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W piątek (27.04) na terenie Książnicy Cieszyńskiej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
''Cymelia i osobliwości w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej''. Tym razem było ono
poświęconepostaci kronikarza, bibliofila, bibliotekarza i działacza społecznego Henryka
Trzaskalika. Bohater spotkania urodził się, mieszkał i działał na rzecz Suchej Górnej, tam
też zgromadził wspaniałe zbiory dzieł literackich.

Planowo postać Henryka Trzaskalika miała przybliżyć Halina Morawiec, jednak ze względu na chorobę zastąpili ją
Małgorzata Szelong oraz Krzysztof Kleczek, którzy opowiedzieli zarówno o życiorysie bibliofila, jak i o jego
działalność na rzecz szerzenia literatury i uwiecznienia historii Suchej Górnej.
Henryk Trzaskalik urodził się 13 lipca 1900 r. w Suchej Górnej. Ukończył miejscową sześcioletnią szkołę ludową.
Chciał kontynuować edukację, jednak nie pozwalała mu na to sytuacja materialna. Prawdopodobnie zapisał się do
gimnazjum, jednak nie ukończył tego etapu nauki. W latach 1918-1953 zatrudniony był w górnosuskiej kopalni
„Franciszek”. Przez niespełna 50 lat pracował społecznie jako bibliotekarz w bibliotece gminnej. Był działaczem m.in.
Macierzy Szkolnej, Koła Miejscowego PZKO, Rodziny Opiekuńczej. Przyczynił się do powstania Polskiej Biblioteki
Gminnej w Suchej Górnej.
- W zbiorach Książnicy Cieszyńskiej znajduje się około 200 woluminów, które udało się zgromadzić
Henrykowi Trzaskalskiemu. Około 150 z nich to książki, resztę stanowią rozmaite roczniki oraz podobne
publikacje. W dzieciństwie nie posiadał książek, jednak ich zakup był jego wielkim marzeniem. Niestety,
Cieszyn był daleko, a w czasach jego dzieciństwa trzeba było chodzić do niego piechotą, a w Karwinie nie
było żadnej księgarni.. Pierwszą książkę kupił, gdy jego przyjaciel zamówił pocztą trzy – dwie dla siebie,
jedną dla Henryka. Gdy już pracował często kupował książki, często też otrzymywał takie w prezencie –
tłumaczyła Małgorzata Szelong.
Zmarł 22 grudnia 1986 r. Pozostawł po sobie ogromny zbiór książek oraz liczne zapiski oraz dokumenty, które
pozwalają na ustalenie pewnych faktów dotyczących historii Suchej Górnej. Jest autorem, pozostających do tej pory
w maszynopisach, licznych monografii i kronik gminy Sucha Górna. W jego zbiorach można było znaleźć wiele
amatorskich sztuk teatralnych, w których zawarte zostały odręczne zapiski z nazwiskami aktorów-amatorów,
którzy odgrywali daną rolę. Część jego zbiorów dziś znajduje się w Książnicy Cieszyńskiej.
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