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100 LECIE ŚMIERCI JANA KUPCA
WIESZCZA POLSKIEGO Z ŁĄKI (1909-2009)
A ja tu zawsze bywałem Polakiem
I już do śmierci pozostanę takiem,
Inni nas niemczą, nie niemczmy się sami
I Kupiec też się niemczyzna nie splami
Kiedy wczytuje się w wersy utworów
Jana Kupca z Łąki, to poza sprawnością stylistyczną, poza zgrabnymi archaizacjami
tekstów, moją uwagę zwraca żarliwość w
obronie ojczystego języka i polskich wartości na ziemi, na której mieszkał od wczesnego dzieciństwa.
Dzisiaj zapoznając się z jego dziełem
dochodzę do wniosku, że ten wątek jest dominujący, poczynając od listu do siostry,
poprzez sielankową Cygankę aż do bardzo
„politycznych” poematów Sejmiku w Jassach i Historii baranów.
Tematyka folklorystyczna występująca
w Cygance a zwłaszcza w jego zbiorach baśni
i opowiadań Podróż w zaświaty jest niewątpliwie interesującą, ale główna siła twórczości polskiego wieszcza z Łąki tkwi w sugestywnej analizie polskiego społeczeństwa i
jego elit, a właściwie jego wad i słabości.

I dobrze się stało, że Katarzyna Bizacka
pod opieką prof. Dariusza Rotta napisała
pracę magisterską „Historia baranów Jana
Kupca z Łąki – przyczynek do dziejów polskiego kręgu kulturowego na Śląsku”, bo
opracowanie to upowszechni niewątpliwie
sylwetkę naszego poety i przybliży młodszemu pokoleniu.
Do pracy dołączona jest płyta CD z
kompletnym tekstem poematu.
Wielkie wysiłek Autorki przybliżył nam
tematykę Historii baranów, jej walory a także źródła, które przyczyniły się do narodowych klęsk Polaków i ukazane są w poemacie.
Wydaniem tej publikacji Towarzystwo
Miłośników Ziemi Pszczyńskiej uczciło setną rocznicę śmierci Jana Kupca, którego
Wincenty Ogrodziński uznał za jednego
z trzech najważniejszych poetów górnośląskich XIX wieku, wraz z Konstantym Damrotem i Norbertem Bończykiem.
Aleksander Spyra

Edycja obszernego zachowanego w rękopisie utworu Jana Kupca przygotowana
pierwotnie jako pisana pod moim kierunkiem rozprawa magisterska Pani Katarzyny Bizackiej stanowi znakomity przykład
literackich badań śląskoznawczych prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do których włączamy również naszych najlepszych studentów. Pokazuje także, że w pracach magisterskich można podejmować
problemy niebanalne i oryginalne, do których będzie można wracać w przyszłości.
To dobrze, że poemat Kupca wreszcie może
zaistnieć w szerokim obiegu czytelniczym
w sto lat po śmierci autora.
prof. dr hab. Dariusz Rott
Wydawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi
Pszczyńskiej, Pszczyna, Piastowska 26.
w w w. t m z p . p l
Red. odp. Aleksander Spyra, ISSN-1425-5316
Tłoczono w Oficynie Drukarskiej Zdzisława Spyry,
Pszczyna, Piastowska 26, tel. 32 210 22 13,
drukarnia@oficynadrukarska.pl
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O GOŚCINNOŚCI

PARYTET – nowy dziwoląg
Dla naszych feministek wojna o równe prawa z chłopami wcale się nie skończyła.
Wprost przeciwnie – wytyczyły sobie już nowe ambitne cele. Parytet w wyborach do
sejmu a później do rad samorządowych wszystkich szczebli.
Bo kobiety w Polsce są dyskryminowane! To nic, że pierwszym premierem – kobietą
w Polsce, była Hanna Suchocka, 15 lat przed Angelą Merkel, to nic, że prezesem Narodowego Banku Polskiego była wiele lat temu Hanna Gronkiewicz-Waltz (chyba kobieta) o czym w innych krajach Unii Europejskiej kobietom jeszcze się nie śniło. To nic, że
kilka lat temu Anna Fotyga była ministrem spraw zagranicznych jako jedna z pierwszych
w świecie na tym stanowisku.
Cel feministek jest jasny – ma być połowa pań na listach wyborczych. W domyśle –
połowa pań we władzy. Komizm tego założenia polega na tym, że pomysłodawczynie nie
przewidziały psychologicznych uwarunkowań takich wyborów – że kobiety–wyborczynie będą namiętnie skreślały kobiety kandydatki w myśl zasady o przekorze i zazdrości.
Wynik takich wyborów będzie więc z góry przesądzony. Ani drgnie!
Tym bardziej, że na ikonę akcji feministki namaściły najpiękniejszą posłankę o jedwabistym głosie, Joannę Synyszyn.
Ponieważ ta pani jest również sztandarową inicjatorką akcji wyrzucania krzyży ze
szkół (po wyroku strasburskim) – mamy pełny obraz źródeł ruchu sufrażystek w naszej
Ojczyźnie.
Pamiętam jak w czasie kampanii wyborczej w Pszczynie, kilka lat temu, twórcy jednej
z list wyborczych koniecznie chcieli umieścić kilka pań. Kiedy w końcu udało im się
namówić jedną z przedstawicielek płci pięknej – w czasie drukowania plakatów wyborczych wpadła do mojej drukarni prosząc ze łzami w oczach o wycofanie jej z listy, bo
sobie to przemyślała.
Kochane nasze Panie. Całą tą sprawę pięknie podsumowała Nelly Rokita mówiąc, że
kobiety nie są równe mężczyznom. One są inne. Mają odmienne cechy, odmienne talenty, inne osobowości, ogromny obszar odmiennej sfery uczuciowości. I to jest Wasz główny atut! Jesteście ozdobą każdej szkoły, szpitala, każdego biura.
Dawno już do lamusa odeszło hasło „kobiety na traktory”. Dlatego nie dajcie się
nabrać na parytety wyborcze, nawet pod presją Synyszyn czy innych nawiedzonych.
A. Spyra

