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Pszczoły w pasiece Zagrody Wsi Pszczyńskiej układają się do snu. Zabytkowe ule
kłodowe i koszki zapewniają im bezpieczne przezimowanie. Twórca i opiekun pasieki
Paweł Kowalczyk z Gliwic twierdzi, że w tym roku choroby ominęły nasze pszczoły.
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Interesuj¹ca wystawa w Bibliotece Œl¹skiej

MIESZCZAÑSTWO PSZCZYÑSKIE
polskie, niemieckie, ¿ydowskie, czeskie
Na zaproszenie prof. dra hab. Jana
Malickiego, dyrektora Biblioteki Œl¹skiej
w Katowicach, który jest tak¿e cz³onkiem
Rady Programowej pszczyñskiego Muzeum Prasy Œl¹skiej, zorganizowano niezwyk³¹ wystawê.
Autorem idei ekspozycji by³ profesor
Malicki a projekt i realizacja – to owoc pracy Aleksandra Spyry, kustosza Muzeum
Prasy.
Wystawa pokaza³a historiê, kulturê
i spo³ecznoœæ œl¹skiego grodu na przyk³adzie Pszczyny, starego miasta, którego pisane pocz¹tki siêgaj¹ XIV wieku.
Miasto, które ¿y³o swoj¹ autonomi¹,
dzia³alnoœci¹ cechów rzemieœlniczych
i samorz¹du rajców miejskich, które
mimo patronatu i nacisków panów i ksi¹¿¹t ¿y³o swoim w³asnym samodzielnym
¿yciem.
Ekspozycja obejmuje czas od œredniowiecza do czasów obecnych. Ju¿ u wejœcia
wita nas figura „szergi ratuszowego”, rzeŸba Andrzeja Urbañskiego. Na 10 planszach
zapoznajemy siê kolejno z kopiami najstarszego protokólarza rady miejskiej i pieczêci¹ z 1466 roku, z przywilejami dla cechów,
dokumentami egzaminacyjnymi i zdjêciami warsztatów rzemieœlniczych.
Dwie plansze ukazuj¹ dzieje prasy w
Pszczynie, niemieckiej i polskiej – od 1805
roku po dzieñ dzisiejszy.

Jest ciekawa historia córki kata pszczyñskiego i jego wypo¿yczania do ¯ywca, ¿ycie towarzyskie miasta w XIX wieku na fotografiach Atelier Jaguscha. Ukazane s¹
wspólnoty religijne katolików, protestantów
i ¿ydów z prezentacj¹ ich œwi¹tyñ i skarbów sztuki jakimi je wyposa¿ali.
Jest kopia przysiêgi rajców miejskich z
okresu œredniowiecza, a tak¿e powrót Pszczyny do Polski w 1922 roku z dziejami
poprzedzaj¹cych ten moment powstañ i plebiscytu, których 90-t¹ rocznicê obchodzimy obecnie.
Jest to ilustrowane autentyczn¹ urn¹ wyborcz¹ z plebiscytu ze wsi BrzeŸce, do któ-

rej wrzucono w czasie g³osowania 320 g³osów za Polsk¹ i 25 g³osów za Niemcami.
W gablotach prezentowane s¹ cytry –
instrumenty typowe dla mieszczan niemieckich, zrzeszaj¹cych siê w towarzystwa muzyczne, tzw. „zitherverein”.
Pszczyñskie drukarstwo o 200 letniej
tradycji prezentuje gabloty z wydawnictwami oficyny Z. Spyry, z najwa¿niejszymi drukami: „Pocztem panów i ksi¹¿¹t pszczyñskich” i „Kronik¹ pañstwa pszczyñskiego”
Schaeffera.
Teraz wystawê mo¿na zobaczyæ w budynku Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
Nr 1 na osiedlu Piastów w Pszczynie.

Po Kirkucie – inne nekropolie!
Dnia 27 wrzeœnia odby³o siê kolejne
(nie pamiêtam ju¿ które) zapoznanie
pszczyniaków z ¿ydowskim kirkutem przy
ul. Katowickiej.
Nawet najciekawsza inicjatywa mo¿e siê
przejeœæ po tylu latach z tym samym programem.
Ju¿ dwa lata temu proponowa³em w Wydziale Promocji Urzêdu Miasta, aby co roku
by³o zwiedzanie innych pszczyñskich nekropolii. A mamy ich sporo. A wiêc jeszcze raz apelujê – w przysz³ym roku zamiast
kirkutu zwiedziæ cmentarz ewangelicki. Jest
tam wiele zabytkowych nagrobków znanych pszczyniaków i warto siê tam spotkaæ!
A. Spyra
P.S. A to, ¿e dziadek Adamek pasa³ tam
owieczki, to tylko wysz³o kirkutowi na dobre, bowiem niezwykle dba³ o ca³y obiekt,
jego ogrodzenie i drzewostan.
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Prasa – złociarka
z Krakowa

SĘDZIA Z KATOWIC
SKAZUJE ZA MORALNOŚĆ
Pani sędzia Solecka z Sądu Okręgowego w Katowicach wydała wyrok skazujący redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego” księdza Marka Gancarczyka za artykuł krytykujący Alicję Tysiąc za jej działania mające na celu uśmiercenie swojej nienarodzonej
córki, czyli wówiąc po europejsku tzw. aborcję.
Przyznaję, że wyrok śląskiego sądu wprawił mnie w osłupienie. Zresztą nie tylko
mnie. Ostry ton protestu w komunikacie Episkopatu Polski świadczy o braku zgody
Kościoła na taką ingerencję w sprawy wyrażania swoich poglądów przez chrześcijan.
Dla chrześcijanina, dla katolika, podobnie jak dla żyda czy mahometanina – przykazania dekalogu są prawem. Grzechem jest zabijanie nawet, jeśli poprawność polityczna
w Unii Europejskiej nazywa to elegancko eutanazją czy aborcją. A czy zabijanie dziecka
w łonie matki jest mniejszym złem?
My, chrześcijanie, wyznajemy cywilizację życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
I publicysta katolicki ma nie tylko prawo, ale obowiązek to głosić publicznie, w
środkach przekazu, a nie tylko w czasie kazania w kościele, jak mu to „radziła” niedawno
dziennikarka z „Gazety Wyborczej”.
Ta pani nie wie, że wpisała się tym samym w polecenie funkcjonariuszy „komuny”
w Polsce Ludowej, którzy nakazywali: „księża do kruchty” a religia jest sprawą prywatną.
Dla chrześcijanina wiara stanowi inspirację do działań publicznych, do życia społecznego.
Wyrok katowickiego sądu na redaktora Gancarczyka przypomina mi wcześniejsze
przykłady niekonsekwencji naszych sądów. Otóż pedofilia jest w Polsce karalna, ale
nazywanie pedofilem człowieka, u którego znaleziono setki nagrań pornografii dziecięcej zostało przez sąd ukarane. Aborcja jest poza kilkoma wyjątkami karalna, ale nazwanie konkretnej kobiety, że jest winna aborcji spowodowało ukaranie autora oskarżenia.
To tak jak powiedział pszczyński poseł Tomasz Tomczykiewicz, złodziejstwo jest
w Polsce karalne, ale nazywanie konkretnego człowieka złodziejem spowoduje wyrok na
oskarżyciela.
Czy to absurd? Oczywiście, ale katowicki sąd okręgowy wydając wyrok na Gancarczyka, dokonał takiego absurdu.
Ja chcę pani sędzi podpowiedzieć następne tematy do wyroków sądowych, np. dla
chrześcijanina homoseksualizm jest grzechem i na pewno w konkretnym wypadku tak to
muszę nazwać, bo taki jest wymóg wiary. Mimo zagrożenia takiego stwierdzenia wyrokiem sądu w Katowicach. Rocco Buliglione nazwał homoseksualizm grzechem i został
ukarany przez Unię Europejską niewybraniem go na stanowisko komisarza Komisji
Europejskiej. Grzeszne są także manipulacje „in vitro”.
A ja, naiwny, myślałem, że my tutaj w Polsce wciąż jeszcze mamy prawo do wolności
wypowiedzi i opinii, do wolnej prasy. Pani sędzia Solecka z katowickiego sądu ostatecznie wybiła mi to z głowy.
Aleksander Spyra
Wydawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna, Piastowska 26.
Red. odp. Aleksander Spyra, ISSN-1425-5316 Tłoczono w Oficynie Drukarskiej Zdzisława Spyry,
Pszczyna, Piastowska 26, tel. 32 210 22 13, drukarnia@oficynadrukarska.pl

