należy zaznaczyć, że okres PRLu, w którym przebiegała dzia-
łalność duszpasterska księdza Kuczery, był najgorszym z możliwych 
dla realizacji tak ambitnego celu, jakim była budowa nowych kościo-
łów. Socjalizm właściwie wykluczał rozwój Kościoła w Polsce, a budo-
wę świątyń w szczególności. Imano się więc różnych sposobów, aby 
uzyskiwać zgody władz państwowych. Tym bardziej, że już w stycz-
niu 1949 roku ksiądz proboszcz naraził się Urzędowi Bezpieczeństwa, 
poprzez odczytanie listu pasterskiego biskupów w obronie religijnego 
wychowania młodzieży. 25 stycznia tego roku został aresztowany. Po 
rozprawie otrzymał wyrok 12 miesięcy wiezienia, z którego wyszedł 
30stycznia 1950roku.

Jednak jego upór, konsekwencja i głęboka ufność w słusz-
ność celu spowodowała, że organizacja nowych parafii była  
realizowana.
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I tak kolejno oddzielały się:

• w 1950 roku – wieś Jankowice, do której przyłączono 1400  
parafian;

• w 1957 roku – wieś Czarków, do której przyłączono 1500  
wiernych (wraz ze wsią Radostowice);

• w 1972 roku – osiedle Stara Wieś, do której przyłączono 2400 
wiernych;

• w 1978 roku – wieś Studzienice, do której przyłączono 1185  
wiernych.

Po utworzeniu nowych parafii, wymienionych powyżej,  
parafia Wszystkich Świętych liczyła w 1980 roku 17.000 osób.

Ponadto w kolejnych latach utworzono parafie:

• w 1983 roku – wieś Poręba, do której przyłączono 780 wiernych;

• w 1984 roku – osiedla Piastów, Siedlice część Śródmieścia  
i Kolonia Jasna, do którego przyłączono 10.000 wiernych.

Świadczyło to o dużym przyroście naturalnym mieszkańców 
Pszczyny, ale także o pewnej liczbie ludności napływowej do okolicz-
nych kopalń i budowie nowych osiedli i bloków.

Organizację nowych parafii przez wydzielenie ich z parafii 
Wszystkich Świętych w Pszczynie uważam za największe osiągnięcie 
organizacyjne księdza dziekana Józefa Kuczery. Okupione to było wie-
loma szykanami, karami finansowymi i upokorzeniami dziekana przez 
organy administracyjne, powiatowe i wojewódzkie PRLu, przez UB, 
SB i PZPR.

Drugim największym powodem do chwały na niwie dusz-
pasterskiej księdza Kuczery była wielka ilość powołań kapłańskich  
z naszej parafii, która była w czołówce diecezji katowickiej. W cią-
gu 39 lat proboszczowania Józefa Kuczery w Pszczynie, święcenia 
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kapłańskie uzyskało 27 naszych parafian, w tym 21 księży diece-
zjalnych i 6 księży zakonnych. W tym samym okresie śluby zakon-
ne z grona naszych parafian złożyło 27 sióstr różnych zgromadzeń. 
To był sposób, w który ksiądz Józef Kuczera zmagał się z ewangeliczną 
potrzebą „żniwa wielkie a robotników mało”.

Pod koniec lat 70-tych, kiedy dokończyliśmy budowę  
skansenu, władze wojewódzkie zaproponowały mi przejęcie za-
bytkowej drewnianej kaplicy przy Zameczku Prezydenckim  
w Wiśle, projektu Szyszko-Bohúsza. Chcieli się pozbyć kłopotliwego 
sąsiedztwa z partyjnego ośrodka wypoczynkowego.

Poszedłem do księdza proboszcza po radę. Jego odpo-
wiedź była krótka: „niech cię Leszku ręka Boska broni”. On wie-
rzył w rychły koniec komunizmu w Polsce. Lecz był także przeciw-
ny naszej próbie rekonstrukcji zabytkowego kościółka drewnianego  
św. Jadwigi w Pszczynie.