Należy być gościnnym. To piękny zwyczaj obowiązujący od zarania dziejów ludzkości, szczególnie w krajach arabskich, a
także nienowoczesnych. W Unii Europejskiej, w krajach zasobnych gościnność zanika i ginie. Społeczeństwa zamykają się w
sobie, formalizują swoje życie towarzyskie.
Na szczęście w Polsce gościnność jest
nadal żywa, a ludzie uczynni. Już od średniowiecza znana jest tzw. „miarka pszczyńska”. Jak pisze znany heraldyk, Czesław Witowski, ta miarka w przeciwieństwie do innych była zawsze sypana „z czubem”. To także przejaw gościnności pszczyniaków.
Nie zawsze jednak spotyka się to
z wdzięcznością ludzi, których gościmy.
Od sześciu lat goszczono w Pszczynie człowieka, którego wspierano w jego działaniach, otwierano dla niego serce (i kasę).
Jaki był tego efekt? Otóż ocenił on nas
w sposób, który nas zdumiał.
Zresztą sami oceńcie Czytelnicy specyficzną wdzięczność w jego tekstach:
- odpoczywam po śląskim bezmózgowiu,
- pochylam się nad wami ze smutkiem z
powodu nędzy intelektualnej,
- pomyślcie trochę w swym lokalnym zacietrzewieniu,
- zrobiło się nieciekawie (w Pszczynie),
- mieszkańcy Pszczyny oczekują chyba
innej oferty kulturalnej.
W tym ostatnim punkcie nasz Gość ma
chyba rację. Nasi mieszkańcy oczekują innej oferty kulturalnej. Ślązacy nie lubią
pseudointelektualnego bełkotu, chcą konkretnych działań, imprez, koncertów i wystaw. Kasa za konkretną robotę. Takie to z
nas „śląskie bezmózgowce”.
Leszek

Pojawiła się nowa, piąta już z kolei pszczyńska gazeta „Plesówka”. Ponieważ do wyborów samorządowych pozostało 10 miesięcy, myślę
że będzie to już tuba wyborcza Platformy Obywatelskiej. Niezależnie od tego gazeta wykazuje dobry poziom redakcyjny.
red.
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EKUMENIZM I TOLERANCJA
NA POCZĄTKU XX WIEKU
czyli pracowity żywot księdza

MATEUSZA BIELOKA
Aleksander Spyra
Matka Boska Przedziwna
Szczególną troską i opieka księdza Bieloka otoczony był wizerunek
Matki Boskiej w bocznym ołtarzu
kościoła. Źródła wspominają, że wizerunek ten był czczony w Pszczynie od wielu stuleci. Już w 1461 r.
książę pszczyński aprobuje „starszego bractwa mariańskiego”. Prawdopodobnie to bractwo sprowadziło do
Pszczyny ten maryjny obraz, który
zasłynął łaskami. Ten istniejący jest
późniejszy i według ostatnich badań
pochodzi prawdopodobnie z XVII
wieku.
W 1928 r. ks. Bielok zlecił odnowienie wizerunku warszawskiemu
malarzowi Janowi Rutkowskiemu.
Koszt odnowienia wyniósł 4 000 zł.

część 3
W następnym roku proboszcz zamówił dla wizerunku nowe sukienki i dał
je ozdobić szlachetnymi kamieniami.
Cena tej jubilerskiej roboty wyniosła 580 zł.
Ksiądz wiele czasu poświęcił na
studia nad pochodzeniem obrazu
Matki Boskiej Przedziwnej. W wyniku swoich dociekań doszedł do
wniosku o analogiach pszczyńskiego
wizerunku do obrazu Matki Boskiej
w kościele O.O. Karmelitów w podkrakowskiej Czernej. Wysnuł stąd
wniosek o jednym autorze obydwóch
dzieł.
Aby upowszechnić wśród wiernych kult Matki Boskiej Pszczyńskiej, postarał się w latach 30-tych o
wydrukowanie reprodukcji wizerunku przez firmę Nowickiego w Częstochowie. Obrazek ten do dziś zdobi wnętrza wielu domów w parafii.
Ozdobienie kościoła

Witraż „Ucieczka do Egiptu” w nowej, bocznej kaplicy kościoła wg projektu Romańczyka
z Siemianowic, zamówiony przez ks. Bieloka.
fot. A. Cieszko

