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EFEKT RENOWACJI
Ksiądz proboszcz Krystian Janko zakończył wieloletnią
i niezwykle skomplikowaną renowację barokowego kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie.
Efekt tego wielkiego wysiłku wielu fachowców, konserwatorów
i artystów jest znakomity. Szczególnie efektownie wygląda sylwetka
świątyni w wieczornym oświetleniu. Wśród odrestaurowanych elementów do najefektowniejszych należą polichromie na emporach,
przywrócona sylwetka ołtarza głównego i wizerunek Matki Boskiej
Pszczyńskiej. Księdzu Proboszczowi składam wielkie podziękowania.
redakcja
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AKTUALNOŒCI
Pó³ wieku towarzystwa
W dniu 6 marca br. w stylowej „Izbie
u Telemanna” odby³o siê Walne Zebranie
Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Pszczyñskiej. Zgodnie ze statutem wys³uchano sprawozdañ ustêpuj¹cego zarz¹du i komisji rewizyjnej, udzielono absolutorium zarz¹dowi.
W zebraniu uczestniczy³o 31 cz³onków
TMZP na ogóln¹ iloœæ 46 osób. Wybory
nowych w³adz towarzystwa wy³oni³y nowy
zarz¹d, do którego weszli: Piotr Buchta,
Grzegorz Cempura, Sylwia Sojka, Aleksander Spyra i Ireneusz Spyra.
Z kandydowania zrezygnowa³ dotychczasowy v-ce prezes, senator S³awomir Kowalski. Za dotychczasow¹ wieloletni¹ dzia³alnoœæ sk³adamy Panu senatorowi serdeczne podziêkowania i liczymy na dalsz¹,
owocn¹ wspó³pracê, niezale¿nie „od dotychczasowych publikacji”. Prawda nas
wyzwoli!
W 2008 roku dochody TMZP wynios³y
oko³o 90.000 z³, w tym dochody z w³asnych
wydawnictw, ze sprzeda¿y biletów do Muzeum Prasy i z dotacji Urzêdu miejskiego
dla tego muzeum.
W najbli¿szym numerze „Orêdownika”
przedstawimy sprawozdanie TMZP za poprzedni okres i plany na najbli¿szy czas.

Uhonorowane przez Burmistrza
Podajemy nieco spóŸnion¹, ale radosn¹
dla nas wiadomoœæ o przyznaniu nagród
burmistrza Krystiana Szostaka za 2008 rok.
Tym razem laureatami s¹ wy³¹cznie Panie: Zespó³ Ludowy „Jankowiczanki”.
Wœród laureatek s¹ dwie osoby, œciœle
wspó³pracuj¹ce z naszym towarzystwem.
Pani dr Halina Nocoñ, historyk kultury naszego regionu, autorka kilku ksi¹¿ek i wielu artyku³ów z tego zakresu, w tym ostatniego bestselleru „Arystokrata z pochodzenia, demokrata z przekonañ” o W³adys³awie Wê¿yku, który w podmiedŸneñskim
Brzozowie „w pe³ni m³odoœci i szczêœcia
poœwiêci³ ¿ycie ratuj¹c klêsk¹ nawiedzonych Szl¹zaków”.
Drug¹ „nasz¹” laureatk¹ jest Jolanta
Cempura, kierowniczka Zespo³u Regionalnego „Pszczyna”, wieloletnia jego cz³onkini, wspó³twórczyni jego sukcesów, która
prowadzi zespó³ do przysz³ego z³otego jubileuszu.
Gratulacje dla naszych Pañ!
cd na stronie 3

Pszczyna, zachowując najdłużej typ dawniejszy, wyprzedziła inne mia−
sta stawiając na swym rynku pomnik ku czci Marszałka Piłsudskiego
IKC, Warszawa 1928
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Debata i dymisja

NowenabytkiMuzeumPrasyŒl¹skiej
Zakupiliœmy na aukcji 3 roczniki „Plesser Kreisblatt” - pszczyñskiej gazety
powiatowej z lat 1914-16. To wa¿ne nabytki, bo dotycz¹ wybuchu I wojny œwiatowej i jej reperkusji na ziemi pszczyñskiej. Poni¿ej reprodukujemy fragmenty gazety z treœci¹ o og³oszeniu mobilizacji i apelem o oddawanie z³ota do kasy oszczêdnoœci w Pszczynie. Niezwykle interesuj¹ce.

Tak siê dziwnie z³o¿y³o, ¿e dwa wa¿ne
wydarzenia w ¿yciu kulturalnym Pszczyny
skojarzono jako przyczynowo skutkowe do
siebie, ze wzglêdu na zbie¿noœæ czasow¹.
Chodzi o g³oœn¹ manifê i debatê, sprowokowan¹ przez „m³odych gniewnych” i prze³om w Pszczyñskim Centrum Kultury.
Manifest opublikowany w pszczyñskich
mediach nie by³ w³aœciwie ¿adnym odkryciem ani wywa¿eniem otwartych drzwi.
Kolejne pokolenie m³odych prze¿ywa te
same frustracje i uniesienia, to samo „sturm
und drang”, to jest naturalne i dobre. Reakcja burmistrza na ¿¹danie debaty by³a œwietna, by³a b³yskawiczna, w wyniku czego sala
sesyjna w ratuszu pêka³a w szwach. Okaza³o siê nagle, ¿e potencja³ jaki tkwi w m³odych pszczyniakach jest ogromny. Dyskusja na ciekawym poziomie pokaza³a ró¿norodnoœæ naszego kulturalnego œrodowiska.
Myœlê, ¿e dla nowego dyrektora (lub
dyrektorki) PCK, którego poznamy w wyniku konkursu, taki bogaty potencja³ m³odych – to najlepsze wiano na nowej drodze
dzia³alnoœci.
Nasze towarzystwo i redakcja „Orêdownika” ¿yczy nowej dyrekcji Pszczyñskiego
Centrum Kultury najpe³niejszego wykorzystania tego potencja³u a przede wszystkim
stworzenie otwartej atmosfery twórczoœci
i prze¿ywania kultury.

Zniknê³o jak kamfora
Jak siê dowiadujemy z „G³osu Pszczyñskiego” – Muzeum Prasy Œl¹skiej zniknê³o
z mapy kulturalnej naszego miasta. Od kilku miesiêcy rubryka „MUZEA” informuje,
¿e w Pszczynie mo¿na zwiedziæ muzeum
zamkowe, zagrodê ¿ubrów, biuro informacji turystycznej i skansen.
Panie redaktorze, oczekujemy wyjaœnienia, co siê sta³o z Muzeum Prasy Œl¹skiej.
Jeœli rubryka „MUZEA” ma informowaæ
a nie propagowaæ placówki ARiP, jeœli
„G³os” ma byæ czasopismem rzetelnym to
w tej rubryce musi siê znaleŸæ tak¿e Edukacyjny Oœrodek ¯ubrów w Jankowicach,
w którym mo¿na zobaczyæ w warunkach naturalnych kilkanaœcie tych wspania³ych
zwierz¹t.
Prosimy wiêc o rzetelnoœæ w informacji.
Bêdzie to na pewno z po¿ytkiem dla reputacji „G³osu”, gazety z tradycjami od 1930 roku.
Wydawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi
Pszczyńskiej, Pszczyna, Piastowska 26.
Red. odp. Aleksander Spyra ISSN-14255316 Tłoczono w Oficynie Drukarskiej Zdzisława Spyry, Pszczyna, Piastowska 26, tel. 32
210 22 13, biuro@oficynadrukarska.pl
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CENA ksiądz Jerzy Popiełuszko
MIŁOŚCI OJCZYZNY
Znany pszczyñski architekt Ryszard Gburek przekaza³ niegdyœ do Muzeum Prasy Œl¹skiej du¿y zbiór czasopism i materia³ów drukowanych
„Solidarnoœci” regionu œl¹sko-d¹browskiego z lat 1980-88. Z okazji premiery wstrz¹saj¹cego filmu o ksiêdzu Jerzym Popie³uszce, który obecnie
ogl¹dany jest w polskich kinach, w rocznicê jego bohaterskiej œmierci z r¹k oprawców genera³a Kiszczaka i Jaruzelskiego – wybraliœmy z tego zbioru
wspania³¹ homiliê ks. Popie³uszki „Wiernoœæ OjczyŸnie i rodzimej kulturze”, wyg³oszon¹ w czasie mszy za Ojczyznê dnia 25 wrzeœnia 1983 roku.
Dedykujê treœæ tej homilii uczestnikom pamiêtnej debaty o kulturze, która odby³a siê 4 lutego 2009 r. w sali sesyjnej pszczyñskiego ratusza. Wiele
z przedstawionych myœli to dobre podstawy do dzia³ania w pszczyñskiej kulturze w najbli¿szej przysz³oœci.
Niechaj ta homilia uœwiadomi nam, jak daleko od tej piêknej patriotycznej idei odesz³a pani minister edukacji Platformy Obywatelskiej, ta upiorna
Katarzyna Hall, dla której wa¿niejsze od wpajania uczniom mi³oœci Ojczyzny, jest uczenie uczniów 6 klasy podstawówki jak obcowaæ ze swoimi
kole¿ankami. Dla tej pani minister historia Polski jest na tyle niewa¿na, ¿e w liceach jej nauka bêdzie tylko fakultatywna. Dla niej mundurki, którymi siê
chlubi¹ szko³y na zachodzie Europy by³y niepotrzebnymi rekwizytami, które natychmiast po objêciu ministerialnego stanowiska wyrzuci³a z polskich
szkó³.
Ca³a moja nadzieja w tym, ¿e nasze kochane pszczyñskie nauczycielki nie pos³uchaj¹ pani minister, ¿e pójd¹ za g³osem swego sumienia, ¿e
podobnie jak ksi¹dz Jerzy bêd¹ wychowankom wpajaæ mi³oœæ do w³asnej Ojczyzny. Tak bardzo Wam ufam!
Hamulcowy pszczyñskiej kultury, agent TW „Piotr”
Aleksander Spyra
(mam coraz wiêcej tytu³ów)