Muzeum Prasy Śląskiej zakupiło
w Krakowie cenny eksponat – XIX
wieczną złociarkę, której właścicielem
był artysta Stanisław Raczyński (19031982). Poniżej jeden z jego drzeworytów.
Stanisław Raczyński studiował malarstwo w Krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych w 1920 roku. Przed II wojną
światową jego artystyczne zainteresowania koncentrowały się na grafice.
Był pod wpływem polskiej grupy artystów jak Skoczylas i Pronaszko.
Po wojnie w niejasnym czasie komunistycznej opresji, jego sytuacja
była prawie taka sama jak w czasie inwazji hitlerowskiej. Nigdy nie akceptował jakiejkolwiek współpracy z reżimem, odmawiając praktyki stylu „realizmu socjalistycznego” niemal obowiązkowej dla tych artystów, którzy
chcieli przeżyć.
Dzieła Stanisława Raczyńskiego
nie są łatwo dostępne. Wiele jego
wczesnych prac zostało zniszczonych w
czasie wojny.
Złociarkę przekazała nam wnuczka Izbella Sikora

Zapraszamy na nasz¹
stronê internetow¹

www.tmzp.pl
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EKUMENIZM I TOLERANCJA
NA POCZĄTKU XX WIEKU
czyli pracowity żywot księdza

MATEUSZA BIELOKA
Aleksander Spyra
2
Nastêpca Ohla, ksi¹dz Thielmann,
próbowa³ to czêœciowo rozwi¹zaæ buduj¹c w Kobiórze now¹ œwi¹tyniê poœwiêcon¹ w 1913 roku, dziêki czemu
czêœæ wiernych, mieszkañców Kobióra, nie musia³a ju¿ chodziæ na nabo¿eñstwa do Pszczyny.
Proboszcz Bielok wraca wiêc do
pomys³u budowy nowego koœcio³a.
Wznawia on rozmowy ze wspomnianym wy¿ej Fietzkiem a w³aœciwie z jego
rodzin¹. Udaje mu siê pozyskaæ przychylnoœæ ksiêcia Jana Henryka XV do
tej inicjatywy i zapewnienie pomocy
materialnej.
Niestety nie dosz³o do realizacji tak
potrzebnej ju¿ wówczas inwestycji.
Lata dwudzieste to okres kryzysu i wielkiej dewaluacji pieni¹dza, w zwi¹zku
z czym wszelkie plany zwi¹zane z budow¹ sta³y siê nierealne. Nie by³o mowy
o budowie nowej œwi¹tyni, nie by³o te¿
pieniêdzy na remont istniej¹cego koœcio³a i koœció³ka œw. Jadwigi w parku.
Z powodu ogromnej inflacji kasa koœcielna straci³a wiele tysiêcy ówczesnych z³otych.
Co w tej sytuacji robi ksi¹dz Bielok?
Rozpoczyna wielostronne dzia³ania
maj¹ce na celu pozyskanie œrodków na
najpilniejsze potrzeby remontowe.
Po pierwsze – wystêpuje do pszczyñskiego magistratu o wznowienie
p³acenia odsetek personelowi koœcio³a
z tytu³u czynszu za odebrane grunty
koœcielne. Magistrat podj¹³ odpowiednia uchwa³ê o przywróceniu tej tradycyjnej p³atnoœci, jednak zosta³a ona tylko czêœciowo zrealizowana.
Warto w tym miejscu przypomnieæ,
¿e od 400 lat, to znaczy od czasu reformacji wszyscy pszczyñscy burmistrzowie byli protestantami a ostatni burmistrz przed 1922 rokiem, Saalman by³
narodowoœci ¿ydowskiej.

część
Po drugie – ksi¹dz proboszcz zwraca siê do S¹du powiatowego o rozstrzygniêcie sprawy fundacji na rzecz koœcio³a, zainicjowanej przez profesora
Jana Badurê, który zmar³ bez napisania

testamentu. Nie znamy werdyktu s¹dowego w tej sprawie.
Po trzecie – proboszcz przekonuje
zarz¹d koœcielny (radê parafialn¹) do
decyzji o wyciêciu kilku ogromnych

Ks. Mateusz Bielok - portret olejny z 1918 r., a wiêc z czasów, gdy by³ jeszcze
proboszczem w Starym Bieruniu. Autorem by³ E. Proszañski lub Proszkowski
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Urocza fotografia Gospodarczej Szko³y dla Dziewczyn w Starej Wsi,
w której ks. M. Bielok by³ katechet¹ w latach 20 i 30-tych XX wieku.