Powtórne wprowadzenie ks. Józefa Kuczery na urząd proboszcza 
przez ks. biskupa Józefa Kurpasa w 1959 roku
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Ilość jego zasług dla naszego miasta i społeczeństwa była wiel-
ka. Toteż był postacią poważaną i popularną wśród mieszkańców. Krą-
żyły o nim także anegdotki, z których przytoczę jedną:

Letni, gorący dzień. Ksiądz proboszcz odprawia nabożeństwo. 
Przez otwarte drzwi kościoła wchodzi piesek, szukający swojej pani. 
Ksiądz Józef od ołtarza woła swoim tubalnym głosem – „wyprowadzić 
to zwierzę”. Właścicielka się nie przyznała, a kościelny musiał sobie  
z pieskiem poradzić.

Ksiądz dziekan spoczywa, zgodnie ze swoim życzeniem  
w miejscu spalonego przez Niemców kościółka św. Jadwigi  
Śląskiej w pszczyńskim parku, nieopodal grobu swojego  
poprzednika, księdza Mateusza Bieloka.
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KSIĄDZ KRYSTIAN JANKO 1990 – 2018

Trzecim z kolei proboszczem w pszczyńskiej parafii Wszystkich 
Świętych w okresie 100 lecia niepodległej Polski, został ksiądz Krystian 
Janko. Objął on sprawowanie funkcji duszpasterskiej w 1990 roku, po 
śmierci swojego poprzednika księdza Józefa Kuczery.

Krótko o jego drodze życiowej. Urodził się 9 marca 1951  
w Paniowach koło Mikołowa, z ojca Ryszarda i matki Felicji z domu 
Spyra. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Paniowach i liceum 
ogólnokształcącego w Mikołowie studiował w Śląskim Semina-
rium Duchownym w Krakowie.Krystian Janko został wyświęcony 

Ksiądz proboszcz Krystian Janko 1990 – 2018 r.
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na kapłana przez biskupa katowickiego Herberta Bednorza w 1976 
roku. Kolejno był wikarym w Łaziskach Górnych, w Kochłowicach  
i w Aleksandrowicach a następnie był rekolekcjonistą w Domu  
Rekolekcyjnym w Kokoszycach (1985-90).W 1984 ukończył  
licencjat z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej  
w Krakowie.

Pamiętam pierwsze chwile po objęciu przez księdza  
Jankę pszczyńskiej parafii. Robił wrażenie nieśmiałego i skromnego  
w zachowaniu i kontaktach z wiernymi, co kontrastowało z pełnym 
wyrazu i ekspresji poprzednikiem księdzem Józefem Kuczerą.

Początki zawsze są trudne, tym bardziej, że po utworzeniu 
siedmiu nowych parafii i po przejściu do nich tysięcy wiernych, nasz 
kościół Wszystkich Świętych był osłabiony a przykładem może być 
pierwsza wizytacja biskupa Gerarda Bernackiego, kiedy procesja wo-
kół kościoła była bardzo skromna.

A więc nowy ksiądz proboszcz zabrał się do konkretnej pracy 
od podstaw. Rozwinął ruch pielgrzymkowy naszych parafian, nie tylko 
do sanktuariów w Polsce, ale także do wielu miejsc maryjnych w Euro-
pie i trzykrotnie do Ziemi Świętej.

Ksiądz Janko kładł duży nacisk na rozwój i działalność wspól-
not i grup parafialnych. Dzieci spotykały się w grupach Dzieci  
Maryi, dorośli w Ruchu Światło-Życie, Rodzinie Franciszkańskiej,  
Bractwie Szkaplerznym, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Zespole 
Charytatywnym i kilku innych.

Niewątpliwie najdonioślejszym dziełem księdza proboszcza Kry-
stiana Janko jest wieloletni remont i renowacja naszej zabytkowej świą-
tyni. Właściwe prace, głównie projektowe i organizacyjne rozpoczęły się 
już od 1992 roku. Przebieg poszczególnych etapów był skomplikowany, 
bogaty w odkrycia (kaplica Szafrańska i boczny, nieistniejący chórek). 
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Obejmowały one właściwie wszystkie elementy architektury, instalacje 
i wyposażenie,a trwały do roku 2014. Kulminacyjnym momentem był 
okres, kiedy wnętrze kościoła opustoszało, wyniesiono ołtarze, trwały 
prace przy nowych posadzkach i tynkach. Wówczas nabożeństwa prze-
niesiono na plac za prezbiterium kościoła, z narażeniem wiernych na 
kaprysy pogody.