Jezus Chrystus, chocia¿ by³ pos³any do ca³ego œwiata, aby nieœæ
Dobr¹ Nowinê dla wszystkich ludów i narodów, to jednak mia³ swoj¹
ziemsk¹ Ojczyznê. Ojczyznê, która mia³a swoje dzieje, swoj¹ historiê, religiê i kulturê. Podporz¹dkowa³ siê niektórym s³usznym prawom w OjczyŸnie, chocia¿ ¿adne Go, jako Boga, nie obowi¹zywa³y.
Chcia³ Chrystus przez tu wszystko podkreœliæ, jak wa¿na dla ka¿dego cz³owieku jest œwiadomoœæ posiadania w³asnej Ojczyzny. Ka¿dy
cz³owiek jest zwi¹zany z Ojczyzn¹, poprzez rodzinê i miejsce urodzenia.
Ojczyzna, to wspólnota rodzimej kultury, jej dzieje, historia bardziej radosna lub bolesna. To bogactwo jêzykowe, bogactwo dzie³
sztuki i kultury muzycznej, to jej religia i obyczaje.
Chcia³bym, abyœmy w dzisiejszej naszej zadumie, naszych rozwa¿aniach zatrzymali siê nad s³owem kultura. Zdajê sobie sprawê,
¿e jest to temat – rzeka. W tych kilkunastu minutach chcia³bym
tylko zasygnalizowaæ i zaledwie dotkn¹æ niektórych problemów
zwi¹zanych w tym s³owem.
Ojciec œwiêty Jan Pawe³ II podczas pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny, przemawiaj¹c do m³odzie¿y powiedzia³, ¿e „Kultura jest
wyrazem cz³owieka. Jest potwierdzeniem cz³owieczeñstwa. Cz³owiek tworzy kulturê i przez kulturê tworzy siebie... Kultura jest
dobrem wspólnym narodu...”.
Kultura polska jest dobrem, na którym opiera siê dobro duchowe Polaków. Ona stanowi o nas przez ca³y ci¹g dziejów Ojczyzny
bardziej ni¿ si³a materialna, ni¿ granice polityczne. Dziêki kulturze
Naród pozosta³ sob¹, pomimo wieloletniej utraty niepodleg³oœci.
Duchowo zawsze by³ niepodleg³y, poniewa¿ mia³ swoj¹ wspania³¹
kulturê.
Kultura polska od pocz¹tku nosi wyraŸne znamiona chrzeœcijañskie. Chrzeœcijañstwo zawsze znajdowa³o swój oddŸwiêk
w dziejach myœli, twórczoœci artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malarstwie i rzeŸbie. Kultura polska przez wieki
bra³a swoje natchnienie z Ewangelii. Adam Mickiewicz, nasz
wieszcz narodowy w „Ksiêgach Pielgrzymstwa Polskiego” napisa³,
¿e cywilizacja prawdziwa, godna cz³owieka musi byæ chrzeœcijañska.
Dziêki chrzeœcijañstwu jesteœmy powi¹zani z kultur¹ Zachodu
i dlatego mogliœmy siê w historii opieraæ wszelkim innym kulturom
ludów barbarzyñskich. Mogliœmy siê oprzeæ kulturom narzucanym
nam przez wrogów czy przyjació³.