dêbów na cmentarzu œw. Jadwigi (12
VI 1923 r.) i wykorzystania drewna na
pilne remonty dachów obydwu koœcio³ów.
Po czwarte – po zebraniu odpowiednich funduszy ks. Bielok realizuje rozbudowê koœcio³a parafialnego, któr¹
planowa³ od kilku lat – dobudowuje do
bocznych œcian gotyckiego prezbiterium dwa przestronne pomieszczenia.
Od po³udnia, w miejscu drewnianej zakrystii powstaje nowa kaplica przy³¹czona do nawy poprzecznej. Umieszczono tam konfesjona³y. Od pó³nocy
dobudowano zakrystiê. Wszystkie roboty zosta³y wykonane przez pszczyñsk¹
firmê Liszki za sumê 40 000 z³otych.
Roboty zakoñczono w 1930 roku.
W 1933 roku dosz³o do nastêpnych
prac remontowo-konserwatorskich.
Nieco zaniedbane o³tarze koœcio³a zosta³y poddane renowacji wg projektu
i pod nadzorem krakowskiego konser-

watora Krzesiñskiego.
Koszt prac przy o³tarzu g³ównym
i o³tarzach bocznych wykonanych przez
Henryka Kenkela z Bielska wyniós³
4 400 z³otych.
W tym czasie proboszcz zleci³ tak¿e malowanie wnêtrza koœcio³a. Dokonali tego pszczyñscy malarze rzemieœlnicy Jak Szczypior i Henryk Wycisk.
Ks. Bielok uzna³ jednak t¹ realizacjê za
niezgodn¹ z umow¹ i sprawa zosta³a
rozstrzygniêta przez s¹d na korzyœæ koœcio³a.
W 1933 roku ksi¹dz proboszcz zamówi³ nowe, pancerne tabernakulum do
g³ównego o³tarza, które wykona³a pracownia Nieszporka-Pojdy w Katowicach.
Jak napisa³ J. Koserczyk – kronikarz
parafii – ksi¹dz Bielok w pierwszym
dziesiêcioleciu proboszczowania w Pszczynie dokona³ wiêcej dla tego koœcio³a ni¿ inni w ci¹gu ca³ego swojego ¿y-

wota.
Dobroczynnoœæ ksiêdza Mateusza
Oprócz normalnej dzia³alnoœci charytatywnej prowadzonej przez parafiê,
w czasie kryzysu gospodarczego, w
1931 roku ksi¹dz Bielok wraz z proboszczem Fign¹ utworzy³ Lokalny Komitet Niesienia Pomocy Bezdomnym.
Proboszcz by³ tak¿e przewodnicz¹cym
Komitetu Niesienia Pomocy Bezdomnym.
Bra³ ¿ywy udzia³ w ró¿nych imprezach charytatywnych. „Polonia” w 1925
roku napisa³a o jego udziale we wieczornicy na rzecz biednych dzieci w
Studzienicach.
Stosunki narodowoœciowe
Przez setki lat parafianie pszczyñscy
byli narodowoœci polskiej i niemieckiej

strona 6
a wielu by³o utrakwistów czyli dwujêzycznych. Mia³o to odbicie np. w sk³adzie Rady Miejskiej, w której by³a frakcja niemiecka i frakcja polska (1922 r.).
tradycyjnie w parafii katolickiej by³o
wiêcej Polaków w przeciwieñstwie do
parafii ewangelickiej. By³o to tez zwi¹zane ze statusem spo³ecznym obywateli. Otoczenie ksiêcia i urzêdnicy to byli
w wiêkszoœci niemieckojêzyczni ewangelicy, ludnoœæ przedmieœæ, wiêkszoœæ
rzemieœlników i otaczaj¹ce Pszczynê
wioski to katolicy mówi¹cy po polsku.
Po w³¹czeniu ziemi pszczyñskiej do
Polski te stosunki zaczê³y siê zmieniaæ.
Temu zagadnieniu poœwiêci³ wiele energii i wysi³ku ksi¹dz Mateusz Bielok.
Potrafi³ w ci¹gu kilku lat doprowadziæ
do wiêkszego zintegrowania wspólnoty parafialnej do wiêkszego przywi¹zania wiernych do Domu Bo¿ego.
Przyk³adem umiejêtnoœci dzia³ania
proboszcza mo¿e byæ rozwi¹zanie kwestii stosunków narodowoœciowych. Pocz¹tkowo po objêciu probostwa podejmowa³ on doœæ radykalne decyzje w
zarz¹dzaniu wspólnot¹ parafialn¹. Chodzi³o przecie¿ o repolonizacjê parafii,
która umo¿liwi³aby przekszta³cenie zastanych zwyczajów i przepisów z okresu pañstwa pruskiego.
Ksi¹dz Bielok podj¹³ wiêc decyzjê,
aby w miejsce dotychczasowego chóru
parafialnego „Cacilienverein”, œpiewaj¹cego po niemiecku, zaj¹³ polski chór
„Lutnia” za³o¿ony ju¿ w 1907 roku,
zas³u¿ony w popularyzowaniu patriotycznych pieœni i w walce o polskoœæ
tej ziemi w okresie powstañ górnoœl¹skich i plebiscytu.
Proboszcz zarz¹dzi³ tak¿e porz¹dek
nabo¿eñstw z przewag¹ polskich, planuj¹c je nastêpuj¹co:
630 msza œw. z polskim œpiewem ludowym
730 msza œw. ze œpiewem niemieckim
930 i 1030 msze œw. z kazaniem i œpiewem polskim
po interwencji wiernych narodowoœci niemieckiej przesuniêto mszê œw.
„niemieck¹” na godz. 900 i nadano jej
uroczysty charakter.
Podany wy¿ej porz¹dek nabo¿eñstw
obowi¹zywa³ w niedziele i œwiêta. Niemieckie nieszpory odprawiano o 1400
a po polsku o 1500.

Orędownik kulturalny nr 111

Neobarokowy pozytyw, który zosta³ zamówiony przez ks. Bieloka do koœcio³a œw. Jadwigi
w 1934 r. na miejsce starego XVIII wiecznego, który oddano do kaplicy w Studzienicach.
fot. M. Œwiêch

Nabo¿eñstwa majowe i ró¿añcowe
odbywa³y siê na zmianê po trzy razy
w tygodniu w jêzyku polskim i niemieckim.
Wierni pamiêtali ksiêdzu Mateuszowi szczêœliwe rozwi¹zanie konfliktu,
zwi¹zanego z organizacj¹ pierwszej w
nowej rzeczywistoœci procesji Bo¿ego
Cia³a na pszczyñskim rynku w 1923
roku. Uroczystoœci tej grozi³ bojkot ze
strony niemieckiej, ale umiejêtnoœæ
przekonywania i wrodzony takt ze stro-

ny proboszcza zapobieg³ jakimkolwiek
zak³óceniom.
W 1927 roku przy aprobacie ks. Bieloka powsta³o Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej o charakterze
sportowo-oœwiatowym, póŸniej Stowarzyszenie Pani Mi³osierdzia pw. Œw.
Wincentego a Paulo. Rozpoczê³o tak¿e
dzia³alnoœæ Katolickie Stowarzyszenie

cd w następnym numerze
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DOKTOR BARBARA
Du¿y sukces nowej ksi¹¿ki dr Barbary Sopot-Zembok
Każda promocja nowej publikacji o kulturze czy historii Ziemi
Pszczyńskiej to nowa cegiełka
w budowanym od pokoleń gmachu
pszczyńskiej nauki, kultury i sztuki
– to najszlachetniejszy produkt wytwarzany przez istniejące pokolenie na rzecz pokoleń przyszłych.
Bibliografia w tej dziedzinie jest
już naprawdę imponująca a próba
jej opublikowania powinna być kontynuowana przez Bibliotekę Pedagogiczną z koniecznością jej pogłę-

bienia i usystematyzowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o oddzielenie wydawnictw książkowych
od publikacji ciągłych (czasopism,
folderów itp.).
Uroczystość promocji nowej
książki dr Barbary Sopot-Zembok
„Obraz wsi pszczyńskiej w świetle
testamentów chłopskich z połowy
XIX wieku” stała się początkiem
upowszechniania tematyki, z zasady dość hermetycznej i wykorzystania jej w analizie sytuacji okre-

