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PI¥TKOWSKI Józef Kazimierz (1873–1942 lub 1874–1942), nauczyciel, matematyk, polski dzia³acz oœwiatowy i narodowy, dyrektor Polskiego Gimnazjum
Realnego im. Juliusza S³owackiego w Or³owej. Urodzi³ siê 16 marca we Lwowie jako syn Kazimierza Pi¹tkowskiego i Emilii ze Stronerów. Ojciec jego by³
ogrodnikiem. Józef Pi¹tkowski ukoñczy³ lwowskie IV Gimnazjum w 1892 r.
i w tym samym roku rozpocz¹³ studia przyrodnicze i matematyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie (1892–1896). W 1898 r. podj¹³ pierwsz¹ pracê nauczycielsk¹ w Przemyœlu, a dwa lata póŸniej (1900 r.) zda³ egzamin nauczycielski. Nastêpnie pracowa³ jako nauczyciel kolejno: w Jaros³awiu (1902–
1909) oraz Mielcu (1909–1912).
Po uzyskaniu urlopu w gimnazjum mieleckim w roku szkolnym 1912/1913
zacz¹³ pe³niæ obowi¹zki dyrektora Polskiego Gimnazjum Realnego w Or³owej,
za³o¿onego i utrzymywanego przez Macierz Szkoln¹ Ksiêstwa Cieszyñskiego
oraz Towarzystwo Szko³y Ludowej (TSL). Pi¹tkowski by³ ju¿ wówczas
doœwiadczonym spo³ecznikiem, poniewa¿ równoczeœnie dzia³a³ w Towarzystwie Kó³ek Rolniczych, Kasach systemu Raiffeisena, a od 1900 r. równie¿
w TSL. W 1907 r. zosta³ przewodnicz¹cym ko³a TSL w Jaros³awiu, a w rok
póŸniej cz³onkiem Zarz¹du G³ównego tej organizacji. Za³o¿one w 1908 r.
gimnazjum w Or³owej w 1912 r., kiedy Pi¹tkowski zosta³ jego dyrektorem, by³o
w stadium rozwoju: mia³o dopiero cztery klasy. Pi¹tkowski po przybyciu na
Œl¹sk Cieszyñski zosta³ prezesem Towarzystwa Wspieraj¹cego Utrzymanie
Bursy w Or³owej; za jego staraniem dobudowano jedno skrzyd³o. Zaraz te¿ po
przeniesieniu siê do Or³owej zosta³ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Macierzy
Szkolnej Ksiêstwa Cieszyñskiego – od 1913 r. jako skarbnik, potem wiceprzewodnicz¹cy (do lutego 1919 r.). Wszed³ do Wydzia³u Œcis³ego Zarz¹du
G³ównego Macierzy Szkolnej, przewodniczy³ Wydzia³owi Szkolnemu, który
zarz¹dza³ Polsk¹ Uzupe³niaj¹c¹ Szko³¹ Przemys³ow¹ w Or³owej. W 1914 r.
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jako cz³onek Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego zosta³ przyjêty w poczet Ligi Narodowej.
W 1914 r. otrzyma³ powo³anie do armii austro-wêgierskiej, w której by³
porucznikiem. Pe³ni³ s³u¿bê pozafrontow¹ na terenie Galicji. W tym czasie na
stanowisku dyrektora gimnazjum w Or³owej zastêpowa³ go Piotr Feliks. Po
trzech latach s³u¿by, w 1917 r., zosta³ zwolniony z wojska, dziêki czemu móg³
ponownie obj¹æ funkcjê dyrektora. W maju 1918 r. bra³ udzia³ w obchodach
piêædziesiêciolecia Teatru Narodowego w Pradze.
19 paŸdziernika 1918 r. wszed³ w sk³ad Rady Narodowej Ksiêstwa Cieszyñskiego, a po rezygnacji Jana Michejdy w marcu 1919 r. zosta³ jednym z jej
trzech prezesów. W kwietniu i sierpniu 1919 r. jako delegat Rady przyby³ do
Pary¿a, aby wzi¹æ udzia³ w zabiegach dyplomatycznych maj¹cych na celu
przy³¹czenie Œl¹ska Cieszyñskiego do Polski. 21–29 lipca odbywa³a siê w Krakowie konferencja polsko-czechos³owacka w sprawie ustalenia granicy miêdzy
obu pañstwami, w której Pi¹tkowski wzi¹³ udzia³. Z kolei 26–27 paŸdziernika
tego¿ roku przyby³ do Warszawy na II Zjazd Zwi¹zku Ludowo-Narodowego
i zosta³ wybrany do jego Rady Naczelnej.