W Polsce powojennej postanowiono, ¿e Boga i Ewangelii nie
bêdzie w ¿yciu Narodu, ¿e szczególnie m³ode pokolenie bêdzie wychowywane bez Boga. Ale zapomniano, ¿e Bóg wcale nie ma obowi¹zku stosowaæ siê do niczyich uchwa³.
Dzisiaj potrzeba nam odwa¿nego upominania œle dla Narodu
o prawo do Boga, do mi³oœci, do wolnoœci sumieñ, do kultury
i dziedzictwa rodzimego. Nie mo¿na tworzyæ dziejów bez dziejów,
nie mo¿na zapominaæ o chrzeœcijañskiej drodze naszego Narodu.
Nie mo¿na podcinaæ korzeni naszej ponad tysi¹cletniej przesz³oœci, bo drzewo bez korzeni bêdzie siê przewraca³o, jak przyk³adów
tego mamy wiele w ostatnich dziesi¹tkach lat.
Nie mo¿na sprowadzaæ Narodu na poziom zaczynania od pocz¹tku. Nie wolno milczeæ, gdy na ostatni plan wychowanie szkolnego spychana jest rodzima kultura, literatura i sztuka, wypróbowan¹ moralnoœæ chrzeœcijañsk¹ zastêpuje siê tak zwan¹ moralnoœci¹ socjalistyczn¹, gdy nauczyciele w szko³ach warszawskich informuj¹ chrzeœcijañskich rodziców, ¿e ich dzieci bêd¹ wychowywali w duchu laickim. Odsuwanie dzieci od prawdy chrzeœcijañskiej, która od wieków jest zwi¹zana z polskoœci¹ jest odsuwaniem
ich od polskoœci, jest po prostu procesem wynaradawiania. Szko³a
musi daæ dzieciom i m³odzie¿y mi³oœæ do Ojczyzny, dumê z kultury rodzimej. Nie mo¿e byæ instytucj¹ nadrzêdn¹, tylko na dziœ. Musi
byæ ³¹czeniem ojczystego wczoraj z ojczystym jutro. Skoro szko³a
tego zadania nie spe³nia, tym wiêksze zadanie ci¹¿y na chrzeœcijañskich rodzinach.
Kultura narodu to równie¿ jego moralnoœæ. Naród chrzeœcijañski
musi kierowaæ siê sprawdzon¹ przez wieki moralnoœci¹ chrzeœcijañsk¹. Narodowi chrzeœcijañskiemu nie jest potrzebne tak zwana
moralnoœæ laicka, bo jest ona bez oblicza i bez nadziei, jak mówi³
zmar³y Prymas Tysi¹clecia. Stwarza zagro¿enie dla wartoœci duchowych narodu i os³abia te si³y, które stanowi¹ o jego jednoœci.
Naród nie da³ siê zniszczyæ mimo rozbiorów, przegranych powstañ i Sybiru, mimo wynaradawiania i rusyfikacji, mimo wozu
Drzyma³y i Kulturkampfu, bo mia³ mocno zapuszczone korzenie
w poprzednich wiekach dziejów ojczystych. Nie da³ siê zniszczyæ,
bo ¿ywi³ siê histori¹ i kultura poprzednich wieków.
A czym po¿ywi siê Naród w niedalekiej przysz³oœci z dzisiaj
tworzonej historii i kultury? Czy bêdzie móg³ po¿ywiæ siê k³amliwymi artyku³ami z „Rzeczpospolitej”, „Trybuny Ludu” czy „Argu-
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mentów?” Obdzieraniem dusz m³odzie¿y z kultury narodowej,
z w³asnych przepojonych chrzeœcijañstwem, wspania³ych dziejów,
przemilczeniem faktów historycznych? Czy po¿ywi siê opluwaniem
„Solidarnoœci” i fa³szywymi zarzutami stawianymi jej przywódcom,
demokratycznie wybranym przez Naród, czy po¿ywi siê wyrzucaniem krzy¿y ze szkó³ i fabryk, o czym z niepokojem mówi¹,
w dzisiejszym komunikacie Polscy Biskupi?
Wszystko, co by³oby czynione przeciwko kulturze narodowej
w kraju chrzeœcijañskim, styl rz¹dzenia i w³adania przeciwny chrzeœcijañskim obyczajom czy te¿ prawom osoby ludzkiej i rodziny nie
sprzyja rozwojowi kultury.
Tylko Naród wolny duchowo i mi³uj¹cy prawdê mo¿e trwaæ
i tworzyæ dla przysz³oœci, tak jak tworzyli przysz³oœæ powstañcy,
padaj¹cy na polach bitew, czy wieszczowie, którzy patrzyli daleko
w przysz³oœæ jak S³owacki, który ¿yj¹c na wygnaniu zdo³a³ wypatrzyæ w przysz³oœci Polskê, której przecie¿ wtedy nie by³a na mapie Europy, wypatrzyæ Polaka na tronie œwiêtego Piotra. Tylko
Naród, który ma zdrowego ducha i czule sumienie, mo¿e tworzyæ
œmia³¹ przysz³oœæ.
Dlatego dbajmy o wolnoœæ naszego ducha, nie dajmy siê zniewoliæ przez lek i zastraszenie.
Nie pozwalajmy w najdrobniejszych nawet sprawach zatruwaæ
ducha Narodu, przed czym ostrzega³ Adam Mickiewicz, gdy pisa³:
„Niczym Sybir, niczym knuty, lecz Narodu duch zatruty, to dopiero
bólów ból...”
Ju¿ Pawe³ z W³odkowic mówi³, ¿e dobra kulturalne i moce duchowe zdobywa siê dla przysz³oœci nie ¿elazem i mieczem, przemoc¹, si³¹ i gwa³tem, ale wolnoœci¹, mi³oœci¹ i poszanowaniem praw.
Ludzi zdobywa siê otwartym sercem, a nie zaciœniêt¹ piêœci¹.
Prawdziwa wiedza, prawdziwa m¹droœæ, prawdziwa kultura nie
znosi ³añcuchów. Umys³u ludzkiego nie da siê skrêpowaæ. l dlatego budz¹ zdziwienie fakty, gdy administracja na uczelni czêsto ma
wiêksze znaczenie ni¿ wybitny profesor bêd¹cy œwiatow¹ s³aw¹.
Jest jeszcze gorzej, mówi³ ksi¹dz Kardyna³ Wyszyñski, gdy pañstwo ma swoich ludzi, którzy czuwaj¹ nad tym, aby mê¿owie nauki
myœleli poprawnie, to znaczy nie w relacji prawdy, ale w relacji
polityki.
Wszelkie próby krepowania wolnoœci ludzkiego umys³u, który
ma tworzyæ kulturê, dzia³aj¹ na szkodê kultury.
Uœwiadomili to sobie mocno pod wp³ywem patriotycznego zrywu robotników w sierpniu 1980 roku zawodowi twórcy kultury.
Uœwiadomili to sobie aktorzy, dziennikarze, literaci, artyœci i plastycy. Obudzi³o siê ich sumienie, jak budzi³o siê sumienie ca³ego
narodu, usypiane przez ostatnie dziesi¹tki lat. Rok 1980 by³ trudny, ale ukaza³ wielkie, drzemi¹ce w Narodzie zalety, rozwagê, roztropnoœæ, umiejêtnoœæ i wspó³dzia³anie.
Obudzi³o siê sumienie spo³eczne, zawodowe, gospodarcze,
kulturalno i polityczne. Obudzi³o siê sumienie œrodowisk twórczych.
Przemówili swoim nieskrêpowanym g³osem. Postanowili s³u¿yæ
prawdzie. S³u¿yæ swoim talentem i swoim warsztatem pracy. S³u¿yæ prawdzie w OjczyŸnie. Tej samej OjczyŸnie, której s³u¿yli dziadowie. OjczyŸnie-Polsce, bez ¿adnych przydomków.
Ale gdzie k³amstwo jest niejako urzêdowo pielêgnowane, tam
brakuje miejsca na prawdê, która jest zaprzeczeniem i demaskowaniem k³amstwa. I dlatego rozpoczê³a siê na nowo walka z prawd¹ i wolnoœci¹ s³owa, wolnoœci¹ i wielkoœci¹ pogl¹dów wypowiadanych g³oœno pod wp³ywem przebudzonego sumienia.
Zaczêto ka¿demu upominaniu siê o ludzkie prawa przypisywaæ
wrog¹ dzia³alnoœæ.
A przecie¿ ju¿ w 1978 roku. w liœcie do ministra K¹kola pisa³
Prymas Tysi¹clecia: „... ¿e obrona praw nie jest dzia³alnoœci¹ par
excellence polityczn¹. Jest tylko powinnoœci¹ obywatela. I ¿e wro-
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gów socjalistycznego pañstwa trzeba szukaæ wœród tchórzliwych
milczków, a nie wœród tych, którzy chc¹ poznaæ prawdê o Polsce,
zniekszta³con¹ przez oficjalne nauczanie...”
Sumienie raz obudzone ³atwiej odró¿ni prawdê od zak³amania,
³atwiej odró¿ni dobre ziarno od plew. £atwiej rozumie, ¿e wielkie
has³a i rozwiniête sztandary, pod którymi radz¹ by siê podpisywaæ
obydwiema rêkoma, s¹ puste, jeœli w tym samym czasie s¹ przetrzymywani w wiêzieniach bracia z obudzonym sumieniem, którzy
byli zatroskani o dobro domu ojczystego, jak choæby Seweryn Jaworski, warszawski hutnik, gdy ci¹gle s¹ nowe aresztowania i wyrzucanie z pracy, gdy stawia siê sztab ludzi do pilnowania i œledzenia innych.
W ostatnim czasie œrodowiska tworz¹ce kulturê sta³y siê dla
nas przyk³adem, zw³aszcza aktorzy, którzy po 3 grudnia 1981 roku
wykazali bezprzyk³adny w swoich powojennych dziejach hart ducha, odwagê i ofiarnoœæ.
Dzisiaj z obaw¹ patrzy Koœció³ na nowa zagro¿enia dla rozwoju polskiej kultury. Biskupi wielokrotnie dawali temu wyraz, gdy
pisali miêdzy innymi w lutym ubieg³ego roku, ¿e zasadnicze znaczenie dla zaistnienia ugody spo³ecznej maj¹ religia i kultura.
Dlatego konieczne jest zabezpieczenie pe³nej wolnoœci dla ¿ycia religijnego i rozwoju kultury. Konkretnym wyrazem bêdzie
miêdzy innymi wydawanie publikacji katolickich wed³ug potrzeb
spo³ecznoœci wierz¹cej i zagwarantowanie pluralizmu w twórczoœci
kulturalnej (27.2.82).
A w lutym br. w³adze stwierdzi³y, ¿e z g³êbok¹ trosk¹ œledz¹
problemy nurtuj¹ce œrodowiska twórców kultury i sztuki, których
udzia³ w ¿yciu kraju jest niezbêdny. Ludzie sztuki i kultury musza
mieæ zapewnione warunki ¿ycia, pracy i zrzeszania siê (luty 83).
St¹d te¿ niezrozumiale i krzywdzone s¹ decyzje rozwi¹zywania
stowarzyszeñ twórców kultury, aktorów, dziennikarzy, a ostatnio
litera³ów. Zwi¹zek Literatów, który istnia³ nieprzerwanie od szeœædziesiêciu lat, to znaczy od czasów Stefana ¯eromskiego, który ten
zwi¹zek za³o¿y³.
Decyzje niezrozumiale i krzywdz¹ce tym bardziej, ¿e statuty
tych stowarzyszeñ zatwierdza³a ta sama w³adza i ¿aden ze zwi¹zków statutów swoich w stanie wojennym nie zmieni³.
St¹d pytanie, jak rozumieæ stwierdzenie, o którym przed rokiem pisali biskupi, ¿e Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
w proklamacji stanu wojennego oœwiadczy³a, ¿e zwi¹zki bêd¹ mog³y wznowiæ swoj¹ dzia³alnoœæ w ramach statutów.
Nie s³u¿y rozwojowi kultury rozwiniêta ponad wszelka miarê
cenzura, która wykreœla, zw³aszcza w pismach katolickich, podkreœlam katolickich, nie pseudokatolickich, wykreœla s³owa, zdania, ca³e artyku³y, myœli prawdziwe i odwa¿ne.
Wykreœla to, co napisa³y pióra umaczane w prawdzie. A przecie¿ s³owa, aby ¿y³y, musz¹ byæ prawdziwe.
Bo s³owa k³amliwe czêsto ju¿ na drugi dzieñ okazuj¹ siê œmieciem, nawet gdyby by³y powielane w milionach egzemplarzy.
Z³e œwiadectwo o czasach dzisiejszych wystawi¹ dla historii
posiekane dekretami cenzury katolickie pisma.
Kultura wreszcie to uczciwy dialog i wymiana zdañ, uczciwa
walka s³owna, a nie pieniactwo zawodowych polemizatorów, którzy jednostronnie opluwaj¹ innych poprzez œrodki masowego przekazu. Na ten temat mówi³ jasno przed trzema tygodniami w Czêstochowie Ksi¹dz Prymas.
Zakoñczmy nasze dzisiejsze rozwa¿ania s³owami modlitwy Ojca
Œwiêtego, które wypowiedzia³ zwracaj¹c siê do Bo¿ej Matki w dniu
31 marca ubieg³ego roku.
„Tobie Matko Jasnogórska zawierzamy w sposób szczególny
dziœ i jutro ojczystej kultury. Niech przed³u¿a siê w niej i rozwija
siê coraz pe³niej ¿ycie Narodu...”
Amen.
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Góra
– najpełniej opracowana
miejscowość regionu
Ukazało się wiele monografii
miejscowości naszego regionu.
Najstarsza, aż wstyd to napi−
sać, to monografia książęcego
miasta Pszczyny, która ujrzała
światło dzienne w 1936 roku.
Od tego czasu, mimo wielu za−
awansowanych prób, nie uda−
wało się wydać bardziej współ−
czesnej kroniki miasta.
Zasłużony nasz dziejopis,
Zygmunt Orlik opracował i wy−
dał wiele monografii miejscowo−
ści gminy Miedźna i Suszec,
a także kroniki Piasku i Stu−
dzionki. Na wydanie czeka od
3 lat monografia Poręby. Na co
czeka sołtys tej miejscowości?
Na 11 sołectw gminy Pszczy−
na – światło dzienne ujrzało
9 monografii – brakuje tylko
wspomnianej Poręby oraz Ćwi−
klic i Rudołtowic. Czekamy!
Na tym tle pięknie sytuuje się
mała pograniczna Góra. Ta uro−
cza miejscowość nad Wisłą do−
czekała się kompetentnego i pra−
cowitego dziejopisarza – wielolet−
niego proboszcza parafii św.
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Barbary, księdza Piotra Ze−
grodzkiego.
Od wielu lat pisał kroniki swo−
jej parafii, szczycącej się uro−
czym, drewnianym kościółkiem.
To ten kościółek w XVII wieku
jako jedyny na ziemi pszczyń−
skiej był zajęty przez kalwinów.
Przybyli oni zza Wisły, z Małopol−
ski, gdzie funkcjonował silny
ośrodek tej konfesji. Tutaj praw−
dopodobnie na nabożeństwa
uczęszczał pszczyński celnik
i poeta, Piotr Wachenius.
Posiadając tyle materiałów hi−
storycznych zebranych i napisa−
nych przez siebie, ksiądz Piotr
rozpoczął wydawanie swoich
książek. Kolejno ukazywały się
„Krzyże i kapliczki przydrożne w
Górze” w 2006 roku, „Organiza−
cje społeczne w życiu parafii św.
Barbary w Górze” (2006), „Życie
misyjne parafii św. Barbary w
Górze w latach 1980−2005”
(2007) i najobszerniejsza „Z dzie−
jów Góry koło Pszczyny”, która
ukazała się obecnie. To studium
historyczne, bogato ilustrowane
zawiera wiele mało znanych fak−
tów. Wymienię tu, poza dzieja−
mi parafii i kościoła, że może−
my przeczytać arcyciekawą hi−
storię folwarku Obrockiego czy
dzieje szkoły podstawowej.