ślonej warstwy społecznej naszej
ziemi.
Tak jak kiedyś Stanisław Bronicz
wykorzystał protokolarze sądowe
do rekonstrukcji dawnego stroju
pszczyńskiego, tak w publikacji Barbary Sopot-Zembok wykorzystano
dawne zapisy testamentowe do sugestywnego przedstawienia położenia chłopów w księstwie pszczyńskim, ich sytuacji materialnej
i obyczajów.
Autorce gratulujemy świetnej,
niezmiernie bogato udokumentowanej publikacji, objętościowo dorównującej jej wartości merytorycznej.
Przyznam się, że przeglądając
książkę, rozczuliłem się małym rysunkiem Zofii Szołdry, przedstawiającym zabytkową szafę „olmaryę”
z pszczyńskiego skansenu. Przypomniało mi się, jak w stanie wojennym jechałem do Kalisza i tam
z piwnic muzealnych wydobyłem
ten cenny śląski mebel do pszczyńskich zbiorów.
Teraz parę słów o „Biblioteczce
Ziemi Pszczyńskiej” w ramach której ukazała się książka „Obraz wsi
pszczyńskiej w świetle testamentów chłopskich z połowy XIX wieku”. Pragnę podkreślić, że jest to
niewątpliwie najważniejsza seria
wydawnicza ostatniego dwudziestolecia w Pszczynie. Wystarczy
przypomnieć tytuły dotychczas wydanych publikacji: „Kartografia Pszczyńska” Andrzeja Złotego, „Bitwa
Pszczyńska” Janusza Ryta i „Łowiectwo Pszczyńskie” pod red.
J. Uchyły. „Biblioteczka” wnosi cenne wartości do naszego przekonania o tożsamości regionu i nas, jego
mieszkańców. Toteż chylę czoło
przed decyzją starosty i zarządu
powiatu sprzed kilku lat i jestem
przekonany, że inicjatywa będzie
kontynuowana, bo przynosi konkretne owoce. A „po owocach ich
poznacie”.
Aleksander Spyra
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1

PÓŁ WIEKU

1960−2010
Ten okrągły jubileusz pra−
cy artystycznej Zespół Re−
gionalny „Pszczyna” zamie−
rza obchodzić cały przyszły
rok bardzo pracowicie.

2

Zespół rozpoczął od na−
grania płyty DVD, zaprasza−
jąc do współpracy znaną
kapelę rodziny Piłatyków.
W tym celu we wrześniu
dokonano nagrania fonii do
tej płyty w studiu nagranio−
wym GOK w Pawłowicach.
Szefem nagrania był Tade−
usz Brzana.

3

Dziekujemy dyrektorowi
Lucjanowi za pomoc
i współpracę.
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FOTOREPORTAŻ
z pracowitych godzin
w studio nagrań
w Pawłowicach
3 września 2009

4

5

1. Trudne chwile zgrywania poszczegó³nych utworów ludowych w studio nagrañ.
2. Szef studia nagrañ GOK w Paw³owicach, Tadeusz Brzana. Kierowa³ nagraniem fonii do jubileuszowej p³yty DVD Zespo³u Regionalnego „Pszczyna”.
3. Skupienie na twarzach pszczyniaków siêgnê³o
zenitu!
4. Kapela ludowa „Pszczyny” nagra³a program
wspólnie z „Pi³atykami”.
5. „Robocza narada” muzyków z Frydku w czasie
przerwy w nagraniu.
6. Kapela rodzinna „Pi³atyki” z Frydku wspólnie
z pszczyniakami nagra³a program jubileuszowej
p³yty DVD.

6
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Miejsca architektury sakralnej
− źródłem dziedzictwa kulturowego Pszczyny i Starej Wsi
NATALIA MARIA RUMAN
Niniejsze opracowanie powstaje
z myślą o uczniach i nauczycielach
zainteresowanych historią swego re−
gionu, zabytkami sztuki i architek−
tury sakralnej, czyli dziedzictwem
kulturowym; jak również jest zachę−
tą do lektury cyklu kolejnych arty−
kułów mieszkańców Ziemi Pszczyń−
skiej i turystów odwiedzających te
tereny.
Trzeba kierować wołanie do mi−
łośników najmniejszej przestrzeni:
„wyzwólcie w sobie chęć zachowa−
nia tożsamości, ochrony regional−
nych wartości, sami zadbajcie o
dziedzictwo kulturowe, pielęgnujcie
swoją odrębność lokalną”. Potwier−
dzał to również Papież Jan Paweł II,
2 czerwca 1979 r. na placu Zwycię−
stwa w Warszawie:
„Proszę Was: pozostańcie wierni
temu dziedzictwu! Uczyńcie je pod−
stawą swojego wychowania! Uczyń−
cie je przedmiotem szlachetnej
dumy! Przechowajcie to dziedzictwo!
Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekaż−
cie to następnym pokoleniom…”1 .
Wierność korzeniom „oznacza
nade wszystko umiejętność budo−
wania organicznej więzi miedzy od−
wiecznymi wartościami, które tyle
razy sprawdziły się w historii, a wy−
zwaniami świata współczesnego,
między wiarą a kulturą, miedzy
Ewangelią a życiem”2 .
Jednym z elementów otaczające−
go nas krajobrazu kulturowego, to
krzyże i kapliczki przydrożne. Sta−
nowią symbol wspólnoty kulturo−
wej, religijnej i historycznej dla wie−
lu społeczności lokalnych3 .