Po podziale Œl¹ska Cieszyñskiego powróci³ do Lwowa. Pracowa³ w Ziemskim Banku Kredytowym jako dyrektor oddzia³u parcelacyjnego, pe³ni³ te¿
obowi¹zki dyrektora biura Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Szko³y Ludowej –
do wybuchu II wojny œwiatowej.
By³ autorem prac: Wskazówki do zbierania, preparowania oraz urz¹dzenia
zbiorów owadów (Jaros³aw 1904); Szko³a ludowa a stosunki narodowoœciowe
w Galicji („Przewodnik Oœwiatowy” 1910, nr 4–6 i odbitka Kraków 1910).
Napisa³ obszern¹ pracê Stosunki narodowoœciowe w Ksiêstwie Cieszyñskim
w 1918 r. (Cieszyn 1918), w której opar³ siê na urzêdowych statystykach
austriackich, poddaj¹c je krytycznemu ogl¹dowi. W 1936 r. opublikowa³ ksi¹¿kê Rozwój stosunków wyznaniowych i narodowoœciowych w Ma³opolsce Wschodniej (Lwów 1936).
By³ ¿onaty z Helen¹ z Mików. Jego ma³¿onka podczas pobytu na Œl¹sku
Cieszyñskim dzia³a³a w Zwi¹zku Polek w Or³owej, pe³ni¹c funkcjê przewodnicz¹cej, oraz w Œl¹skich Zwi¹zkach Kobiecych. Pi¹tkowscy mieli trzy córki:
Zofiê, zamê¿n¹ Meissnerow¹, Helenê, zamê¿n¹ Jennerow¹ i Mariê, zamê¿n¹
Bulukow¹.
Józef Pi¹tkowski zmar³ we Lwowie 4 czerwca 1942 r.
Literatura i Ÿród³a: Elektroniczny s³ownik biograficzny Œl¹ska Cieszyñskiego www.slovnik.
kc-cieszyn.pl; Golec J., Bojda S., S³ownik biograficzny Ziemi Cieszyñskiej, t. 1, Cieszyn 1993,
s. 217–218; Jasiñski Z., Ma³y leksykon nadolziañski, Opole 1990, s. 124; Pañko G., Pi¹tkowski
Józef Kazimierz, [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice S³owackiej, t. 1, Opole
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2012, s. 228–229; Szklarska-Lohmannowa A., Pi¹tkowski Józef Kazimierz, [w:] Polski s³ownik
biograficzny, t. 26, red. E. Rostworowski, Wroc³aw 1981, s. 14–15.
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TACINA Jan (1909–1990), nauczyciel, teoretyk muzyki, folklorysta. Przyszed³
na œwiat 25 paŸdziernika 1909 r. w Oldrzychowicach na Œl¹sku Cieszyñskim
w rodzinie rolnika Paw³a Taciny i Zuzanny z domu Kantor. W 1922 r. zacz¹³
uczêszczaæ do gimnazjum polskiego w Cieszynie, a nastêpnie przeniós³ siê do seminarium nauczycielskiego w Cieszynie-Bobrku, które ukoñczy³ w 1931 r. Studiowa³ muzykê pod kierunkiem profesora Karola H³awiczki, opanowuj¹c równie¿
podstawy solfe¿u. Zbiera³ œl¹skie pieœni ludowe na Zaolziu. Zbiór ten, pochodz¹cy z lat 1928–1935, zosta³ przekazany Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
w Krakowie. Pieœni zebrane przez Jana Tacinê znalaz³y siê w tomie Pieœni ludowe z polskiego Œl¹ska pod red. Jana Stanis³awa Bystronia (t. 1, z. 1–2, Kraków
1927–1934). Dalsze tomy redagowali Józef Ligêza i Stefan Marian Stoiñski. Tacina przekaza³ im 458 pieœni, które zosta³y zamieszczone w zbiorze Pieœni t. 2 i 3
(wydane w ostatnich latach przed wybuchem II wojny œwiatowej).