Jak już wyżej wspomniałem,
dzięki tej tetralogii Góra jest naj−
obszerniej zbadaną i opisaną
miejscowością Ziemi Pszczyń−
skiej.
Ksiądz Piotr Zegrodzki to ro−
dowity Ślązak, urodzony w 1939
roku w Kryrach. Zanim został
proboszczem w Górze, był m.in.
wikarym w naszym kościele
Wszystkich Świętych w Pszczy−
nie.
Ksiądz Piotr upamiętnił się
także redagowaniem i wydawa−
niem w latach 1992−95 gazetki
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parafialnej „List parafialny”.
Naprawdę Góra i gmina Miedź−
na ma wiele do zawdzięczenia
temu skromnemu, zawsze po−
godnemu i pracowitemu księ−
dzu.
Mieliśmy przyjemność druko−
wać wszystkie wymienione wy−
dawnictwa w oficynie przy Mu−
zeum Prasy Śląskiej.
Gratulując księdzu Zegrodz−
kiemu pięknego dzieła, życzymy
mu wielu, wielu lat zdrowia i po−
gody ducha.
Aleksander Spyra

Nie zostawiê was sierotami,
przyjdê do Was
(Jan 14.18)
Zachowa³a siê ciekawa widokówka z pocz¹tku XX wieku,
drukowana u Augusta Krummera, syna, która przedstawia nieznany wspó³czesnym Pszczyniakom „Weisenhaus”, czyli pierwszy sierociniec w naszym mieœcie zbudowany przez gminê ewangelick¹ na Starej Wsi.
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W stulecie œmierci Jana Kupca z £¹ki
Profesor Dariusz Rott z Uniwersytetu Œl¹skiego na proœbê naszego Muzeum Prasy Œl¹skiej przekona³ pani¹
Katarzynê Bizack¹ do napisania pracy magisterskiej na temat niepublikowanego poematu Jana Kupca „Historia
Baranów”. By³a to praca niezmiernie trudna i ¿mudna, wymaga³a bowiem opracowania rêkopisu licz¹cego ponad 10 000 wersów, analizy utworu i jego oceny literackiej.
W kilku numerach „Orêdownika” przedstawimy treœæ pracy p. Bizackiej na temat naszego „polskiego wieszcza”, jak Kupiec sam siebie nazywa³, a sam poemat bêdzie wydany na p³ycie CD, jako za³¹cznik do planowanego
w tym roku wydawnictwa.
A. Spyra

„Historia Baranów” Jana Kupca
Katarzyna Bizacka

Życie i twórczość
Jana Kupca z Łąki
Wincenty Ogrodziñski w ksi¹¿ce Stan i potrzeby nauki polskiej wyrazi³ opiniê, ¿e istotne jest wydobycie z zapomnienia postaci Jana Kupca. Szczery ten poeta zas³uguje na jak najrychlejsze
wydanie1 . Badacz przyzna³ mu te¿ miejsce trzeciego wœród najwa¿niejszych poetów i prozaików górnoœl¹skich – Damrota i Bonczyka. Po ich œmierci – twierdzi³ Ogrodziñski – Kupiec bezspornie górowa³2 .
Poeta nie by³ jednak ca³kiem zapomniany, gdy¿ jego twórczoœæ
sta³a siê przedmiotem kilku analiz. Kilka prac ukaza³o siê jeszcze
za ¿ycia twórcy. W 1892 r. wspomnia³ o nim Józef Chociszewski
w Podrêczniku geografii ojczystej3 . W 1899 r. profesor Uniwersytetu Wroc³awskiego W³adys³aw Nehring napisa³ rozprawê naukow¹ traktuj¹c¹ o Kupcu4 . O pieœniach, które zebra³ Kupiec, pisa³ Ernest Farnik w 1904 r. w szkicu zatytu³owanym O poezji ludowej na Œl¹sku Cieszyñskim5 . Po przy³¹czeniu Górnego Œl¹ska
do Polski pisa³ o nim Emil Szramek w Wyznaniu narodowym Œl¹ska6 i Kazimierz Ligoñ w pracy Poeci Górnego Œl¹ska7 .
W czasie plebiscytu i powstañ œl¹skich w wielu czasopismach
i broszurach zaczê³y siê ukazywaæ ¿yciorysy Kupca. W 1920 roku
Jan Kudera zamieœci³ w Obrazach Œl¹zaków wspomnienia godnych
obszerne informacje o poecie8 . Podj¹³ siê równie¿ opracowania
jego dzie³; na podstawie ¿mudnie zebranej spuœcizny oraz wspomnieñ ¿ony i s¹siadów stworzy³ najpe³niejsz¹ biografiê, jednak
okaza³a siê ona jednostronna, poniewa¿ autor nie poœwiêci³ wiêkszej uwagi pracom literackim Kupca. Ukoñczy³ j¹ w 1939 roku.
Niestety z powodu wybuchu II wojny œwiatowej i wkroczenia
1

W. Ogrodziñski: Stan i potrzeby nauki polskiej w zakresie piœmiennictwa œl¹skiego. W: Stan i
potrzeby nauki polskiej o Œl¹sku. Katowice 1936, s. 255, 256.
Tam¿e, s. 259.
3
J.Chociszewski:Podrêcznikgeografiiojczystej,zawieraj¹cytreœciwyopisziemdawnejPolskizuwzglêdnieniem dzisiejszych stosunków i podzia³u politycznego. Dodana krótka wiadomoœæ o Czechach
i Rusinach. Poznañ 1892, s. 62: Najczystsz¹ polszczyzn¹ pisze (...) Jan Kupiec, zagrodnik w £¹ce pod
Pszczyn¹, og³osi³ drukiem w Poznaniu „Podania ludu œl¹skiego”.
4
W. Nehring: III Bericht über Aberglauben, Gebräuche, Sagen und Märchen in Oberschlesien. „Mitteilungen der Schlesischen Gesselschaft über die Volkskunde”. Wroc³aw 1889. Band III, Heft VI,
s. 41-51 (za: Nawrocki Witold: Jan Kupiec – poeta z £¹ki. Katowice 1963, s. 5, 53).
5
E. Farnik: O poezyi ludowej na Œl¹sku Cieszyñskim. Cieszyn 1904, s. 35: Poeci okolicznoœciowi
tworz¹ dorywczo, a twory ich maj¹ wybitn¹ cechê amatorstwa. Do takich poetów amatorów zaliczyæ
trzeba dawniej licznych u nas, ale teraz ju¿ tak¿e coraz rzadszych ‘œpiewaków’. Takim œpiewakiem
poet¹ jest Jan Kupiec z £¹ki, który u³o¿y³ kilkanaœcie piosenek œwieckiej i religijnej treœci, ubra³
w szatê poetyczn¹ parê bajek i legend ludowych i okazuje wielki talent przerabiania i rozszerzania
piosenek ludowych, niczem od prawdziwego tonu ludowego nie odstêpuj¹c. W zbiorach pieœni ludowych Londziana znajduje siê tak¿e parê jego utworów.
6
E. Szramek: Wyznanie narodowe Œl¹ska. G³os jego poezji. Opole 1919, s. 27-32.
7
K. Ligoñ: Poeci Górnego Œl¹ska. Krótki zarys historii literatury ludowej na Górnym Œl¹sku. Lwów
1920, s. 51-53.
8
J. Kudera: Obrazy Œl¹zaków wspomnienia godnych. Miko³ów 1920, s. 98-103.
9
J. Kudera: Jan Kupiec. Œl¹ski ch³op-poeta. Pszczyna, 2000. W 2000 r. w Artystycznej Oficynie Drukarskiej A. Spyry w Pszczynie zrobiono przedruk tej korekty z zachowaniem ówczesnej pisowni,
poprzedzony wstêpemAleksandra Spyry.
2

czêœæ

I

Niemców do Katowic prawie ukoñczony sk³ad pracy zosta³ rozebrany w drukarni9 . Na szczêœcie zachowa³ siê egzemplarz trzeciej
korekty z sierpnia 1939 r. z naniesionymi przez autora poprawkami. Po wojnie o Kupcu pisali Zdzis³aw Hierowski10 , Wilhelm Szewczyk11 , Jadwiga Krawczyk12 ; a jednym z najpe³niejszych zestawieñ twórczoœci Kupca jest praca Witolda Nawrockiego13 .
Stanis³aw Pigoñ pisa³ o Janie Kupcu:
Z poetów ludowych wy¿szego lotu wymieniæ by u nas mo¿na
spoœród starszych zaledwie jednego, który w zakresie epiki mo¿e
siê poszczyciæ znaczniejszym dorobkiem; jest to poeta œl¹ski Jan
Kupiec, autor trzech du¿ych poematów epickich, osnutych na tle
historii czy folkloru, w wyrazie wszelako ma³o urozmaiconych albo
zagmatwanych14 .
Twórczoœæ Kupca jest rozproszona w trudno dostêpnych czasopismach, w rêkopisach lub odpisach. St¹d wielu badaczy nie
dysponowa³o nawet wiêkszoœci¹ jego prac, a ich opinie nie mog¹
byæ wyczerpuj¹ce; s¹ czêsto intuicyjne, powierzchowne i przede
wszystkim niekompletne.
Rodzina Jana Kupca pochodzi³a z Górnego Œl¹ska15 . Ojciec,
Jakub Kupiec, w latach trzydziestych XIX w. przeszed³ granicê
austriacko-prusk¹, by unikn¹æ wieloletniej s³u¿by w wojsku pruskim i dlatego jego syn urodzi³ siê w austriackim wówczas Bielsku 15 kwietnia 1841 r. Matka, Teresa z Solichów16 , wkrótce zmar³a
i ojciec Jana o¿eni³ siê powtórnie. Macocha nie przepada³a za dzieckiem i ch³opcem zajê³a siê siostra matki, Gruszkowa z £¹ki; tak
wiêc Kupiec wróci³ do rodzinnej wioski ojca.
Jan w szóstym roku ¿ycia rozpocz¹³ naukê w szkó³ce elementarnej, któr¹ kierowa³ nauczyciel i organista Kajeten Jarosz17 . Nauka sz³a m³odemu Jankowi dobrze, tym ³atwiej ¿e odbywa³a siê po
polsku18 . Lata szkolne przyæmione jednak zosta³y klêsk¹ g³odu
i epidemi¹ tyfusu, które nawiedzi³y Œl¹sk w latach 1847/1848.
W momencie najwiêkszego nasilenia g³ód i choroba poch³onê³y
40 tysiêcy ofiar, w samej £¹ce zmar³o prawie 400 osób.
Wyniesiony ze szko³y zasób wiedzy, choæ najprawdopodobniej niezbyt wielki, wystarczy³ jako fundament do samokszta³cenia. Zamiarowi dalszej nauki stanê³a na przeszkodzie ciotka, która odmówi³a pomocy materialnej i zmusi³a ch³opca do pozostania
10