Dzięki wielu inicjatywom księdza
Bieloka i jego osobistemu przykładowi w upiększaniu świątyni i jej otoczenia, niektórzy parafianie również
podejmują wysiłki aby kościół był wyposażony w dzieła sztuki.
Dobrym przykładem takich cennych inicjatyw może tutaj być rodzina Kapustów, pszczyńskich mieszczan, właścicieli kamienicy i piekarzy. W 1934 roku rodzina ta ufundowała nowoczesny witraż w oknie
południowej ściany świątyni. Jest to
interesująca kompozycja przedstawiająca św. Judę Tadeusza, przynoszącemu królowi Edessy chustę Weroniki. W tle postać ukrzyżowanego
Chrystusa.
Po czterech latach, w 1938 roku
ta sama rodzina podarowała kościołowi Wszystkich Świętych najpiękniejszy chyba witraż do kaplicy pod
bocznym chórem. To dzieło o wysokich walorach artystycznych przed-

Zdjęcie ks. M. Bieloka
w dniu jubileuszu 40-lecia kapłaństwa

stawia „Ucieczkę świętej Rodziny do
Egiptu”.
Projekt i realizację wykonała znana firma Romańczyka z Siemianowic
Śląskich.
W roku 1936 ksiądz dziekan zlecił renowację zabytkowych organów
kościelnych, zbudowanych w 1837 r.
przez Karola Kutnera z Opawy. Remontu podjęła się znana firma organmistrzowska Biernackiego z Włocławka.
Doszło także do wybrukowania
placu wokół kościoła w 1938 roku.
Nie udało się zrealizować marzenia
księdza Mateusza, aby wykonać nawierzchnię z czerwonego klinkieru,
pokryto go więc kostką granitową
i to w ciągu dwóch tygodni przy wielkim zaangażowaniu pracy parafian.
Udział księdza Bieloka
w życiu publicznym
Kiedy 22 sierpnia 1922 r. do
Pszczyny przybył naczelnik Józef Piłsudski, w uroczystościach powitania
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w ratuszu ze strony kościoła katolickiego brał udział ks. proboszcz
Thielmann, bowiem ksiądz Bielok
objął probostwo dopiero 19 grudnia
tego roku.
Ale już jesienią 1926 r. został wybrany zastępcą sekretarza Rady
Miejskiej w Pszczynie. 26 grudnia
1928 roku zgodził się zostać przewodniczącym tej rady. Swoją decyzję uzasadnił tym, że wspólnota ewangelicka od dawna ma swojego przedstawiciela w pszczyńskiej radzie, więc
katolicy też powinni być tam reprezentowani.
Ksiądz proboszcz pełni godność
przewodniczącego przez dwa lata, do
grudnia 1929 roku. Powodem rezygnacji była trudna współpraca
z pierwszym polskim burmistrzem
Pszczyny, Janem Figną, który – jak
wspominał ks. Mateusz – „szukał
swoich precedensów”.
To dość typowy przykład relacji
pomiędzy miejscową władzą ustawodawczą a wykonawczą, kiedy to granice obszarów kompetencji nie są
jasno sprecyzowane, kiedy urzędnicy próbują ograniczyć role rady do
dwóch czynności: zatwierdzenia
rocznego budżetu i udzielenia absolutorium po upływie tego okresu.
Rada zaś pragnie pełnić nadzór
(czasem zbyt drobiazgowy) w ciągu
całego roku nad realizacją budżetu.
Takie sytuacje zdarzają się po dzień
dzisiejszy. I zdarzać się będą.
Ksiądz-przewodniczący poczuł się
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Msza polowa na rynku - wkroczenie Wojska Polskiego w dniu 29 czerwca 1922 r. do Pszczyny.
Od lewej: kapelan F. Bednorz, proboszcz Thielmann, kapelan Urbański oraz ks. M. Bielok (X).
Fot. M. Święch

zniechęcony taką formą współpracy
i aby sobie nie zrażać wspólnoty parafialnej postanowił odseparować się
od takich konfliktów i zrezygnował
z funkcji przewodniczącego rady. Po
tych doświadczeniach nie brał już
udziału w życiu społeczno-politycznym Pszczyny.
Nie zrezygnował jednak nigdy z
oddziaływania duszpasterskiego na
życie społeczności pszczyńskiej.
Jako dziekan włączył się w uświadomienie wiernym ich polskiej tożsamości i pobudzał ich aktywność patriotyczną.
Dobrym przykładem może być
sprawa polskiej szkoły w Czarkowie.
W tej czysto polskiej wsi leśniczym

Pogrzeb Księcia Pszczyńskiego Jana Henryka XV w 1938 r.
Od lewej: hrabia Aleksander Hochberg, ks. dziekan M. Bielok, pastor E. Kubisz