Pracowa³ jako nauczyciel najpierw w Ustroniu-Dobce, a nastêpnie przeniós³
siê do Ho³dunowa ko³o Katowic. W 1937 r. o¿eni³ siê z Mari¹ Fajkis, z któr¹
mia³ dwie córki: Ewê Janinê i Mariê Dorotê.
W 1938 r. rozpocz¹³ pracê w Instytucie Œl¹skim w Katowicach i zosta³
przyjêty na III rok Wydzia³u VI Œl¹skiego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach. Przed wybuchem wojny zdo³a³ zebraæ jeszcze ponad szeœæset pieœni i
tañców ludowych. Nagra³ dla Archiwum Fonograficznego piêædziesi¹t p³yt.
W 1940 r. zosta³ aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego
w Dachau, a nastêpnie do Gusen, gdzie przebywa³ do koñca 1941 r. Tam by³
œwiadkiem œmierci muzyka Jana Sztwiertni (1911–1940). Kolejne lata spêdzi³
w Linzu w Austrii, gdzie pracowa³ w hucie. Po latach (1961–1970) powróci³ do
tego okresu, zbieraj¹c i opracowuj¹c wraz z Aleksandrem Kulisiewiczem tom
z³o¿ony z piêciuset pieœni i wierszy obozowych oraz kompozycji muzycznych.
W 1945 r. zamieszka³ w Bielsku-Bia³ej, pracuj¹c jako nauczyciel w szkolnictwie zawodowym (do 1950 r.). W 1950 r. zosta³ cz³onkiem œl¹sko-d¹browskiej
ekipy ogólnopolskiej zajmuj¹cej siê zbieraniem folkloru muzycznego. Rezultatem tej pracy by³ zbiór ponad 13 tys. pozycji pochodz¹cych ze 121 miejscowoœci Górnego Œl¹ska (z uwzglêdnieniem woj. opolskiego). W 1956 r. ukoñczy³
Wydzia³ Teorii Muzyki w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Muzycznej w Katowicach. Studiowa³ równie¿ zaocznie pedagogikê na tamtejszym Wydziale Pedago-
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gicznym. Pracowa³ w Pañstwowym Instytucie Sztuki (obecnie Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk) w Warszawie (1950–1958 lub 1961).
W latach 1967–1976 by³ pracownikiem muzeum w Bielsku-Bia³ej. Zbiera³,
nagrywa³ i archiwizowa³ pieœni oraz tañce ludowe z terenu Œl¹ska Cieszyñskiego, a tak¿e ¯ywiecczyzny. Opracowywa³ równie¿ sylwetki muzyków, œpiewaków, gawêdziarzy oraz poetów ludowych. Gromadzi³ teksty gwarowe i muzyczne, rêkopiœmienne teksty instrumentalne, dziêki czemu zachowa³ siê repertuar
nieistniej¹cych ju¿ kapel i muzyków Beskidu. Archiwum Jana Taciny w muzeum w Bielsku-Bia³ej liczy 2 tys. zinwentaryzowanych pozycji, w tym rêkopisy,
maszynopisy oraz oprawione zestawy materia³ów przygotowanych do wydania
drukiem. Archiwum zawiera równie¿, pochodz¹cych przewa¿nie z badañ w³asnych, ok. 100 nagrañ na taœmach magnetofonowych (dwustronnie nagranych
i opisanych). Wa¿n¹ jego czêœæ stanowi¹ programy prezentowane przez zespo³y
wystêpuj¹ce w corocznych Tygodniach Kultury Beskidzkiej. Do wa¿niejszych
publikacji Taciny nale¿¹: Œl¹skie pieœni ludowe (Czeski Cieszyn 1957); Gronie
nasze, gronie. Pieœni ludowe znad Ÿróde³ Olzy (z nutami i s³owniczkiem
gwarowym, Katowice 1959); Pieœni ludowe Œl¹ska Opolskiego (Katowice
1963); Z prac i doœwiadczeñ badacza tañców ludowych (w: Ludowoœæ dawniej
i dziœ, red. R. Górski, J. Krzy¿anowski, Wroc³aw 1973); Ze wspomnieñ o moim
zbieractwie (z mapkami, tabelkami, zdjêciami, „Kwartalnik Opolski” 1976,
nr 4); Œl¹skie tañce ludowe (Bielsko-Bia³a 1981); Œl¹skie tañce ludowe – Œl¹sk
Górny, t. 3 (Katowice 1987); Folklor (w: Zabytki ludowej kultury na Œl¹sku
i w Czêstochowskiem, red. B. Bazielich, Bytom 1975). Publikowa³ w „Zaraniu
Œl¹skim”, „G³osie Ziemi Cieszyñskiej”, „Kronice Beskidzkiej” oraz kalendarzach: „Kalendarzu Œl¹skim”, „Kalendarzu Cieszyñskim”, „Kalendarzu Beskidzkim” oraz „Kalendarzu «Zwrotu»”. Za swoj¹ dzia³alnoœæ nagrodzony licznymi
nagrodami.