Z. Hierowski: Piœmiennictwo. W: Œl¹sk, ziemia, ludzie. Red. Roman Lutman i Kazimierz Popio³ek.
Katowice, Wroc³aw 1948, s. 122, 123.
W. Szewczyk: Œl¹ski trud literacki. Pisarze XIX i XX wieku. Wroc³aw 1946.
12
J. Krawczyk: Jan Kupiec – ch³op wojuj¹cy, „Ogniwa”. Miesiêcznik spo³eczno-polityczny. Katowice
1946, nr 6, s. 8.
13
W. Nawrocki: Jan Kupiec – poeta z £¹ki. Katowice 1963.
14
S. Pigoñ: Zarys nowszej literatury ludowej (przed rokiem 1920). Kraków 1946, s. 113.
15
Dane biograficzne podane za: W. Ogrodziñski: Dzieje piœmiennictwa... Katowice 1965, s. 197-201.
W. Nawrocki: Jan Kupiec...; J. Kudera: Jan Kupiec...; Pisarze œl¹scy..., s. 292-303.
16
Hierowski w Pisarzach œl¹skich..., s. 293, podaje imiê matki Teresa.
17
Kronika szko³y w £¹ce z lat 1834-1873 (za: Nawrocki W.: Jan Kupiec..., s. 54).
18
Z. Hierowski: Legenda biskupa Bogedaina. W: Nauczyciel z Lubszy. Katowice 1961 (za: W. Nawrocki: Jan Kupiec..., s. 54).
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na roli, uniemo¿liwiaj¹c mu spe³nienie marzenia zostania nauczycielem lub ksiêdzem. Poœwiêci³ wiêc czas Kupiec na czytanie tego,
co wpad³o mu w rêce, i zapisywanie ludowych piosenek, legend,
pieœni koœcielnych. Nieœwiadomie przygotowywa³ siê przy okazji
do zawodu œpiewaka koœcielnego.
Od 1861 r. Kupiec wype³nia³ obowi¹zek obywatela pañstwa
pruskiego, s³u¿¹c w gwardii królewskiej w Berlinie. Nie zna³ wówczas prawie w ogóle jêzyka niemieckiego, dopiero w koszarach
uczy³ siê nim pos³ugiwaæ. Wróci³ do £¹ki w 1864 r., ale w 1866 r.
znów zosta³ powo³any do wojska, tym razem z powodu wojny austriacko-pruskiej. Po szybkim powrocie do domu w 1867 r. o¿eni³
siê z Katarzyn¹ Jarczokówn¹19 , opuœci³ gospodarstwo ciotki i na
gruncie otrzymanym przez ¿onê w posagu postawi³ nowy dom.
Pochodz¹cy z komorników ojciec nie zostawi³ mu ¿adnego maj¹tku. Oprócz pracy na roli obj¹³ Kupiec jeszcze funkcjê œpiewaka
koœcielnego20 , stanowisko to powiêkszy³o jego dochody – do urzêdu tego nale¿a³a ³¹ka – pozwoli³o utrzymaæ ¿onê oraz dziesiêcioro dzieci. Wyrazem szacunku i zaufania spo³ecznego by³o miêdzy
innymi przyznanie Kupcowi dozoru szkolnego. Zosta³ tak¿e doradc¹ mieszkañców wsi w ich sprawach prywatnych.
Do czasu wyjazdu na wojnê francusko-prusk¹ Kupiec nie przejawia³ wiêkszego zainteresowania sprawami politycznymi. Choæ
czytywa³ gazety polskie, „Przyjaciela Ludu” oraz „Pielgrzyma”,
najprawdopodobniej nie pojmowa³ jeszcze wyraŸnie swojej odrêbnoœci narodowej. Œwiadczy o tym choæby zapisany w notatniku wojennym, obok niemieckich pieœni ¿o³nierskich oraz francuskich s³ów i zwrotów, Wiersz o wojnie pruskiej 1870/71. W 1871 r.
stan¹³ pod Pary¿em i kilka miesiêcy póŸniej powróci³ do domu.
Po kilku latach napisa³:
Kto nie by³ w obczyŸnie, zw³aszcza miêdzy Niemcami, ten nigdy sobie tego nie wyobrazi, jak tam Polaka traktuj¹; jakie przeró¿ne miana mu sypi¹; a gdy w prêdkoœci nie mog¹ ¿adnego innego nazwiska wynaleŸæ, to mu (Niemcowi) wystarczy ju¿ ten sam
wyraz ‘dummer Polak’. […] £zy, jakkolwiek one przystoj¹ tylko
dzieciom i kobietom, to czêsto i obficie wyciska³y siê nam Polakom z oczu, a najwiêcej dlatego, ¿eœmy byli miêdzy obcym ¿ywio³em, nas z gruntu nienawidz¹cym. […] Tam te¿ dopiero poznaliœmy, jak piêkn¹, jak mi³¹, jak s³odk¹ jest nasza mowa. Trudno
by³o siê dopatrzeæ rodaka miêdzy obcymi i zda³o siê, ¿e go nawet
ze œwiec¹ w jasny dzieñ nie znajdziesz; ale niech tylko dwóch siê
zesz³o gdzie na uboczu i zaczêli choæ na pó³ g³oœno po swojemu,
i to chwilkê tylko, a ju¿ ich gromada21 .
Ju¿ w trakcie s³u¿by w armii pruskiej rozpocz¹³ siê w ¿yciu
Kupca proces rozbudzenia polskiej œwiadomoœci narodowej.
W £¹ce zasta³ Kupiec zmienion¹ sytuacjê – do ma³ej wsi wkroczy³a wielka polityka. Kupiec aktywnie uczestniczy³ w walce wyborczej. Za rozpowszechnianie zakazanego druku, ksi¹¿eczki Konrada Bollandena pt. Stary Bóg ¿yje, odsiedzia³ dwutygodniowy
areszt22 . Kara tylko umocni³a przekonanie Kupca o s³usznoœci sprawy, za któr¹ walczy³, i jego siln¹ postawê patriotyczn¹. Od tego
czasu jeszcze bardziej zainteresowa³ siê polskimi czasopismami.
Zacz¹³ intensywnie siê dokszta³caæ, poszerzy³ zakres lektur o pismo „Chata”, „Przyjaciela Dzieci”, „Szkó³kê Niedzieln¹”. Czasem przychodzi³o do niego po 20 egz. gazet, broszur i ksi¹¿ek.
Chc¹c podtrzymywaæ wœród s¹siadów znajomoœæ jêzyka polskiego i kultury polskiej, rozprowadza³ je wœród zainteresowanych,
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Rachunek dla Jana Kupca za zakup ksi¹¿ek wystawiony przez
Ksiêgarniê Ludow¹ J. Chociszewskiego w Poznaniu w 1876 r.
dla ludowej czytelni w £¹ce

a w swoim domu urz¹dza³ zbiorowe wieczorne lektury. Zawar³ te¿
w 1874 r. znajomoœæ z Józefem Chociszewskim23 , od którego sprowadza³ wiele ucz¹cych mi³oœci do ojczyzny i szacunku dla jêzyka
polskiego ksi¹¿ek i broszur. Za liczne zas³ugi Chociszewski wymieni³ Kupca w Podrêczniku geografii ojczystej.
Ju¿ w czasie pocz¹tkowych kontaktów z „Oœwiat¹” Kupiec podkreœla³ swoj¹ ³¹cznoœæ z Polakami z innych zaborów24 . Jednym
z pierwszych manifestów rozbudzonych uczuæ narodowych by³ napisany przez niego wiersz:
O m³odzi polska! bierz siê do oœwiaty,
Poznawaj pilnie swej ojczyzny dzieje,
Bo gdy nam wszystkim w g³owach rozwidnieje,
Wtedy siê wzniesie nasz orze³ skrzydlaty
Ponad ob³oki, a swemi ramiony
Obejmie Polskê od morza do morza.
Wtenczas zaœwita nam wolnoœci zorza
I kraj nasz z pêtów bêdzie uwolniony.
Wtedy to, dziwi¹c siê, Europa ca³a
Zawo³a: Oto Polska zmartwychwsta³a!
W œwietniejszym blasku i we wiêkszej sile,
Ni¿ by³a w ów czas, gdy by³a w mogile;
Jej siê pok³oni¹ rozliczne narody
I o jej przyjaŸñ bêd¹ siê stara³y
Te, co w niewoli jej nad ni¹ bola³y,
I te, co w pêtach trzyma³y j¹ wprzody25 .

