
Szanowni Państwo! 

Związek Górnośląski widzi zasadniczy cel w podtrzymywaniu świado-
mości mieszkańców regionu górnośląskiego, iż są gospodarzami swej 
małej ojczyzny, odpowiedzialnymi za dziedzictwo kultury tego regionu. 
Związek Górnośląski Koło Suszec ukonstytuował się 23 XI 1989 r. (było
ono jednym z pierwszych kół tej organizacji), a prezesem został nauczy-
ciel języka polskiego oraz miłośnik kultury i języka mgr Grzegorz Wi-
tosza. 

Właśnie w początkowych latach istnienia koła wyklarował się kalen-
darz imprez i przedsięwzięć, które ono realizuje. Należą do nich: wie-
czór andrzejkowy, uroczyste spotkanie opłatkowe, tradycyjna „muzyka 
karnawałowa”, „tłusty czwortek”, Msza św. w intencji „Małej i Dużej Oj-
czyzny” (w święto narodowe 3 Maja) oraz ogniska – wiosną (w Zielone 
Świątki) i we wrześniu. 

Pierwsze kontakty ze środowiskiem naukowym rozpoczęły się 12 III 
1994 r., kiedy to w sali biblioteki Domu Kultury w Suszcu zorganizo-
waliśmy seminarium naukowe na temat gwary i języka współczesnych 
suszczan. W seminarium wzięli udział pracownicy Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu Śląskiego. 

W dniach 12–13 XI 1999 r., z okazji 10-lecia istnienia koła, zorga-
nizowaliśmy drugą sesję naukową pod nazwą „W kręgu języka i kultury 
ziemi pszczyńskiej”. Ta impreza miała już bardzo bogaty program me-
rytoryczny, przygotowany pod kierownictwem Pań prof. Heleny Syno-
wiec i dr Mirosławy Siuciak z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego. Wygłoszono 14 referatów, w których przedstawiono rezultaty 
badań nad kulturą i językiem ziemi pszczyńskiej oraz omawiano formy 
edukacji regionalnej. 

9 XI 2001 r. zorganizowaliśmy III sesję naukową w historii naszego 
koła pt. „Ziemia pszczyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, pro-
blemy badawcze”. Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki zaangażowaniu 
Pana prof. Antoniego Barciaka z Uniwersytetu Śląskiego i współpracy 
z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Insty-
tutem Górnośląskim w Katowicach. W sesji udział wzięli prelegenci ze 
środowisk naukowych Katowic, Wrocławia, Opola, Warszawy oraz Czech. 
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Koło nasze dba również o słowo pisane. 
Jesienią 1994 r. w bibliotece Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu 

zorganizowaliśmy wystawę starych fotografii, dzięki której latem 1996 r. 
wydaliśmy album pt. Suszec i jego mieszkańcy w starej fotografii.

W styczniu 2001 r. ukazała się książka W kręgu języka i kultury ziemi 
pszczyńskiej, która stanowi pokłosie sesji z 1999 r. 

Związek Górnośląski Koło Suszec działa na wielu płaszczyznach. Ma-
my zespół teatralny, który pod przewodnictwem jednej z założycielek 
naszego koła, Pani Anny Kine, w ciągu dwóch lat działalności dał po-
nad 40 przedstawień Wesela na Górnym Śląsku Juliusza Ligonia oraz 
dwóch kolejnych części, tj. Dwa lata po weselu Tereski  i Rodzina Pogorzał-
ków – historii ciąg dalszy, autorstwa naszego członka, Pana Bogusława 
Musiolika. 

Inicjatywy, o których wspomniałem wyżej, były również możliwe nie 
tylko dzięki zaangażowaniu naszych członków i sympatyków koła, ale 
i środowisk samorządowych trzech szczebli. Ponieważ bez współpracy 
z urzędami: gminnym, powiatowym i marszałkowskim, jak i bez zaan-
gażowania sponsorów nie powiodło by się żadne nasze przedsięwzięcie, 
stąd też wszystkim, którzy nas wspierają, służąc wspólnej sprawie, skła-
dam podziękowania. 

 
Szczęść Boże! 
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