w lasach książęcych wokół Czarkowa był niejaki Hönig. Jak pisze pamiętnikarz i ówczesny kierownik
szkoły, Fr. Szczepańczyk, leśniczy
dawał pracę w lesie, ale pod warunkiem wstąpienia do niemieckiego
„Volksbundu”. Kto nie miał pracy
otrzymywał stałą zapomogę z Niemiec, a nawet wyjazd tam do pracy.
I tak w czysto polskiej wsi założony
został Volksbund, pojawiły się żądania założenia niemieckiej szkoły
mniejszościowej.
Rozpoczęto więc akcję uświadamiania miejscowej ludności, organizowano polskie zgromadzenia oświatowe a w końcu rozpoczęto starania
o budowę nowej polskiej szkoły. Projekt uzyskał poparcie i pomoc finansową wojewody Michała Grażyńskiego. Wielu mieszkańców otrzymało pracę i zarobek.
Zbudowano ładną i nowoczesną
szkołę a 13 września 1936 r. nastąpiło jej uroczyste poświęcenie przez
księdza Bieloka w czasie mszy świętej polowej z udziałem wojewody.
W ten sposób doprowadzono do konsolidacji społeczności Czarkowa
wokół polskiej szkoły.
Ksiądz Mateusz angażował się,
podobnie jak w Bieruniu, w życie organizacji społecznych i wychowanie
młodzieży. W latach 1931-32 był
katechetą w pszczyńskiej żeńskiej
Szkole Gastronomicznej.
W 1937 r. biskup katowicki nadał
ks. Bielokowi tytuł dziekana honorowego.
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Kiedy w 1938 roku zmarł książę
pszczyński Jan Henryk XV Hochberg w pogrzebie wziął udział także
ksiądz dziekan Bielok. Mimo, że
książę był wyznania ewangelickiego,
był patronem 20 kościołów katolickich w regionie. Ksiądz dziekan wygłosił okolicznościowe przemówienie
na pogrzebie.
Fakt ten został źle odebrany przez
biskupa Stanisława Adamskiego w
katowickiej kurii, w następstwie czego ksiądz Mateusz został zdegradowany z funkcji dziekana. Wydaje mi
się, że takie pociągnięcie ks. biskupa
było efektem słabego rozeznania w
realiach górnośląskich, w których
duch ekumeniczny był już dawno
obecny w życiu społeczności.
W reakcji na rezygnację księdza
Bieloka z urzędu dziekana księża
dekanatu pszczyńskiego wystosowali prośbę do biskupa Adamskiego o
odznaczenie go i uhonorowanie za
gorliwą działalność. Ta reakcja pozwala ocenić szacunek i uznanie księży do autorytetu ks. Mateusza.
W latach 20-tych ksiądz Bielok
zaangażował się w powstający ruch
panslawistyczny. Idea ta narodziła się
w połowie XIX w. w Czechach a na
początku XX w. w odnowionej formie miała łączyć politycznie i kulturalnie państwa słowiańskie. Rosja
chciała zdominować ten ruch na co
nie godzili się polscy działacze.
Aktywność księdza Mateusza zaowocowała udziałem w Międzynarodowych Kongresach Slawistycznych
w 1925 r. w Velehradzie a w 1926 r.
w Pradze, za zgodą biskupa katowickiego.
Zakochany w kościółku św. Jadwigi
Otoczony parkowym starodrzewiem „prastary” drewniany kościółek stał się oczkiem w głowie księdza
Bieloka. Ponieważ po okresie powstań zabytek był nieco zaniedbany,
jego odnowienie i opieka nad nim
były priorytetem wielu prac i starań
proboszcza.
Pisze o tym szeroko w swoich notatkach, które zachowały się w archiwum parafialnym. Ksiądz proboszcz
postanowił ten kościółek przeznaczyć dla pszczyńskiej młodzieży gimnazjalnej, na nabożeństwa, spotkania
i rekolekcje.
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Pierwszy numer założonej przez ks. M. Bieloka gazetki parafialnej, częściowo dwujęzycznej z 1937 r.

Na rektora kościółka wyznaczył
księdza Jana Osiewacza. Wspólnie
rozpoczęli starania o odnowienie zabytku i przywrócenie go do świetności. Rozpoczęto w 1934 roku od
przekazania starego podniszczonego
pozytywu do kaplicy w Studzienicach
i zamówiono nowy instrument o neobarokowym prospekcie (który
spłonął wraz z kościółkiem w 1939
roku).
Artystom krakowskim zlecono
odnowienie bocznych ołtarzy i figur
gotyckich z ołtarza głównego. Niezbyt szczęśliwie dokonano renowacji 14 dobroczyńców z predelli ołtarza. Odświeżone zostało wnętrze
drewnianego zabytku.

Ponieważ gonty na dzwonnicy i na
dachach kościółka wymagały pilnego remontu, zlecono pobicie gontami
znacznej części pokrycia.
Ponieważ ksiądz Bielok wysoko
cenił wartość artystyczną i historyczną rzeźb, płaskorzeźb i innego
wyposażenia wnętrza, zlecił miejscowemu fotografowi, Michałowi Święchowi wykonanie dokumentacji fotograficznej, zachowanej do dziś. W
czasie okupacji starał się zainteresować jakieś wydawnictwo publikacją
albumu o tym kościółku, lecz nie zrealizował tego zamiaru.