19

To szczêœliwe ma³¿eñstwo przetrwa³o a¿ do œmierci Kupca.
Franciszek £¹cki pisze: Œpiewak modli³ siê wtedy i modli siê dziœ przy nieboszczyku przez trzy wieczory, œpiewa œlicznie przy samym pogrzebie, prowadzi pielgrzymki do Kalwarii, przed sum¹ on œpiewa
godzinki. Kupiec poza tym jeszcze ka¿dej niedzieli po nieszporach odprawia³ stacje drogi krzy¿owej.
Œpiewak w £¹ce to nie byle kto (za: W. Nawrocki: Jan Kupiec..., s. 54, 55).
21
„Oœwiata” 1876, nr 42, s. 335 (za: W. Nawrocki: Jan Kupiec..., s. 16).
22
J. Kudera: Jan Kupiec..., s. 29, 30.
20

23
24
25

Por. W. Sobkowiak: Józef Chociszewski. Gniezno 1937 (za: W. Nawrocki: Jan Kupiec..., s. 55).
J. Kudera: Obrazy..., s. 99.
„Oœwiata” 1879, s. 1474; fragment rozwi¹zania szarady (za: W. Nawrocki: Jan Kupiec..., s. 20, 21).
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Wspó³praca z „Oœwiat¹” rozpoczê³a siê od wysy³ania do redakcji listów, piosenek œl¹skich i szarad bêd¹cych odpowiedziami na
zamieszczone w czasopiœmie zagadki. W 1878 r. czasopismo zaczê³o drukowaæ zebrane przez Kupca bajki i baœnie œl¹skie oraz rozprawê o zabobonach. Kupiec stara³ siê pisaæ w jak najlepszej polszczyŸnie, choæ zdawa³ sobie sprawê z niedostatków jêzykowych. W
jednym z pierwszych listów wys³anych do gazety napisa³:
Pisanie to moje zapewne nie bêdzie bez licznych b³êdów, ale
racz, Szanowny Panie, to poprawiæ, a zechciej uwzglêdniæ to, ¿e
jestem prosty wiejski ch³op, który w szkole bardzo ma³o móg³ siê
nauczyæ, a je¿eli teraz cokolwiek umiem, to muszê to zawdziêczaæ
polskim ksiê¿om i gazetom, które skwapliwie czytywa³em. Nie wiem,
jeœli to, co posy³am, bêdzie mog³o byæ do czego u¿yte, ale choæby
i nie, to tego ¿a³owaæ nie bêdê, bo siê przez to nieco przyuczy³em
w pisaniu, a i to korzyœæ dla mnie26 .
Okres wspó³pracy z „Oœwiat¹” to czas wzmo¿onego samokszta³cenia. Kupiec zdobywa³ wiedzê i erudycjê, utwierdzi³ siê
w pogl¹dach, a tak¿e pracowa³ nad uœwiadomieniem narodowym
mieszkañców wsi. Sta³ siê wielkim zwolennikiem hase³ pozytywistycznych, które mia³y stanowiæ lekarstwo na wszystkie problemy
biednego ch³opa. Poœwiêci³ siê zwalczaniu na³ogu pijañstwa oraz
pracy oœwiatowej. Zbierane z ogromnym trudem pisma i ksi¹¿ki
oddawa³ do dyspozycji wspó³mieszkañców. Ksi¹¿ek mia³ jak na
tamte czasy nadzwyczajn¹ liczbê – oko³o 600. Nie tylko sam je
zdobywa³, ale zachêca³ s¹siadów do kupowania ich. Dziêki temu
jako jeden z pierwszych zorganizowa³ w powiecie pszczyñskim
bibliotekê i czytelniê.
Pracy oœwiatowej Kupca stanê³a na przeszkodzie kolejna epidemia tyfusu g³odowego w latach 1879/1880. Nie powtórzy³a siê
ju¿ sytuacja sprzed ponad 30 lat, tym razem ludnoœæ otrzyma³a
pomoc od rz¹du niemieckiego oraz, dziêki polskiemu komitetowi
Karola Miarki, od darczyñców z Poznañskiego.
Po 1890 r. w twórczoœci Kupca pojawi³y siê silne akcenty antyniemieckie. Do przyrodniej siostry Jadwigi Polokowej pisa³,
usprawiedliwiaj¹c spóŸnion¹ odpowiedŸ:
Ju¿ dosyæ dawno te¿ pismo dosta³em,
Lecz na nie wcale nie odpowiedzia³em
Z takiej przyczyny, ¿eœ Ty wymaga³a,
By po niemiecku ma rêka pisa³a.
A ja tu zawsze bywa³em Polakiem
I ju¿ do œmierci pozostanê takiem,
Inni nas niemcz¹, nie niemczmy siê sami,
I Kupiec te¿ siê niemczyzn¹ nie splami27 .
Prze³om XIX i XX w. to okres ci¹g³ych niepokojów spo³ecznych i walki narodowej o polskoœæ Górnego Œl¹ska. W tym czasie,
na pocz¹tku XX w., pogl¹dy Kupca uleg³y radykalizacji i zbli¿y³
siê on do obozu Wojciecha Korfantego i Jana Jakuba Kowalczyka, redaktorów czasopisma „Górnoœl¹zak”. Narodowy charakter
tego pisma zdoby³ wielu czytelników. Kupiec mia³ wówczas wa¿n¹ pozycjê jako poeta i dzia³acz oœwiatowy, a œwiadomy tego u¿ywa³ nawet pseudonimu „wieszcz z powiatu pszczyñskiego”. Otaczany powszechnym szacunkiem zosta³ zaproszony w 1904 r. na
wiec protestacyjny, zorganizowany w odpowiedzi na przygotowywan¹ antypolsk¹ ustawê kolonizacyjn¹. Wyg³osi³ tam g³ówne przemówienie protestacyjne, które wysoko zosta³o ocenione przez s³uchaczy:
By³a to mowa tak znakomita, a tak rzewna, ¿e niejednemu
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wycis³a ³zy z oczu, a tym wiêksze wra¿enie tej mowy by³o, ¿e nie
uczony w szko³ach, nie pan j¹ wyg³osi³, lecz samouk – ch³op
polski, który na kilku zagonach swej ojcowizny swym krwawym
znojem uprawia³ tê ukochan¹ ziemiê œl¹sk¹. Wyg³osi³ j¹ starzec
63-letni, lecz z si³¹ m³odzieñca, z ogniem zapa³u w iskrz¹cych
oczach28 .
Zacz¹³ chorowaæ na astmê, ale nie przesta³ pracowaæ. Choroba
uniemo¿liwi³a mu jednak dalsz¹ pracê œpiewaka koœcielnego.
Wolne chwile przeznaczy³ na hodowanie drzew owocowych, pracê oœwiatow¹ oraz pisanie. By byæ obecnym na nabo¿eñstwach,
Kupiec wêdrowa³ czasem do s¹siednich wsi. Dopiero pod koniec
listopada 1909 r. musia³ pozostaæ w domu, gdy¿ choroba nasili³a
siê. Zmar³ 11 grudnia 1909 r. Pochowano go na cmentarzu ³¹ckim;
na t³umnym pogrzebie ksi¹dz proboszcz Tadeusz Philippi, niedawny przeciwnik, nazwa³ Kupca chlub¹ £¹ki i Górnego Œl¹ska. Kilka lat póŸniej na grobie Kupca postawiono krzy¿ z napisem „Tu
spoczywa w Bogu Jan Kupiec – wieszcz polski”.
Talent literacki Kupca nie rozwija³ siê w sprzyjaj¹cych okolicznoœciach. Kupiec mieszka³ w oddaleniu od znacz¹cych oœrodków kulturalnych, przez co nie móg³ korzystaæ z pomocy mecenasów, i przede wszystkim – jak sam przyzna³ – w szkole bardzo
ma³o móg³ siê uczyæ. Jednak uparcie doskonali³ swoje pisarstwo,
zdobywa³ wiedzê z zakresu historii i literatury, czyta³ najlepszych
poetów polskich. Do jego lektur nale¿a³o wiele ksi¹¿ek i czasopism – miêdzy innymi „Przyjaciel Ludu”, „Pielgrzym”, „Zwiastun
Górnoœl¹ski”, „Katolik”. Najwiêkszy wp³yw wywar³a na Kupca
„Oœwiata” – popularny tygodnik o charakterze historycznym i literackim, przeznaczony dla ludu, ale o doœæ wysokim poziomie
naukowym. Pisma „Praca” i „Górnoœl¹zak” przyczyni³y siê do zradykalizowania postawy narodowej poety. Reszty dokona³y ksi¹¿ki, które wygrywa³ w konkursach, kupowa³ i po¿ycza³. Dziêki nim
by³ dobrze zorientowany, zw³aszcza w zasobach polskiej literatury piêknej.
Poznane utwory sta³y siê bodŸcem do próbowania w³asnych
si³ w twórczoœci literackiej. Pocz¹tkowo poezja Kupca silnie by³a
zwi¹zana z lektur¹, czêsto zapo¿ycza³ pomys³y fabularne. Spisa³
wiêc poeta zas³yszan¹ opowieœæ o doktorze Fauœcie, zbyt surowo
ocenion¹ przez ksiêdza Jana Kozio³ka jako rzecz bez wiêkszej
wartoœci literackiej. Kolejnym tematem jego poezji sta³a siê wojna francusko-pruska.
Jednak w³aœciwy debiut Kupca przypad³ na okres rozpoczêcia
wspó³pracy z „Oœwiat¹”. Poeta rozwi¹zywa³ szarady29 – najpierw
pisa³ odpowiedzi proz¹, póŸniej by³y ju¿ wierszowane – czyli
wed³ug Kupca by³y wypowiedzi¹ kunsztowniejsz¹. Jego rozwi¹zania wskazywa³y, ¿e Kupiec dobrze orientowa³ siê w dziejach
i kulturze Polski, a redakcja zamieszcza³a je w prawie ka¿dym
numerze „Oœwiaty”, nawet wtedy, kiedy poeta nie rozwi¹za³ szarady poprawnie. Wysy³ane wiersze by³y wierszami erudycyjnymi,
co zdarza³o siê rzadko w poezji ludowej, w której czêœciej siêgano
po moralistykê. Wybór tematu nie by³ spraw¹ najwa¿niejsz¹ –
Kupiec pisa³ o wszystkim, ujawniaj¹c humor i spory zmys³ obserwacyjny. Czasem wysy³a³ dowcipny list, bajki œl¹skie, które opatrywa³ w³asnymi spostrze¿eniami, lub wiersze zbudowane na zasadzie dygresyjnego poematu, pisa³ tak¿e artykuliki z zakresu historii30 lub literatury.
Zamieszczane w „Górnoœl¹zaku” utwory Kupca spowodowa³y, ¿e zyska³ on popularnoœæ i szacunek czytelników tak¿e poza
£¹k¹ i powiatem.
cd w nastêpnym numerze
28

26

„Oœwiata” 1877, s. 552; list z dn. 1.11.1876 (za: W. Nawrocki: Jan Kupiec..., s. 25).
27
„G³osy znad Odry”, 1920, R. III, z. 3; list do Jadwigi Polokowej, pisany w 1897 r. (za: Pisarze œl¹scy...,
s. 300).