1

Por., H. Skorowski, Europa regionu: regio−
nalizm jako kategoria aksjologiczna, Wyd.
Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa
1998, s. 87 – 91.
2
Por., W. Słomka, Proces jednoczenia się Eu−
ropy a Polska w nauczaniu Jana Pawła II,
„Roczniki Teologiczne” 2003, z. 5, s. 16.
3
Por., J. Czerkawska – Stychar, Kapliczki
przydrożne jako wyróżniki krajobrazu kul−
turowego, [w:] Edukacja regionalna, red.
A. Brzezińska, A. Hulewska, Wyd. Wydaw−
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,
s. 339 – 340.

część I
Krzyże przydrożne, kapliczki, fi−
gury Świętych, w pejzażu górnoślą−
skim są „rozsianymi modlitwami
ludu w drewnie lub kutymi w ka−
mieniu” 4 .
Kapliczki i krzyże symbolicznie
wzmacniają sakralność przestrzeni
centralnej, a także strzegą granicy
pomiędzy terytorium własnym i ob−
cym, pomiędzy światem bliskim,
znanym, oswojonym a nieznanym
i groźnym5 . Zgodnie z takim myśle−
niem, zostały w przeszłości wyloty
głównych dróg, granice gruntów
wsi, zaznaczone sakralnymi ele−
mentami. Tę prawidłowość odczytu−
jemy wyraźnie w przestrzeni w cza−
sie wędrówek po Ziemi Pszczyńskiej.
Przykładowo w Pszczynie i w Sta−
rej Wsi oprócz kościołów, to kaplicz−
ki i krzyże stanowią centrum życia
religijnego parafii. Lokalne tradycje
i zwyczaje powodują większe zaan−
gażowanie wiernych w życie litur−
giczne parafii, a tym samym przy−
czyniają się do większej integracji
społeczeństwa.
Miejsca małej architektury sa−
kralnej stanowią przede wszystkim
źródło dziedzictwa kulturowego w
jego wymiarze duchowym. Należą
one nie tylko do folkloru, nie są je−
dynie ozdobą regionalnego, a zara−
zem polskiego krajobrazu czy odbi−
ciem twórczego ducha oraz arty−
stycznych upodobań polskiego
ludu. Motywy ich stawiania są po−
dobne, zawsze Ad maiorem Dei Glo−
riam (Ku większej chwale Bożej).
Spełniając swe podstawowe
funkcje atropaiczne, memoratywne,
sakralizujące, pomniki małej archi−
tektury sakralnej, przez fakt obec−
ności w najbliższej przestrzeni da−
nego środowiska, stawały się ośrod−
kiem, wokół którego ogniskowało się
wiele różnych zwyczajów. Przy krzy−
żach żegnano zmarłych członków

społeczności wiejskiej. W tym sa−
mym miejscu odbywały się pożegna−
nia grup pielgrzymów, poborowych
idących do wojska, przed nimi rów−
nież składano przysięgi w bardzo
różnych okolicznościach6 .
Na Górnym Śląsku obiekty ma−
łej architektury sakralnej mają naj−
częściej formę kamiennego lub mu−
rowanego krzyża (nazywane Boży−
mi Mękami) z wizerunkiem Chrystu−
sa Ukrzyżowanego, bądź grupy
rzeźb postaci ludzkich otaczających
krzyż (najczęściej Matkę Bożą oraz
świętych: Marię Magdalenę, św.
Jana). Ponadto na cokołach znajdu−
ją się bardzo często kilkujęzyczne
inskrypcje, ryte w kamieniu lub od−
lewane w formie metalowych tablic,
informujące o intencjach fundato−
rów, jak również była to prośba skie−
rowana do przechodnia o modlitwę,
wezwanie do Boga.
W Pszczynie i w Starej Wsi do tra−
dycji należą Dni Krzyżowe, czyli na−
bożeństwo połączone z procesją,
która odbywa się z kościoła do ka−
plic i krzyży przydrożnych. Nabo−
żeństwo to zostało zapoczątkowane
około 470 roku, przez biskupa Ma−
merta w diecezji Vienne w Galii, za−
inicjował to nabożeństwo z powodu
trzęsienia ziemi i związanych z nimi
katastrof, które nawiedzały jego die−
cezję. A następnie po synodzie w
Orleanie (511 r.), zaczęło się ono
rozprzestrzeniać na całą Galię. Na−
bożeństwo to było odprawiane przez
trzy dni przed Wniebowstąpieniem
Pańskim. Znajdujemy o nim
wzmiankę w katalogu świąt naka−
zanych w Europie środkowej, w
skład którego wchodzi sporządzony
około 1012 roku zbiór Burcharda
z Wormacji, zwany też brokardą. W
zbiorze tym zostaje skreślony z ka−
lendarza obchód święta św. Remi−
giusza, a wprowadzone zostają trzy
Dni Krzyżowe przed Wniebowstąpie−
niem7 .

4

Por., T. Seweryn, Kapliczki i krzyże przy−
drożne w Polsce, Wyd. „Pax”, Warszawa
1958, s. 8.
5
Por., M. Eliade, Sacrum, mit, historia: wy−
bór esejów, wyd. 3, Wyd. Państwowy In−
stytut Wydawniczy, Warszawa 1993, s. 85.

6

Por., H. Gapski, Krzyż w kulturze polskiej,
„Ateneum Kapłańskie”, 470/1987, s. 109.
7
Por., W. Schenk, Służba Boża w Polsce,
[w:] Historia Kościoła w Polsce, t. 1, cz. 1
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Krzyże przydrożne w Pszczynie:
1. Na prywatnej posesji, w ogrodzie,
przy ulicy Męczenników Oświęcim−
skich 34 znajduje się krzyż kamien−
ny. Pod Męką Pańską na frontonie po−
stumentu znajduje się płaskorzeźba
Matki Boskiej Bolejącej. Na przedniej
ścianie cokołu widnieje inskrypcja:
„ZFADOWANO ROKU JUBILEUSZO−
WEM D. 7. Kw. 1827”. Ustawiony jest
na dwustopniowym podeście. Cokół
dwukondygnacyjny, czworoboczny,
zwieńczony wydatnym gzymsem,
wygiętym z czterech stron półkoliście,
pod półkolami rozetki. Ponad gzym−
sem prosty krzyż z postacią Chrystu−
sa. U podstawy krzyża znajduje się
kwiaton.
2. Krzyż wzniesiony w 1805 r. znaj−
duje się przy wejściu na cmentarz św.
Jadwigi. Wykonany jest z piaskow−
ca. Prawdopodobnie był odnawiany
w 1899 r., z którego pochodzi malo−
widło w centralnej części pomnika
przedstawiające Matkę Boską. Nad
gzymsem krzyż z postacią Chrystu−
sa, o ramionach zakończonych trój−
liściem.
3. Krzyż wzniesiony został w 1905 r.
na cmentarzu Wszystkich Świętych.
Usytuowany jest na przecięciu głów−
nych alejek cmentarnych, na wprost
wejścia głównego.
Jest to kamienny monument pomni−
kowy z zespołem figur, przedstawia−
jący Mękę Chrystusa na krzyżu. U
stóp krzyża znajdują się figury: Mat−
ki Boskiej, św. Jana i Marii Magdale−
ny. Na przedniej ścianie postumentu

3

1
widnieje płaskorzeźba – Jezus modlą−
cy się w Ogrójcu. Zabytek ufundowa−
ny został ku czci proboszcza pszczyń−
skiego Hugona Ohla, który był zało−
życielem cmentarza Wszystkich Świę−
tych. Z tyłu na postumencie wyryta
jest inskrypcja: „ERECTUM A. D.
1905”.
4. Krzyż ustawiony na wzniesieniu,
przy skrzyżowaniu ulic: Hallera 3
i Partyzantów 1 na frontowej ścianie
cokołu pod krzyżem, posiada umiesz−
czoną płaskorzeźbę Matki Bożej.
Na ścianie przedniej figura Matki Bo−
żej w rzeźbie półpełnej. Posadowiona
na konsolce Matka Boża ujęta fron−
talnie, ubrana w długą różową suk−
nię oraz długi niebieski płaszcz po−
krywający głowę. Ręce skrzyżowane
na piersi podtrzymują połę płaszcza.
Karnacja w kolorze białym. Krzyż wła−
ściwy prosty, posadowiony na dwu−
stopniowym cokoliku. Ramiona o prze−
kroju prostokąta, zakończone prosto.

