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„Na dalekich, bagnistych kresach straciła 
garść legionistów śląskich swego wodza, z któ-
rym od poątku dzieliła chwałę zwycięstw, nie-
dolę i trudy znojnej służby żołnierskiej.

Padł na polu walki porunik Jan Łysek, ko-
mendant śląskiej kompani pułku legionów pol-
skich. Krwawe żniwo nie oszędziło młodego ży-
cia, które tak wiele zapowiadało ołeeństwu 
polskiemu na Śląsku…”, „… Krótkie, le pełne 
miałeś życie, druhu nieodżałowany. A żeś całą 
duszą  ukochał lud i ziemię ojystą, żeś dla niej 
z poświęceniem pracował, żeś wreszcie krew swą 
serdeną wytoył do obtego strumienia pol-
skiej krwi pelanej.  Cześć Twej Pamięci! ”

Jest to cytat z Dziennika Cieszyńskiego 1915, 
nr 265/1  

W tym samym miejscu, w którym dzisiaj sto-
imy, w dniu 5 listopada 1935 r., w 20 ronicę 
śmierci kapitana Jana Łyska odsłonięto tablicę 
pamiątkową, której treść była następująca: 

„ W Jawou Średnim pracował w latach 1912 
– 1914, kapitan Jan Łysek, nauyciel i poeta, któ-
ry na ele Śląskiej Kompani Legionów Polskich 
walył o Polskę, poległ w jej obronie dnia 5 listo-
pada 1915 pod Polską Górą.  Cześć Jego pamięci.”

13.10.2016 r. odsłonięcia tablicy dokonał sta-
rosta bielski mgr Władysław Bocheński, a pe-
mawiał były kierownik szkoły TSL w Jawou 
Średnim, Franciszek Obut – kolega Jana Łyska. 
Honory wojskowe oddała kompania „ Stelca” 
z Jawoa Dolnego.

Inicjatorami i organizatorami tej patriotynej 
uroystości byli: kierownik szkoły Paweł Stayk 
i prezes Maciey Szkolnej Jan Krehut. 

Tymi słowami Prezes Towaystwa Miłośników 
Jawoa rozpoął uroystość odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej na niegdysiejszej szkole niemieckiej 
tzw. Rossegerki wybudowanej py warciu Ros-
seger Schulverein (Niemieckie Towaystwo Szkol-

ne) z Aleksandrowic, która z końcem lata 1920 roku 
została zamknięta ( zapisało się 5 uniów ), a bu-
dynek pejęła szkoła polska – obecnie Publine 
Pedszkole nr 2 w Jawou.   

W 2010 roku, gdy obchodziliśmy 100 ronicę 
powstania pierwszej polskiej szkoły w Jawou 
Średnim, szkoły Towaystw Szkół Ludowych, 
z inicjatywy Towaystwa Miłośników Jawoa 
i Polskiego Towaystwa Ewangelickiego oddział 
w Jawou powstał pomysł odtwoenia tablicy 
pamiątkowej z 1935 r., poszeonej o dwa na-
zwiska nauycieli tej szkoły, Franciszka Kuboka 
i Pawła Stayka osób które zginęły w asie 
II wojny światowej. Ze względu na duże trudności 
w zaokojeniu wymagań odpowiednich organów, 
wydających zgodę na umieszanie takich tablic 
w miejscach publinych, nie udało się zrealizo-
wać tego zadania i odsłonić pamiątkowej tablicy 
w 100.  ronicę śmierci Jana Łyska. Zabiegi ynio-
ne pez TMJ trwały pez tery lata.

W uroystości odsłonięcia tablicy wziął udział  
bratanek Pawła Stayka, prof. Kazimie Stayk, 
który w swoim krótkim wystąpieniu nie krył 
wzruszenia, wominając swego wujka i dziękując 
za inicjatywę oraz zaproszenie do Jawoa.

Krótkie biogramy bohaterów nakreślił Leopold 
Kłoda, Prezes PTE, głos zabrał również Wójt Gmi-
ny Jawoe dr Radosław Ostałkiewi. 

W obecności mieszkańców i pedstawicieli sto-
wayszeń odsłonięcia tablicy do-
konali Kazimie Stayk, Radosław 
Ostałkiewi i Ryszard Stanclik.
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Uroystość odsłonięcia tablicy na budynku pedszkola - 
byłej Szkoły Powszechnej w Jawou Średnim.
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