cd w następnym numerze
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Miejsca architektury sakralnej
− źródłem dziedzictwa kulturowego Pszczyny i okolic
NATALIA MARIA RUMAN
W krajobrazie polskim istnieje
wiele drewnianych, ceglanych i ka−
miennych kapliczek, które służą
kultowi, „mnogość ich wielka wszę−
dzie, małych i większych, drewnia−
nych i murowanych”1 . Drewniane
kapliczki dzielimy na kapliczki na−
drzewne – oszklone płaskie skrzy−
neczki z obrazkiem w ramkach lub
wyrzeźbionym świątkiem; kapliczki
na słupach (słupowe), których naj−
prymitywniejszą formą to kłoda
drzewa z wydłubaną wnęką na
świątka lub też na ich wzór muro−
wane, walcowate miniatury baszt,
nakryte dachem, bądź czworościen−
ne słupy; oraz naziemne, domkowe,
murowane. Stawiano je na począt−
ku wsi, miasta, przy cmentarzach;
budowano z cegły, były też małe
murowane kapliczki imitujące mi−
niaturowe kościółki, czworoboczne,
sześcioboczne, pokryte ostrosłupo−
wym lub siodłowym daszkiem. We
wnętrzu znajdowały się obrazy, fi−
gury świętych, a nawet niewielkie oł−
tarzyki. Często zewnętrzne ściany
murowanych kaplic malowano na
biało2 .
Kapliczki, figury i krzyże przy−
drożne – towarzysze szlaków wę−
drownych – powstawały ze szczegól−
nych okazji, zdobiły licznie rodzimy
krajobraz, wytyczały granice „ma−
łych ojczyzn”. Teraz stanowią cen−
ne źródło treści z zakresu regional−
nego dziedzictwa kulturowego. Mają
one nie tylko wartość artystyczną,
historyczną, estetyczną i emocjonal−
ną, ale przede wszystkim religijną.
Obrazują życie wiary minionych po−
koleń, pozwalają poznać, w jaki spo−
sób prosty lud rozumiał prawdy wia−
ry i spełniał praktyki religijne, przy−
pominają, że istnieje inny wymiar
ludzkiej egzystencji. Sakralność
1

Cyt. za Encyklopedia staropolska, oprac. A. Bruck−
ner, t. 1, Wyd. „Wiedza Powszechna”, Warszawa
1937, s. 535 (reprint 1990).
2
Por., P. Zegrodzki, Krzyże i kapliczki przydrożne
w Górze, Wyd. TMZP, Góra 2006, s. 9; por.
J. Gdański, A. Kohn, Kapliczki i krzyże przydroż−
ne na ziemi tarczyńskiej, Tarczyn 1999, s. 3.
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miejsca również podkreślają drze−
wa, które po wiekach rozrosły się i
w pełni uwidaczniają symbolikę ko−
lumny niebiańskiej. Dąb oznaczał
symbol siły, ponieważ tak jak świę−
ci mają niezachwianą wiarę w Ko−
ściele, tak on może przetrwać naj−
gwałtowniejsze burze; symbolizuje
także miejsce uświęcone obecnością
Boga, gdyż wyraża wielką moc
Bożą3. Oplatający kapliczki bluszcz
symbolizuje pokój i zjednoczenie
Boga ze stworzeniem. Jest symbo−
lem życia, które nie przemija. W
chrześcijaństwie oznacza wierne
przywiązanie i wiarę w życie wiecz−
ne. Każda roślinność przy małych
obiektach sakralnych jest symbo−
lem życia4 .
Współcześnie stanowią one ze−
spół wartości kulturowo−przyrodni−
czych, o dużych walorach krajobra−
zowych.
Intencje ich budowy bywały róż−
ne i różni byli ich fundatorzy. Zwy−
kle mają charakter wotywny lub
dziękczynny, pojawiały się na nie−
bezpiecznych szlakach komunika−
cyjnych oraz w miejscach tragicz−
nych wypadków. Warto poznać hi−
storię lub legendę związaną z ka−
pliczkami, gdyż to także przyczynek
do naszych lokalnych dziejów. Frag−
mentarycznie wymienione w opra−
cowaniu małe formy architektury
sakralnej wyznaczają przestrzeń sa−
crum na Ziemi Pszczyńskiej – zasłu−
gują na ochronę i pamięć.
Wychodząc naprzeciw oczekiwa−
niom tym, którym na sercu leży pro−
pagowanie regionalizmu, edukacji
regionalnej i promocji „swojej ma−
łej ojczyzny”, należałoby podjąć
działania mające na celu populary−
3

Por., B. Szczepanowicz, Atlas roślin biblijnych.
Pochodzenie miejscowe w Biblii i symbolika, Wyd.
WAM, Kraków 2003, s. 93 – 101.
4
Por., K. Łeńska−Bąk, Pokarmy obrzędowe w reli−
gijności ludowej: kilka słów o maku, zbożu i każ−
dym innym drobiazgu, [w:] Pobożność ludowa
w życiu liturgiczno−religijnym i w kulturze, red.
R. Pierskała, T. Smolińska, Wyd. Wydział Teolo−
giczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s.
189.