4

2
5. Krzyż drewniany znajduje się na
Osiedlu Piastów, obok Zespołu Szkół,
przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5.
W 2002 r. w ostatnią niedzielę listo−
pada po mszy św. o godz. 9. 30 z ko−
ścioła Podwyższenia Krzyża Święte−
go wyruszyła procesja z krzyżem, któ−
ry stanął na Osiedlu Piastów, obok
Zespołu Szkół nr 1. Krzyż wykonany
z drewna mahoniowego, został po−
święcony przez ks. Arcybiskupa Da−
miana Zimonia.
Pod krzyżem, na mosiężnej tablicy
widnieje napis: „Błogosławieni miło−
sierni (Mt 5, 7)” nawiązujący do ape−
lu o miłosierdzie, jaki skierował do
Polaków papież Jan Paweł II w czasie
pielgrzymki w 2002 r. do ojczyzny.
6. W Pszczynie, pomiędzy torami ko−
lejowymi a ulicą Górnośląską, znaj−
duje się drewniany krzyż. Główne
uroczystości poświęcenia tego krzy−
ża odbyły się w październiku 1997 r.,
a wszystko poprzedziła msza św.

5
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piec rozebrano, co nastąpiło w dniach
największych trumfów oręża pruskie−
go w 1871 r. Po odzyskaniu niepodle−
głości, kopca nigdy już nie odbudo−
wano, pomimo że zawiązywały się ko−
lejne komitety jego odbudowy.
Krzyże przydrożne w Starej Wsi:

6
w kościele p. w. Wszystkich Świętych.
Nabożeństwo odprawił mjr ks. Tade−
usz Bieniek – kapelan Wojskowych
Jednostek Nadwiślańskich wraz
z księżmi.
Krzyż ten wznosi się na dawnym kop−
cu Kościuszki, który został wybudo−
wany przez społeczeństwo Pszczyny
w latach 1846−1848 dla uczczenia
setnej rocznicy urodzin Kościuszki
i jego Insurekcji, w której brali udział
m.in. mieszkańcy Pszczyny. Kopiec
miał 10 m wysokości. Jego wierzcho−
łek był ścięty zaś na jego szczycie znaj−
dował się punkt widokowy na miasto
i okolicę. Na kopiec można było wejść
kamienną drogą okrążającą trzykrot−
nie wejście na wierzchołek. To mię−
dzy innymi u jego stóp społeczeństwo
Pszczyny witało biskupa Bernarda
Bogedaina w 1850 r. Niestety z perspek−
tywy czasu los kopca pszczyńskiego
został przesądzony przez budowę li−
nii kolejowej łączącej Pszczynę z Ka−
towicami i Wrocławiem. W efekcie ko−

8

7. Krzyż powstał w 1907 r., o czym
świadczy data wyryta na cokole, ku
pamięci panowania wielkiego głodu,
jaki nawiedził te tereny. Został odno−
wiony w setną rocznicę upamiętnie−
nia tego wydarzenia, która odbyła się
8−go września 2007 r. Zlokalizowany
jest przy ulicy Staromiejskiej 39.
Krzyż jest wykonany z piaskowca,
posiada cokół z niszą kapliczkową,
w której znajduje się figurka Matki
Boskiej Bolesnej. Ponadto posiada
schodkowaną podstawę. Całość
wieńczy krzyż, o prosto zakończonych
ramionach; na którym znajduje się
figurka Pana Jezusa.
8. Krzyż powstał w 1922 r., jako wo−
tum dziękczynne. Znajduje się na
prywatnej posesji, przy ulicy Żorskiej.
Krzyż kamienny na wysokim postu−
mencie z figurą Chrystusa Ukrzyżo−
wanego, u stóp krzyża na osobnych
postumentach są umieszczone figu−
ry Matki Boskiej i św. Jana. Na fron−
towej ścianie postumentu, w niszy
kapliczkowej, zakończonej ostrołu−
kiem, usytuowana jest figurka św.
Franciszka. Na trzonie wbudowana
jest czarna granitowa tablica inskryp−
cyjna z napisem: „UPRASZA SIĘ O
NABOŻNE OJCZE NASZ I ZDROWAŚ
MARYA ZA DUSZE W CZYŚĆCU”.

9

7
Po lewej stronie cokołu dolnego znaj−
duje się napis zakładu kamieniarskie−
go: K. POKORNY KATOWITZ.
9. Krzyż drewniany mieści się przy
ulicy Żorskiej, został 14−go września
1998 r. przeniesiony z cmentarza św.
Jadwigi. Krzyż zrobiony jest z drzewa
dębowego, figura jest odlewem z żeli−
wa. Wysoki krzyż drewniany z figurą
Chrystusa Ukrzyżowanego jest bez
dat i napisów fundacyjnych.
Legenda głosi, iż krzyż powstał ku pa−
mięci wielkich strat poniesionych w cza−
sie wojny 30−letniej, kiedy to siły prote−
stanckie, wyniszczyły Śląsk, w tym i Zie−
mię Pszczyńską, a więc i Starą Wieś .
10. Krzyż powstał 12 IX 1998 r. Znaj−
duje się na placu kościelnym, obok
groty Matki Boskiej z Lourdes. W kole
krzyża umieszczony jest napis:
„JUBILAEUM A. D. 2000”. Ufundo−
wany został na pamiątkę peregryna−
cji obrazu Matki Boskiej Jasnogór−
skiej.

cd. w nastêpnym numerze
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Panów i Ksi¹¿¹t Pszczyñskich”
Ostatni ksi¹¿ê pszczyñski