Kapłani i uczestnicy nabożeństw dzielnie przetrwali ten naj-
trudniejszy okres remontu. Ksiądz proboszcz Janko doprowadził dzie-
ło renowacji do szczęśliwego i efektownego zakończenia.

„Pszczyński Orędownik Kulturalny” napisał wówczas duży 
artykuł pt. „Krystian Odnowiciel”, opisując szczegóły trudów tej  
renowacji kościoła.

Po latach wyrzeczeń przy budowie innych kościołów mogliśmy 
się wreszcie nacieszyć kwitnącym wyglądem naszej „Ecclesia Matricis 
Ante Civitas Plesna”.

Renowacja była niewątpliwie największym dziełem księ-
dza proboszcza Krystiana w ciągu 28 lat służby duszpasterskiej  
w Pszczynie. Ale należy też wymienić inne, ważne jego poczynania.

Jednym z nich było wznowienie po 60latach „Wiadomości  
Parafialnych”, które przestały się ukazywać w 1939 roku. Początkowo 
skromne 4 strony na czarno białym ksero, później – już do dziś – kolo-
rowe, 16 stronicowe czasopismo.

Cenną inicjatywą wydawniczą księdza proboszcza była pu-
blikacja kroniki parafii autorstwa Józefa Koserczyka, napisana  
w 1952 roku, do dziś niezastąpione źródło wiedzy historycznej  
o naszej parafii i wspólnocie.

Drugim ważnym wydawnictwem było „20 lat pielgrzy-
mowania na Jasną Górę”, czy biografia księdza Kuczery z okazji  
100-lecia jego urodzin.
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Ksiądz Janko był także opiekunem sławnego pszczyńskiego 
chóru kameralnego Con Fuoco”, którego płytę CD sfinansował.

Można by wiele pisać o jego pracowitej służbie duszpasterskiej 
w kościele Wszystkich Świętych.

Trzeba wspomnieć o ośmiu wyświęconych kapłanach rodem  
z naszej parafii w okresie proboszczowania proboszcza Krystiana Janki.

Odkryty w trakcie renowacji kaplicy Szafrańskiej 
wizerunek św. Barbary z XVIII wieku
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W omawianym okresie z naszego kościoła wyodrębniły się 
wspólnoty parafialne:

• kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na osiedlu  
Daszyńskiego (Chuchółka);

• kościół pod wezwaniem Św. Jana Pawła II na osiedlu Powstańców 
Śląskich (Poligon).

Dzieło księdza dziekana zaznaczyło się trwale w historii para-
fii Wszystkich Świętych w Pszczynie. Symbolem tego dzieła jest od-
nowienie kultu Matki Boskiej Przedziwnej (Pszczyńskiej), które za-
owocowało przywróceniem nabożeństw, restauracją jej wizerunku  
a także wykonywaniem hejnału i pieśni specjalnie skomponowanych  
i wykonywanych przy odsłanianiu i zasłanianiu jej obrazu.

W lipcu 2018 roku pożegnaliśmy księdza Krystiana, który 
przeszedł na emeryturę. W rozpoczynające się drugie stulecie nie-
podległej Polski witamy w naszej parafii księdza Damiana Gatnara, 
nowego proboszcza, rodem z Piekar Śląskich.

Życzę mu sympatii, miłości naszej wspólnoty parafial-
nej i satysfakcji z owoców służby w kościele Wszystkich Świętych  
w Pszczynie.
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Montaż wspaniałych, ponadnaturalnych rzeźb z XVII wieku 
w czasie powrotu na ołtarz główny 
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Uroczystość konsekracji kościoła Wszystkich Świętych po wielkiej 
renowacji zakończonej w 2011 roku

Moment poświęcenia ołtarza przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia
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Dzieciątko Jezus, fragment obrazu Matki Boskiej Przedziwnej  
po renowacji przez T. i A. Trzosów
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Z inicjatywy ks. prob. Krystiana Janko powstała Izba Muzealna, 
gdzie zgromadzono wiele cennych eksponatów
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W latach 90-tych XX wieku wydobyto z krypty kościelnej 14 sarkofagów 
Promnitzów. Większość już została poddana konserwacji
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