zację obiektów małej architektury
sakralnej, wydając publikację po−
pularnonaukową poświęconą
wszystkim tym obiektom Ziemi Psz−
czyńskiej.
Kapliczki z Pszczyny i okolic:
Tereny Ziemi Pszczyńskiej nale−
żą do najciekawszych na Górnym
Śląsku pod względem ilości i bogac−
twa form kapliczek. Załączone zdję−
cia pokazują niektóre z nich z tere−
nu Pszczyny i okolic.
1. Kapliczka murowana słupowa
z XIX/XX w. na planie prostokąta
o dwukondygnacyjnej konstrukcji,
znajduje się przy ul. Partyzantów
w Pszczynie. Na węższej podstawie,
na której znajdują się płaskie pro−
stokątne wnęki, osadzona jest szer−
sza kamienna konstrukcja zawiera−
jąca zakończoną półkoliście głębo−
ką niszę kapliczkową. Kapliczka wy−
różnia się wyraźnymi niszami w
bocznych ściankach kapliczki, co
pozwala określić jej formę, jako la−
tarniową.
Wewnątrz niszy umieszczona jest
pełnoplastyczna polichromowana
wiekowa figurka św. Barbary. Figur−
ka przedstawiona jest w sąsiedztwie
trójkondygnacyjnej wieży, z trzema
oknami (na cześć Trójcy Świętej).
Św. Barbara jest w koronie, spod
której wychodzą długie faliste wło−
sy. Ubrana w suknię z narzuconym
na ramionach płaszczu. Kapliczka
nakryta jest prostym dwuspado−
wym daszkiem.
Św. Barbara – żyła w I połowie
III wieku w Nikodemii (Azja Mniej−
sza). Jej ojciec, Dioskorus, wiedzio−
ny nieprzytomną zazdrością, ukrył
ją przed ludźmi na wysokiej wieży.
Wśród bożków, dawnych guseł i wie−
rzeń czuła się źle. Nie mógł jej oj−
ciec darować uporczywych prób
nawróceń go, oddał ją więc w ręce
Wielkorządcy Nikodemijskiego Mar−
cjana. Zginęła śmiercią męczeńską.
Ojca i Marcjana uderzył piorun
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śmiertelnie. Św. Barbara miała po−
nieść śmierć 4 grudnia 236 roku.
Na obrazach i rzeźbach przedsta−
wiona bywa przeważnie w sąsiedz−
twie wieży i z kielichem w ręku.
Górnicy obrali ją za patronkę, by
chroniła ich przed krzywdą, biegłą
i nagłą śmiercią5 .
Głównym atrybutem św. Barba−
ry jest wieża z trzema oknami, do
innych atrybutów należą: miecz,
armata, kielich z hostią. Z racji
uwięzienia ją przez ojca w wieży jest
patronką więźniów, a z powodu wie−
ży, która na cześć Świętej Trójcy
miała trzy okienka, jest patronką
architektów, z powodu grzmotu
związana jest z wybuchami, a więc
chroni artylerzystów, górników oraz
tych, którzy drążą szyby naftowe.
Strzeże ponadto kamieniarzy, po−
nieważ rozsunęły się przed nią ścia−
ny więzienia6 .
2. Kapliczka słupowa z XVIII w.
znajduje się w Żwakowie, ul. Żor−
ska 70. Słup kamienny kapliczki
usytuowany jest na minimalnie
szerszej podstawie, a u jego góry,
na gzymsie forma kapliczki. W jej
licu jest płytka wnęka, w której
umieszczony jest obrazek „Niepoka−
lane Serce Maryi”. Posiada styl lu−
dowy. Kapliczka powstała przy daw−
nym trakcie handlowym z Oświęci−
mia do Żor.
3a,b,c. Kapliczka domkowa z
XIX w. Poza zabudowaniami w Ciel−
micach, przy starym trakcie do Psz−
czyny przez Studzienice, obecnie
przy ul. Jedności, stoi kapliczka
domkowa św. Tekli, patronki zwie−
rząt; postawiona – jak głosi miej−
scowa legenda – przez handlarzy
bydła, którzy traktem tutejszym
pędzili stada na sprzedaż w Cze−
chach. Usytuowana jest na wzgó−
rzu, otoczona wiekowymi drzewami
(dwa kasztanowce i dwie lipy). Jest to
budynek z dachem dwuspadowym,
krytym dachówką. Nad wejściem
znajduje się tympanon zdobiony gir−
landą. We wnętrzu znajduje się ob−
raz św. Tekli z dzikimi zwierzętami.
5

6

Por. H. Hoever, Żywoty Świętych Pańskich na
każdy dzień roku: według kalendarza rzymskie−
go, przeł. Z. Pniewski, Wyd. Warmińskie Wydaw−
nictwa Diecezjalne, Olsztyn 1989, s. 12.
F. G. Lanzi, Jak rozpoznać świętych i patronów
w sztuce i wyobrażeniach ludowych, przekł.
M. Dutkiewicz−Litwiniuk, Wyd. Jedność, Kielce
2003, s. 96.
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Według „Żywotów Świętych” w
czasie prześladowań młoda Tekla,
jako nawrócona chrześcijanka na
rozkaz cesarza miała zostać wrzu−
cona do klatki z lwami. Jednak lwy
nie zaatakowały jej, tylko usadowi−
ły się u jej stóp. Zdumieni tym prze−
śladowcy wrzucili ją do gniazda peł−
nego jadowitych węży, które oplotły
jej nogi i nie pokąsały. Następnie
wrzucono ją do ognia, który samo−
czynnie zgasł. Rozjuszeni tym kaci
zabili św. Teklę mieczami.
4a,b. Kapliczka murowana z po−
łowy XIX w., usytuowana przy ul.
Wiejskiej 93 w Miedźnej.
Kapliczka wybudowana na planie
prostokąta, dach dwuspadowy kry−
ty dachówką. Fasada zwieńczona
trójkątnym szczytem, oddzielonym
gzymsem. Wejście do kapliczki pół−
koliste, z drzwiami drewnianymi,
przeszklonymi. W niszy obraz „Jezu
ufam Tobie”. Wewnątrz kaplicy znaj−
duje się obraz Matki Boskiej Boguc−
kiej.
Z powstaniem obiektu wiąże się
legenda, z której wywodzi się jej
nazwa – „diabelska kapliczka”. Ta
kapliczka jest symbolem wyższości
Nieba nad mocami piekielnymi. Pa−
chołek pewnego razu rozkazał księ−
dze, by za niego wykonano pracę na
polu i jak do dzisiaj niektórzy wspo−
minają, ludzie z Frydka wracając w
niedzielę z kościoła zobaczyli, że jest
rozrzucony obornik na polu, a wie−
dzieli że pachołek nie pracował w
ogóle w sobotę. Złe moce zaczęły
straszyć mieszkańców, więc kaplicz−
ka powstała w miejscu gdzie pacho−
łek zakopał księgę magiczną przy−
niesioną z wojska, gdyż spostrzegł
iż jest niebezpieczna.
5a,b. Usytuowana przy ul. Sta−
romiejskiej 18 w Starej Wsi. Prosta
w swej konstrukcji kapliczka, gdzie
na wysokim słupie umieszczony zo−
stał, niewielkich rozmiarów, obraz
z wizerunkiem Serca Pana Jezusa,
zakończona u szczytu dwuspado−
wym daszkiem. Kapliczka powstała
w 1890 r. dla upamiętnienia tragicz−
nej śmierci.
W 2008 r. w zamian kapliczki
drewnianej postawiono murowaną
(rys. 5b). Na kilkupiętrowym postu−
mencie ceglanym umieszczono mi−
niaturową marmurową grotę z figur−