JAN HENRYK XV HOCHBERG
Jerzy Polak
Dobitnym dowodem na to stała
się dalsza degradacja rezydencji
w Książu w 1935 r., gdzie trwała
wyprzedaż mobiliarza. Słynną stadninę koni wykupił rząd niemiecki.
Schorowany książę, niedawny multimilioner, znalazł się niemal bez
środków do życia (od 1934 r. otrzymywał od rządu miesięczną pensję
w wysokości 2.500 M). Doszło nawet
do tego, że książę uciekł z jednego
z hoteli w Schwarzwaldzie, nie zapłaciwszy rachunku i lekarza. Z całego dworu pozostał mu tylko osobisty kamerdyner, z którym jeździł
(już jako inwalida na wózku) w celach
leczniczych do kurortów niemieckich (Bad Nauheim, Bad Homburg).
W tej sytuacji Jan Henryk XV dokonał ostatniej w swoim życiu wolty, decydując się na polityczne i finansowe pogodzenie się jego rodziny z państwem polskim. 12 marca 1936 r. niespodziewanie opuścił
Niemcy, przenosząc się do Pszczyny, gdzie osiadł na stałe z młodszymi synami. Do kroku tego skłonił
go nie tylko brak środków do życia
w Niemczech (nie mógł jednak żyć
bez luksusu) i kontrolujący go wierzyciele, ale także wyraźna niechęć
do hitlerowskiej rzeczywistości, ekscesów antyżydowskich oraz chęć
osobistego rozwiązania spraw majątkowych w Polsce.
W Pszczynie został przyjęty z dużą
sympatią ze strony mieszkańców
i władz lokalnych, zwłaszcza, gdy
stwierdził publicznie, że czuje się
tu znacznie lepiej niż w Niemczech.
Jednak przeprowadzka do Polski
przebiegała w dramatycznych okolicznościach z powodu uwięzienia
na lotnisku w Gliwicach przez gestapo syna Bolka, co było wynikiem
intrygi jego najstarszego brata (chodziło o ściągnięcie starego ojca z po-

czêœæ VI
wrotem do III Rzeszy). Aresztowania
tego książę nigdy nie wybaczył pierworodnemu. Władze niemieckie
zatrzymały również exmałżonkę
księcia Daisy w Książu, która także
miała przyjechać do Pszczyny. W
sprawie Bolka książę zwrócił się
o oficjalną pomoc do władz polskich, do wojewody Grażyńskiego
i ambasadora RP w Berlinie Józefa
Lipskiego. Wypuszczony z aresztu
po miesiącu, zmaltretowany i schorowany Bolko zmarł na zamku w
Pszczynie 22 czerwca 1936 roku.
Ojciec przeżył to bardzo głęboko.
Grób syna został usytuowany naprzeciwko okna zamkowego gabinetu księcia.
Śmierć ta przyspieszyła jego rozmowy z ekipą wojewody śląskiego
na temat całościowej ugody z państwem polskim, w trakcie których
Jan Henryk XV zadeklarował swą
lojalność wobec Polski. Przełomowym momentem stało się jego porozumienie z wojewodą śląskim

osiągnięte podczas spotkania w
Urzędzie Wojewódzkim 5 sierpnia
1936 r. (nazwanego przez prasę polską „Canossą księcia von Pless”). Książę uznał m.in. zarząd przymusowy
nad jego dobrami za prawomocny
i korzystny pod względem gospodarczym, składając propozycję rozwiązania fideikomisu pszczyńskiego i oddania państwu na poczet
zaległości podatkowych swych lasów (z wyłączeniem kompleksu
wokół Promnic) oraz części terenów rolnych. Obiecał także wycofać wspomnianą skargę górniczą
z Trybunału Rozjemczego oraz cofnąć plenipotencję najstarszemu synowi (co uczynił we wrześniu 1936 r.).
Książę przystał także na realizowaną w tym czasie polonizację kadr
jego koncernu pszczyńskiego, co
stanowiło spełnienie jednego z celów polityki Grażyńskiego wobec
Hochbergów.
Wizyta zrobiła na Śląsku duże
wrażenie z uwagi na pozycję księ-

Pogrzeb Bolka - na wózku inwalidzkim Jan Henryk XV
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cia. W wyniku wspomnianej umowy finansowanie księcia pszczyńskiego (otrzymał 18 tys. zł miesięcznych apanaży) i jego rezydencji przejął zarządca przymusowy.
6 sierpnia Jan Henryk XV złożył za
pośrednictwem wojewody na ręce
prezydenta RP Ignacego Mościckiego wniosek o zniesienie fideikomisu pszczyńskiego.
Porozumienie księcia z wojewodą zawarte zostało w gorącym momencie, gdy władze polskie przyjęły
wyraźny kurs na zaostrzenie polityki w stosunku do mniejszości niemieckiej w Polsce, w tym na likwidację wielkiej ziemskiej własności
niemieckiej na Śląsku po bliskim
wygaśnięciu Konwencji Genewskiej.
Natomiast Jan Henryk XVII, PlessGremium (próbujące teraz odzyskać swoje wierzytelności z dóbr
polskich) i władze III Rzeszy (Hermann Göring) jednomyślnie potępili działania starego księcia jako
prowadzące do utraty jego majętności na polskim Górnym Śląsku
i cios dla mniejszości niemieckiej.
Próbowano nań wywrzeć odpowiednie naciski; uruchomiono nagonkę prasową, nękano pozostające w Niemczech obie ex-żony.
Zarazem w interesie wierzycieli
niemieckich księcia pszczyńskiego,
zawiedzionych niepowodzeniem
misji angielskiego bankiera sir Alberta Bennetta (1935-36) w sprawie
sanacji dóbr książęcych, a storpedowanej przez Grażyńskiego i Jana
Henryka XV, wystąpił rząd niemiecki. Zażądał on w końcu bezpośrednich rokowań rządowych ze stroną
polską, które zakończyły się podpisaniem 24.04 1937 r. w Berlinie
„Programu sanacji posiadłości księcia von Pless w Województwie Śląskim”. Olbrzymie długi bankowe
magnata, określone na 131.821.096
zł, zostały skonwersowane na pożyczkę obligacyjną w wysokości
26,5 mln zł, jaką miały wydać przewidywane dwie nowe książęce
spółki akcyjne kopalń i browarów,
które miały zostać wyodrębnione
z ordynacji pszczyńskiej. Część długów miała być spłacona sprzedażą
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ziemi. Program był korzystny dla
księcia pszczyńskiego, który mimo
bankructwa zachowywał swą pozycję ekonomiczną.
Od momentu ugody z wojewodą Grażyńskim Jan Henryk XV wraz
z synem Aleksandrem, który wyraźnie kreował się na Polaka, w sposób dosyć demonstracyjny okazywali swą przychylność do Polski,
ponownie wykorzystując mit” Piasta na Pszczynie”. M.in. w lutym
1937 roku ofiarowali na rzecz LOPP
teren pod Pszczyną na lotnisko,
a następnie 100 tys. zł na Fundusz
Obrony Narodowej oraz pomoc
w budowie nowego pomnika Józefa Piłsudskiego w Pszczynie. Spolszczyli także swoją korespondencję i nazwy kopalń pszczyńskich. Po
ogłoszeniu deklaracji Obozu Zjednoczenia Narodowego w lutym
1937 r. wysłali na ręce płk. A. Koca
gratulacje i swój akces do obozu.
Przede wszystkim obaj Hochbergowie zawarli – po licznych wahaniach i naciskach – z państwem
polskim dwa ważne układy: 9-10
czerwca 1937 roku w sprawie zrzeczenia się przywileju górniczego
w zamian za nadanie własności górniczej na obszarze 35.000 ha i 14
lipca 1937 roku układ podatkowy.
Ten ostatni był niezwykle korzystny
dla Polski, bowiem na jego podstawie państwo przejęło 56% powierzchni dóbr książęcych (21.602
ha lasów) za zaległości podatkowe
i opłatę górniczą w łącznej wysokości 24.282.659 zł. Książę wycofał sądów polskich wszystkie skargi podatkowe. Przejmując odeń
w grudniu 1937 roku lasy, pozostawiono mu z przyczyn poza ekonomicznych rewir leśny z zameczkiem
Promnice i stadem żubrów (o które stoczono zresztą zaciętą walkę)
oraz leśnictwa Czarne Doły i „Bażantarnia” (z pałacykiem). Stary arystokrata zachował także na 10 lat
prawa łowieckie w odstąpionych
lasach. Do końca życia zabiegał
o pozostawienie mu jak największego areału ziemi, traktując ją jako
podstawę swojego prestiżu, czynnik jego niezależności od wszelkich