Wyda³ opracowania poœwiêcone wychowaniu muzycznemu, jak równie¿
teorii nauczania muzyki. Pracowa³ naukowo, publikuj¹c artyku³y o tematyce
muzykologicznej. Zwarte prace teoretyczne z tej dziedziny to: Nauka melodii
oraz Nauczanie muzyki na stopniu podstawowym wg metody ca³oœciowej.
Wpisywa³y siê one w jego zainteresowania metodyk¹ nauczania muzyki. Tacina
by³ twórc¹ nowatorskiej metody nauczania muzyki w szkole podstawowej.
W³asnym nak³adem wyda³ podrêczniki do nauki wychowania muzycznego
w klasach I–IV, a ponadto Naukê gry na skrzypcach. Opracowa³ na nowo
Chora³y koœcielne. By³ wyznawc¹ Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego.
16 grudnia 1990 r. zgin¹³ potr¹cony przez nieznanego kierowcê samochodu
ciê¿arowego. Zosta³ pochowany na cmentarzu ewangelickim w Bielsku-Bia³ej.
Literatura i Ÿród³a: Dubrawska-Turno B., Jan Tacina (1909–1990), [w:] Etnografowie i ludoznawcy
polscy: sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, red. E. Fryœ-Pietraszkowa, A. Spiss, Wroc³aw–Kraków
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2007, s. 328–330; Elektroniczny s³ownik biograficzny Œl¹ska Cieszyñskiego, www.slovnik.kc-cieszyn.pl; Golec J., Bojda S., S³ownik biograficzny Ziemi Cieszyñskiej, t. 1, Cieszyn 1993, s. 249;
Grabowska B., Tacina Jan, [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice S³owackiej,
t. 2, Opole 2013, s. 426–427; Leksykon czeskich i polskich muzealników Górnego Œl¹ska: edycja
próbna, oprac. red. O. Nowak, Katowice 2009, s. 204–206; Pieczka K., Na 70-lecie urodzin Jana
Taciny – folklorysty i pedagoga, „Kalendarz Ewangelicki” 1980, s. 293–297; Sylwetki twórców
i popularyzatorów sztuki województwa bielskiego, red. i oprac. hase³ Z. Bo¿ek, Bielsko-Bia³a
1987, s. 99; Szturc J., Ewangelicy w Polsce: s³ownik biograficzny XVI–XX wieku, Bielsko-Bia³a
1998, s. 296–297; Tomiczek M., Jan Tacina – œl¹ski folklorysta muzyczny, „Podbeskidzie” 1983,
z. 1–2, s. 40–42; Turek K., Jan Tacina jako œl¹ski folklorysta muzyczny, [w:] Z zagadnieñ folkloru
muzycznego na Œl¹sku Cieszyñskim, Katowice 1977, s. 138–116. Prace magisterskie: Wydzia³
Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Œl¹skiego – Filia w Cieszynie: B. Pietryja, Jan Tacina –
zarys monograficzny, 1985; M. Podosek, Jan Tacina jako etnograf, pedagog i twórca muzyczny,
1994.
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