ką Matki Boskiej we wnęce. Całość
wieńczy prosty krzyż z cynową peł−
noplastyczną figurą Chrystusa
Ukrzyżowanego. Z tyłu postumentu
umieszczono napis – Fundator Hen−
ryk Weszka.
6a,b,c. Kapliczka słupowa, przy
ul. Św. Jana 78 w Suszcu z XIX/XX
w. Na betonowym słupie umieszczo−
na jest drewniana skrzynka kaplicz−
kowa z dwiema wieżyczkami zakoń−
czonymi krzyżami. Z przodu za−
szklona. Wewnątrz znajduje się fi−
gura św. Anny, a po bokach figurki
Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej.
Powstała jako wotum dziękczynne.
7. Kapliczka słupowa z XX w.
znajduje się na posesji, przy skrzy−
żowaniu ulic: Reymonta 5 i Krasiń−
skiego w Pszczynie.
Na słupie umieszczona jest
skrzynkowa kapliczka, przeszklona,
wewnątrz niej ustawiona jest poli−
chromowana figurka Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Obraz Miłosier−
dzia Bożego znajduje się w górnej
części kapliczki. Całość zakończo−
na jest dwuspadowym daszkiem, na
nim umieszczono małą sygnaturkę,
którą wieńczy krzyż z Pasyjką.
8. Kapliczka powstała na Jubi−
leusz Milenijnego Roku 2000. Znaj−
duje się przy ul. Na Grabówki 78
w Suszcu. Kapliczka słupowa z drze−
wa, na podłożu betonowym, z dwo−
ma spadzistymi daszkami. W środ−
ku wnęki kapliczkowej usytuowana
jest figurka Jezusa Frasobliwego.
Lokalizacja kapliczki ma służyć re−
fleksji religijnej przy wjeździe i wy−
jeździe z domu. Kapliczkę zaprojek−
tował sam właściciel posesji.
9. Kapliczka szafkowa z XIX w.
Figurka św. Jana Nepomucena
prawdopodobnie pochodzi z XVIII w.
Umieszczona jest na domu, przy uli−
cy Batalionów Chłopskich 21.
Małych kapliczek św. Jana Ne−
pomucena (Nepomocyna) po wojnie
było w Starej Wsi kilka. Kapliczki
zlikwidowała władza komunistycz−
na – zostały zabrane przez Woje−
wódzki Ośrodek Kultury. Pozostała
właśnie tylko ta jedna kapliczka.
Figurki św. Jana Nepomucena lud
umieszcza nad wodami dla upa−
miętnienia jego męczeńskiej śmier−
ci.
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ŻYJEMY INTENSYWNIE
czyli co słychać w Muzeum Prasy Śląskiej
Trzeba przyznać, że ostatnie miesiące w najmniejszej pszczyńskiej placówce muzealnej to okres intensywnego rozwoju, nagradzania, konferencji i audytu.

Kilka znaczących eksponatów wzbogaciło nasz zbiór a szczególnie roczniki
polskiej prasy na Śląsku. Uzupełniliśmy
także aktualne czasopisma pszczyńskie,
między inynymi roczniki „Forum”.

REKTOR DZIĘKUJE

Odnaleziona przez nas pieczęć okrągła Śląskiego Konserwatorium
Muzycznego (o czym była mowa w nr 111 Orędownika) została uroczyście przekazana rektorowi Śląskiej Akademii Muzycznej w Katowicach.
Otrzymaliśmy za to piękne podziękowanie.