Za: J. Kudera: Jan Kupiec..., s. 34-36.
Ogó³em 37 rozwi¹zañ wierszem szarad drukowanych w zeszytach „Oœwiaty” (za: W. Nawrocki:Jan
Kupiec..., s. 56).
30
„Oœwiata” 1876, nr 33, s. 264 (za: W. Nawrocki: Jan Kupiec..., s. 56).
29
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Panów i Ksi¹¿¹t Pszczyñskich”
Ostatni ksi¹¿ê pszczyñski

JAN HENRYK XV HOCHBERG
Jerzy Polak
Budowa ta miała podkreślić megalomańskie aspiracje jej inwestora – Jan Henryk XV nie ukrywał już
w tym czasie, że marzy o tytule
„arcyksięcia Śląska” (Herzog von
Schlesien), który w sensie ideowym
miał go zrównać z dawnymi piastowskimi książętami tego kraju.
Wyrazem tych aspiracji stała się
tzw. ściana herbowa na Czarnym
Dziedzińcu zamku w Książu.
Rozbudowa Książa trwała do
1927 roku i pochłonęła kwotę 8 mln
marek. Żona księcia nazwała ją „kamieniem młyńskim na szyi Hansa”,
gdyż w istocie pogrążyła ona księcia w problemach finansowych. Niemniej w ten sposób zamek w Książu
stał się największym zamkiem śląskim, posiadającym kubaturę 150
tys. m3 i 300 pomieszczeń, z których część także została przebudowana i wyposażona w nowy mobiliarz. Przebudowano także tarasy

Księżna Daisy, żona Jana Henryka VI.
Studio Lafayette, Londyn, październik 1901 r.

czêœæ II

Jan Henryk XV von Hochberg
w mundurze huzarskim, 1918 r.

zamkowe, tworząc z nich wspaniałą
kompozycję architektoniczno-ogrodową. Nieopodal zamku rozbudo-

wano około 1920 r. kompleks stadniny ze słynną ujeżdżalnią, w której
utrzymywano 200 koni na potrzeby dworu książęcego. Natomiast
w pobliskim Lubiechowie Jan Henryk XV zbudował w latach 1911-14
olbrzymi zespół ogrodniczy z palmiarnią, figarnią i ogrodem japońskim. Inną jego inwestycją stał się
wielki hotel zdrojowy w Salzbrunn
(Szczawnie Zdroju), który kosztował ponad milion marek (1910).
Miał on służyć wraz z Książem,
w marzeniach księcia, na cele zjazdu cesarzy Niemiec, Austrii i Rosji,
którzy tutaj niejako mieli odnowić
pakt Świętego Przymierza. Do zjazdu takiego jednak nie doszło, natomiast we wrześniu 1913 r. przy
okazji cesarskich manewrów, spotkali się w hotelu szefowie sztabów
państw Trójprzymierza, szykujących
się do wielkiej wojny w Europie
(przebywał w nim także Wilhelm II).

Zespół ogrodniczy z palmiarnią w Lubiechowie w czasach Jana Henryka XV
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Nie mniejsze marzenia miała księżna pszczyńska, próbująca przez inspirację spotkań dyplomatów i korespondencję doprowadzić do mediacji między Niemcami a Anglią,
a nawet do politycznego ich sojuszu. Jej zaangażowanie na tym polu
wywołało różne kontrowersje i dezaprobatę własnego męża.
Pszczyna pozostała na marginesie zainteresowań pary książęcej,
tutejszego zamku Daisy wręcz nie
lubiła, uważając go za mały, niewygodny i w prowincjonalnym guście.
Niemniej dokonała szeregu zmian
we wnętrzach zamkowych, wprowadzając w nich chińskie tapety,
delikatne tkaniny jedwabne, chińską i japońską porcelanę oraz angielskie i chińskie meble. Natomiast
książę wybudował dla swej żony
piękną, marmurową łazienkę i nadał
wnętrzom zamkowym zdecydowanie myśliwski charakter. W rezydencji tej kilkakrotnie urządzono obchody urodzin księcia i księżnej,
połączone z ceremonialnymi odwiedzinami urzędników, górników
i leśników książęcych, a następnie

zabawami w „Bażantarni” i pszczyńskich hotelach. Para książęca
bywała także gośćmi na pszczyńskich dożynkach.
Księżna pszczyńska lubiła za to
pałacyk myśliwski w Promnicach,
który pod jej kierunkiem został
w 1908 roku zmodernizowany. Odwiedzano go często przy okazji licznych polowań, Jan Henryk XV podtrzymywał bowiem wielkie tradycje
łowieckie swego ojca. Wielokrotnie
gościł na nich cesarza Wilhelma II
i jego najstarszego syna. I tak np.
we wrześniu 1913 r. cesarz polował
w Promnicach na jelenie, a w grudniu kronprinz Wilhelm na żubry.
Jako miłośnik jeździectwa był
wieloletnim członkiem, a w latach
1910-1934 honorowym prezesem
berlińskiego Union-Club. Był to największy niemiecki klubu jeździecki
zrzeszający śmietankę arystokratyczną Niemiec. Książę był także prezesem podobnego Schlesische-Club
we Wrocławiu. Należał także do ekskluzywnego Jockey-Club w Berlinie,
gdzie głównie grał w brydża. Pod
względem wojskowym, jako oficer

a la suite, dzięki cesarzowi co kilka
lat awansował (np. w październiku
1913 roku ze stopnia majora na
podpułkownika).
Opisane cechy księcia i jego zainteresowania spowodowały, iż
obejmując rodowe majętności tylko w niewielkim stopniu mógł się
zająć ich zarządzaniem i problemami gospodarczymi. Nie miał na to
ani czasu ani specjalnych chęci,
zdając się na pozostawionych mu
przez ojca oddanych i lojalnych, jak
mniemał, urzędników, zwłaszcza
generalnych dyrektorów (będących
zarazem jego pełnomocnikami),
którzy prowadzili wszystkie interesy, stając się de facto menedżerami. Reprezentowali oni księcia pszczyńskiego w kontaktach z kołami
gospodarczymi oraz lokalnymi władzami i faktycznie decydowali
o funkcjonowaniu jego koncernów.
Niemniej w pierwszym okresie
swoich rządów Jan Henryk XV miał
na polu gospodarczym znaczące
osiągnięcia. Natychmiast po objęciu dóbr przystąpił do reorganizacji administracji dóbr pszczyńskich,

Hotel Zdrojowy w Szczawnie Zdroju w 1910 roku.
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wyodrębniając w 1909 r. ze struktury generalnej dyrekcji dóbr samodzielną Dyrekcję Kopalń Księcia Pszczyńskiego z siedzibą w Katowicach
(na czele z dyrektorem Arvidem Pistoriusem). Było to ważne posunięcie, moment ten uważa się bowiem
za ostateczne ukształtowanie się
kapitalistycznego koncernu książęcego na ziemi pszczyńskiej. W ślad
za tym pociągnięciem poszła realizacja wielkiego programu rozbudowy książęcego górnictwa. W jego
ramach m.in. wzniesione zostały
dwie duże i nowoczesne kopalnie
węgla kamiennego: „Fürstengrube”
w Wesołej (1911-1914) i „Prinzengrube” w Gostyni (1913-1914). Planowano uruchomienie następnych.
Ich budowa była już – w przeciwieństwie do przedsięwzięć z XIX w. –
bardzo kosztowna. Każda z tych
kopalń kosztowała po kilka milionów marek, trzeba było więc zaciągać pożyczki bankowe. Równocześnie modernizowano stare kopalnie.
Ale inwestycje w górnictwie
opłacały się. Obliczono, że w latach
1901-1918 książęce kopalnie węgla tylko w powiecie pszczyńskim
przyniosły jego właścicielowi 47,8
mln marek dochodu nisko opodatkowanego. Przy czym już wówczas
pruskim władzom skarbowym dyrektorzy książęcy zaczęli podawać
zaniżone dane, co do uzyskiwanych
z kopalń dochodów. W ten sposób
książę zaczął się uciekać do stosowania oszustw podatkowych, który to proceder rozwinął po I wojnie
światowej
W 1912 roku w 5 kopalniach
książęcych na ziemi pszczyńskiej
pracowało 2.815 robotników, a ich
wydobycie wyniosło 1.527.775 ton
(w 1913 r. już 1.904 tys. t), co stawiało je na 12 miejscu wśród koncernów węglowych na Górnym Śląsku (3,68% wydobycia okręgu). Zarazem przy kopalniach powstawały inne zakłady przemysłowe jak np.
elektrownie na „Boergrube” i „Prinzengrube”, czy fabryka miedziankitu na „Bradegrube”. W 1912 r. założona została w Wiedniu spółka
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Po polowaniu cesarza Wilhelma II u Jana Henryka XV
w lasach pszczyńskich w 1909 roku.