władz, a zarazem ostoję „kultury
niemieckiej” na polskim Śląsku.
Kwestiami wspomnianych umów
i całokształtem spraw pszczyńskich
były zaabsorbowane najwyższe władze polskie (zwłaszcza wicepremier
Eugeniusz Kwiatkowski), o czym
świadczyły uchwały Komitetu Ekonomicznego Ministrów z 5 maja, 26
lipca i 17 grudnia 1937 roku.
7 sierpnia 1937 roku ukazała się
uchwalona przez Sejm i podpisana
przez Prezydenta RP ustawa o zniesieniu fideikomisu pszczyńskiego.
Pełnoprawnym i nieograniczonym
właścicielem dóbr pszczyńskich (liczyły one jeszcze 37.352 ha) został wyłącznie Jan Henryk XV. Inaczej rozwiązano sprawy fideikomisu Książ. Pod naciskiem GremiumPless jego senat przy Sądzie Krajowym we Wrocławiu decyzją z 2 lutego 1937 roku, uzasadnioną fatalnym stanem gospodarczym dóbr,
pozbawił księcia pszczyńskiego zarządu tą ordynacją i wprowadził
rodzinny zarząd przymusowy (na
czele z Henrykiem XXXIV księciem
von Reuss).
Akt ten de facto zamykał księciu
drogę powrotu do Niemiec. Stąd
jego reakcją było wydziedziczenie
(nieprawomocne) Jana Henryka XVII
z następstwa na tej ordynacji i żądanie powołania honorowego sądu
szlacheckiego nad synem. Lata 19361937 podzieliły więc głęboko rodzinę księcia pszczyńskiego.
Ostatnie miesiące życia księcia
na zamku w Pszczynie minęły w rozgoryczeniu, chorobie i zaburzeniach
świadomości, co prowadziło do
częstych zmian różnych decyzji,
doradców i wyniosłego traktowania otoczenia. Do dyspozycji miał
jednak znów swój dwór, liczący 25
osób, na czele którego stał kasztelan zamkowy Paweł Lorek. Mógł
teraz znowu żyć na szerokiej stopie. Ze swej siedziby często się
wyjeżdżał w celach leczniczych
m.in. do Karlowych Varów.
Ostatnia, siódma część
w następnym numerze
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Powiększa się zbiór dawnych śląskich śpiewników i modlitewników.
Przedstawiamy kilka z nowonabytych darów dla Muzeum Prasy Śląskiej.

TAJEMNICZE LEŒNE
KAMIENIE (3) Pawe³ Stalmach
Fürst von Pless
Hans Heinrych Hochberg XI
Firtz Fürstenstein
Der Künigliche Oberförster
(Ksi¹¿e Pszczyñski
Jan Henryk XI Hochberg
Królewski Naczelny £owczy)
W 1865 roku 32-letni Hans Heinrich Hochberg XI von Pless
otrzyma³ z r¹k króla pruskiego Wilhelma I presti¿owy tytu³
Królewskiego Naczelnego £owczego. G³ównym obowi¹zkiem
³owczego by³o organizowanie królewskich polowañ, strzeg³ lasów
i puszcz królewskich przed k³usownikami oraz by³ zwierzchnikiem
s³u¿by myœliwskiej.
Wielki zaszczyt jaki spotka³ Jana Henryka XI by³ ukoronowaniem jego osi¹gniêæ z zakresu prowadzenia gospodarki leœnej.
Na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych XIX wieku Puszcza Pszczyñska zaczê³a zmieniaæ swój charakter. Ksi¹¿e Pszczyñski sprowadzi³
do swych dóbr z terenu ca³ych Prus najlepszych leœników.
Powiêkszy³ siê area³ przez zalesianie nieu¿ytków. Wycinka drzewostanów by³a starannie planowana, las nie zosta³ wykarczowany
a praca maszyn parowych z tartaków w Kobiórze i na Murckach
nie zosta³a zak³ócona. Stan pog³owia zwierzyny zwiêkszy³ siê
i urozmaici³ – przywieziono z Bawarii kilkanaœcie sztuk jeleni Wapiti, a w 1865 roku pozyskano od cara Aleksandra II cztery
bia³owieskie ¿ubry, co da³o pocz¹tek rezerwatowi w Jankowicach.
W tym odcinku proszê zwróciæ uwagê na g³az, który znajduje
siê na terenie wy¿ej wymienionego rezerwatu.

Bezpoœredniego dostêpu do pomnika nie ma z racji miejsca
swego po³o¿enia widaæ go jednak po lewej stronie drogi miedzy
Jankowicami a Miêdzyrzeczem – ul. ¯ubrów. Napis umieszczony
nañ zosta³ zniszczony, zachowa³ siê tylko zarys pruskiej korony
widoczne na zdjêciu.
Ta skalna opoka upamiêtnia królewskie ³owy z 4-7 listopada
1869 roku, gdzie jak opisuje dr Jerzy Polak, podczas polowania
Wilhelm I ustrzeli³ byka ¿ubra. Ponadto podczas polowañ Wilhelm
ustrzeli³ 12 jeleni, 5 dzików (okolice Tychów), a na Czarnych Do³ach
136 sztuk zajêcy i ba¿antów.
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ Panom z Nadleœnictwa Kobiór: Nadleœniczemu Tetli, Leœniczemu w Miedzyrzeczu Panu Tesierowskiemu, Podleœniczemu Ziêbie oraz pracownikowi leœnemu
Panu Blautowi za pomoc w odnalezieniu miejsc pami¹tkowych
kamieni.

Jeszcze
strona 16 jedna urocza kapliczka
ŚW. ANNA W ŁĄCE
Pod niezwykle troskliwą opieką znajduje
się kapliczka św. Anny w centrum Łąki. Cie−
kawa rzeźba z przełomu XVIII/XIX w. to
cenny przykład ludowej snycerki. Łąka
przygotowuje się już do uczczenia 100 rocz−
nicy śmierci swojego wieszcza Jana Kupca.
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