Jana Henryka XV i radcy Oskara
Berla (o kapitale 1,25 mln koron,
60% udziałów księcia), która wybudowała brykietownię węgla pszczyńskiego w austriackich Dziedzicach. Dostarczała ona rocznie około 60 tysięcy t brykietów dla kolei
austriackich. Duże pieniądze zainwestowano w poszukiwana nowych złóż węgla.
W 1914 roku zakupiono kopalnię „Trautscholdsegengrube” w Łaziskach (została przemianowana na
„Neu Glückauf ”). Budowane były
dalsze linie kolejowe (jak np. elektryczna linia z Murcek do Czułowa).
Rozbudowywano niezwykle rentowny (przynosił 0,5 mln marek
rocznego zysku) browar książęcy
w Tychach, co przy zdobyciu nowych
rynków zbytu na Śląsku pozwoliło
na wydatne zwiększenie przez niego produkcji piwa z 180 tysięcy hl
w 1907 r. do 261.608 hl w 1914 r.
W rejonie Wałbrzycha pracowały 3 książęce, skonsolidowane kopalnie węgla: „Consolidierte Fürstensteiner Gruben”, „Sophie” i „Abendröthe”. W 1912 roku wydobyły one
1.198.065 ton węgla, co stanowiło 1/3 jego wydobycia w Zagłębiu
Wałbrzyskim i zatrudniały aż 5.611
ludzi. Książę zarządził dalszą ich
rozbudowę – pojawiły się nowe szyby wydobywcze. Zakupiono także
szereg pól górniczych. Przy kopal-

niach rozbudowano inne przedsiębiorstwa – koksownię i brykietownię w Wałbrzychu, a ponadto fabrykę amoniaku i benzolu oraz cegielnie i fabryki dachówek. Wspomnianymi inwestycjami dostosował się
książę pszczyński do dynamicznego rozwoju całej gospodarki niemieckiej przed 1914 rokiem.
Należy dodać, że Jan Henryk XV
w trosce o swe górnicze załogi,
kontynuował program socjalny
swego ojca, w ramach którego do
1925 roku zrealizował budowę nowoczesnych kolonii robotniczourzędniczych (z domami handlowymi, kasynami, szkołami i wielkimi
sypialniami) dla załóg swoich kopalń w Kostuchnej, Murckach, Wesołej, Łaziskach i Wałbrzychu. Osiedla te uznane zostały za przykłady
wzorowego mecenatu socjalnego
przemysłu śląskiego, zarazem jednak stały się miejscem silnych antagonizmów polsko-niemieckich.
Książę kontynuował także praktykę obdarzania górników i innych
pracowników za sumienną 25-letnią pracę srebrnymi zegarkami (potem także złotymi). Natomiast ich
dzieciom, wdowom i inwalidom
wręczano prezenty świąteczne.
Dopłacał do Pszczyńskiego Bractwa
Górniczego i Kasy Pensyjnej swych
urzędników. Książę uważał się za
dobrego i sprawiedliwego praco-
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dawcę, zobowiązanego do patriarchalnej opieki nad pracownikami
(co traktował za archetyp swej warstwy). W rzeczywistości w jego
przedsiębiorstwach nie brakowało
licznych konfliktów socjalnych, przeradzających się od czasu do czasu
w strajki. W kwietniu i maju 1913 r.
jego kopalnie przyłączyły się do
wielkiego strajku powszechnego
górników na Górnym Śląsku. Książę musiał podwyższyć im płace
i zapewnić lepsze warunki bytowe.
Prócz przemysłu, wielkich zysków dostarczyła księciu gospodarka leśna w obu kompleksach dóbr,
natomiast w nieco mniejszym wymiarze gospodarka rolna i stawowa. Ale i tu książę wykorzystał wielką koniunkturę w rolnictwie niemieckim rozwijającą się po 1900 r.
W rezultacie pomyślnych pod
względem gospodarczym rządów
Jana Henryka XV w 1913 roku Rada
Familijna mogła dokonać włączenia
do obu fideikomisów kolejnych tzw.
ulepszeń na kwotę wielu milionów
marek, w tym dokupionych gruntów rolnych. W 1912 r. dobra pszczyńskie księcia liczyły już 42.456
ha powierzchni. Ceną rozbudowy
dóbr, rezydencji i luksusowego życia księcia było gwałtownie rosnące zadłużenie dóbr książańskich,
wynoszące w 1912 r. już 24,8 mln
marek (czyli 2/3 ich wartości!).
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Najgłośniejszym wystąpieniem
politycznym księcia pszczyńskiego
przed I wojną światową było głosowanie w pruskiej Izbie Panów,
wraz z grupą kilkunastu jej członków, w dniu 27 lutego 1908 r. przeciw przyjęciu rządowego projektu
ustawy wywłaszczeniowej wymierzonej przeciwko ludności polskiej.
Krok księcia był przykładem dystansowanie się części konserwatywnej
arystokracji pruskiej od niebezpiecznej ich zdaniem polityki kanclerza Bernarda Bülowa, grożącej
społeczno-politycznymi komplikacjami (zaostrzeniem waśni narodowościowej) i uderzającej w świętą
instytucję własności prywatnej. Postawa Jana Henryka XV zapewniła
mu jednak sympatię polskich kół
arystokratycznych i politycznych
w zaborze pruskim.
Na ziemi pszczyńskiej prowadził
do 1918 roku konsekwentną, ale
i ostrożną politykę społeczno-polityczną, by nie zrazić do siebie ludności polskiej. Odżegnywał się od
niektórych form germanizacji Górnego Śląska realizowanych przez
władze państwowe i niemieckie
organizacje, dając pierwszeństwo
pragmatyzmowi politycznemu, którego nie rozumieli nacjonaliści niemieccy, w tym niektórzy jego urzędnicy. W rozmowach ze swymi polskimi robotnikami (z którymi kontakt

Kolonia robotniczo-urzędnicza w Murckach wzniesiona przez Jana Henryka XV

miał nader rzadki) książę używał
zwykle języka polskiego (gwary śląskiej), czyniąc to nieraz ostentacyjnie, co wywołało nawet w czerwcu
1910 r. konflikt z landratem pszczyńskim. Obcy mu był zresztą skrajny
nacjonalizm, w rezultacie, podobnie jak ojciec, sprzeciwiał się rozbudowywaniu kół Ostmarkvereinu
(Hakaty) w powiecie pszczyńskim
w obawie przed wybuchem polskoniemieckiego antagonizmu narodowościowego w jego dobrach.
Niemniej wobec władz tej organizacji oraz władz prowincjonalnych
arystokrata zobowiązał się (powołując się na pamięć Jana Henryka XI)
„krzewić i popierać niemiecką kulturę w księstwie pszczyńskim”. Dlatego co roku przekazywał sumę
2 tys. marek na organizacje wspierającą Hakatę. Wspomagał także
finansowo inne niemieckie organizacje lokalne na Górnym Śląsku,
w tym np. nacjonalistyczny Niemiecki Związek Flotowy (Deutsche
Flottenverein) oraz niemieckie imprezy kulturalne, nad którymi przyjmował honorowy patronat. W 1912
roku wsparł w wyborach do Reichstagu w powiecie pszczyńskim Niemiecki Związek Patriotyczny. Troszczył się także o właściwą postawę
polityczną wśród swoich urzędników, którzy będąc zazwyczaj rekrutowani z głębi Niemiec, stanowili
jedno z głównych narzędzi germanizacyjnych Polaków w powiecie
pszczyńskim, a zwłaszcza w samej
Pszczynie, której ludność była
już w większości niemiecka (70%
w 1910 roku).
Szanując swoich polskich robotników, nie ukrywał przy tym swej
wrogości do polskiego nacjonalizmu, dostrzegając jego rosnące
wpływy na terenie powiatu pszczyńskiego. Uważał, że ruch ten należy
ze wszelkich sił zwalczać, co realnie próbowali wprowadzić w życie
jego dyrektorzy i urzędnicy, prześladując wszelkich pracowników
zaangażowanych w polską działalność narodową.
c.d. w następnym numerze
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AKTUALNOŚCI SPRZED 74 LAT
Na ³amach Ilustrowanego Kuriera
Codziennego z 15 maja 1935 roku znalaz³em artyku³ dra K. Koniora o dziejach i wartoœciach leczniczych naszej
pszczyñskiej „pere³ki” czyli uzdrowiska
Gocza³kowice Zdrój.
Proszê zwróciæ uwagê jaka d³uga by³a lista chorób leczonych w naszym uzdrowisku:
K¹piele w Gocza³kowicach lecz¹
przede wszystkiem przewlek³y goœciec miêœni, podagrê, rwê kulszow¹
(ischias), choroby naczyñ krwionoœnych, a w szczególnoœci mia¿d¿ycê
têtnic (arterioscleross), schorzenia
miêœnia sercowego, pora¿enia nerwowe, uwi¹d rdzenia pacierzowego (tabes), zmiany mia¿d¿ycowe nerek, zo³zy (serophulosis), krzywicê (rachitis), choroby przemiany materji (oty³oœæ i inne), a nastêpnie chroniczne
choroby skórne jak pokrzywê (urticaria), czyraki (forunculosis) i inne,
wreszcie nastêpstwa chronicznego
zatrucia nikotyn¹, o³owiem, oraz niedokrewnoœci.
Ciekawy jest te¿ opis odwiertu „Maria N. 1”:
Podobne zjawisko mia³o miejsce
po odczyszczeniu starego otworu
wiertniczego „Marja Nar. 1” w r
1927. Skutkiem prê¿noœci gazów, po
odczyszczeniu spodu otworu, solanka bi³a a¿ pod koronê wie¿y
wiertniczej.
Reklama w „IKCu” by³a œwietn¹ promocj¹ uzdrowiska.

A OTO „ZABYTEK”
gocza³kowicki sprzed 16 lat
Kontrowersyjna gazeta, ukazuj¹ca
siê przez kilka lat redagowana by³a
przez Jana Œwi¹tka. Pomaga³ mu w redagowaniu Andrzej Œwigoñ, który przez
dwa lata wydawa³ ciekawe czasopismo
„Œl¹ski Zdrój”.
Obydwaj redaktorzy ju¿ nie ¿yj¹,
jednak niew¹tpliwie wejd¹ do anna³ów
œl¹skiej prasy.
(Muzeum Prasy Œl¹skiej)
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TYLKO WIOSNĄ
można zobaczyć takie fragmenty pszczyńskiej starówki.
Drzewa pozbawione jeszcze liści odsłaniają piętrzące się wieże i zabytkowe budowle. Uratowana decyzją radnych baszta książęcej ujeżdżalni ukazuje
swój cebulasty hełm. Ciekawą architekturę prezentuje dawna szkoła ewangelicka, obecnie
nowy ratusz.
Eliasz i Pistulka, dwaj pszczyńscy zbójnicy, ułaskawieni przez
księcia pszczyńskiego i zatrudnieni jako pierwsi wybrańcy zamkowi, zostali ostatnio pięknie odrestaurowani i znowu są ozdobą pszczyńskiego pałacu. Niestety następcy Eliasza i Pistulki
już ograbili ich z atrybutów wartowniczych. Tradycja złodziejska w Pszczynie nie ginie.