W październiku gościliśmy konferencję historyków Polskiej Akademii Nauk z prof. Janem Przewłockim z Uniwersytetu Śląskiego i prof.
ks. Januszem Wycisło z Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie.
Goście wyrazili podziw dla oryginalnej ekspozycji muzeum i metod jego
ożywienia poprzez prezentacje gry na
zabytkowych instrumentach i samodzielne drukowanie na archaicznej
prasie drukarskiej.
Przeżyliśmy też audyt Urzędu
Marszałkowskiego, który ocenił całość działalności placówki. Były plusy były także minusy, z których najważniejszy to brak toalety dla gości i
utrudnienia dla osób niepełnosprawnych. To jednak jest problem inwestycyjny dla właściciela, czyli władz
miasta na czas po kryzysie.
Muzeum wzięło udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych
w Zabrzu, gdzie zdobyło jedną z nagród Prezydenta Zabrza. To kolejny
sukces placówki po wystawie „Mieszczaństwo Pszczyńskie” w Bibliotece
Śląskiej w Katowicach.
W dniu 6 listopada br odbyło się
kolejne zebranie Rady Programowej.
Ten areopag najwybitniejszych znawców tematu na Śląsku wnikliwie przeanalizował wyniki pracy placówki i jej
plany na 2010 rok. Ocena wypadła
pomyślnie, zapoznano się z wytycznymi audytu i zatwierdziło program
działalności.
Przypomnijmy, że w skład Rady
wchodzą: prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, prof. Tadeusz
Sławek i prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego oraz Julian Gembalski z Akademii Muzycznej w Katowicach.
Rada pozytywnie oceniła nową,
multimedialną ekspozycję z filmowym pokazem pracujących maszyn
drukarskich. Mamy też dużo powodów do satysfakcji.
A. Spyra
P.S. Pozdrowienia dla troglodyty
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„Poczet Panów i Książąt Pszczyńskich”

z cyklu

Ostatni książę pszczyński

JAN HENRYK XV HOCHBERG
Jerzy Polak
Jesienią 1937 roku Jan Henryk
XV udał się do Paryża (samolotem
do Amsterdamu), celem leczenia
kardiologicznego i tam też po krótkiej chorobie zmarł w hotelu „Ritz”
na udar serca 31 stycznia 1938
roku o godzinie. 2000, w obecności syna Aleksandra i kamerdynerów Szafrona i Tomży. Miał 77 lat.
Jego zabalsamowane zwłoki zostały sprowadzone z Paryża do Pszczyny i wystawione w trumnie w
kaplicy zamkowej. Pogrzeb odbył
się w mroźny dzień 7 lutego 1938
r. Trumnę ze zwłokami księcia przewieziono sześciokonnym zaprzęgiem z zamku na wzgórze w parku
zamkowym, gdzie spoczęła w grobowcu obok trumny syna Bolka. Na
zakończenie żałobnych uroczystości myśliwi odtrąbili sygnał „Koniec
polowania”, a z armat oddano trzy
salwy.
Ceremoniał uroczystości został
przygotowany jeszcze przez zmarłego, który ze względu na okoliczności (polskie mowy i śpiewy oraz
napisy na trumnie) odebrano jako
jego ostatni gest polityczny.
Wbrew przewidywaniom nie doszło przy okazji pogrzebu do zjazdu arystokracji niemieckiej czy europejskiej. Ta pierwsza dała tym
samym wyraz negatywnemu stosunkowi do postawy księcia po
1936 roku. Były cesarz Wilhelm II

Część VII
nie przysyłał nawet telegramu rodzinie swego adiutanta z czasów wielkiej wojny. Za to dopisali mieszkańcy Pszczyny i powiatu, którzy w
liczbie 15 tys. osób stawili się na
uroczystości. Był to z pewnością
największy pogrzeb w dziejach miasta.
Pochówek w Pszczynie miał być
tymczasowy, rodzina książęca zamierzała bowiem przenieść prochy
księcia do mauzoleum rodzinnego
w Książu, do czego jednak nie doszło wobec sprzeciwu władz hitlerowskich.
Wraz ze śmiercią księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV zamknęła się pewna epoka w dziejach
rodu Hochberg, ziemi pszczyńskiej
i nieistniejącej już wielkiej ordynacji pszczyńskiej (ordynacja książańska została zniesiona w 1938 r.). Był
ostatnim z wielkich panów i książąt na Pszczynie, których żywoty
przed-stawia nasz „Poczet”.
Jego majątek oceniono w postępowaniu spadkowym w 1938 r. na
sumę 101.772.775 zł.dla dóbr polskich i 60.263.274 zł. dla dóbr niemieckich, łącznie 162.036.049 zł.
Ze względu na długi majątek był jednak zupełnie pasywny. Zmniejszone dobra liczyły teraz – w Polsce
16.594 ha, w Niemczech 10.426
ha powierzchni. Książę swym
ostatnim testamentem z 17 sierp-

nia 1936 r. uczynił głównym spadkobiercą syna Aleksandra (otrzymał
on 47/80 spadku), który w tym czasie zdobył poważny wpływ na ojca,
odsuwając na dalszy plan najstarszego syna (który otrzymał 11/80
spadku). Do spadku dopuszczeni
zostali jeszcze: ma-łoletnia córka
Beatrice oraz dzieci Bolka Jadwiga
i Bolko. Jeszcze za życia Jana Henryka XV rozpoczęły się zakulisowe
rozgrywki członków jego bliższej
i dalszej rodziny („oczekiwaczy”)
o udziały w spadku po nim. Szczególnie zacięta walka, nie pozbawiona aspektów politycznych, rozgorzała w 1938 r. między jego synami.
Pierwsza żona księcia Maria Teresa pozostała w Książu, skąd 9.X
1940 roku została wyrzucona
przez nazistów (ponoć na osobisty rozkaz Hitlera), którzy skonfiskowali na rzecz III Rzeszy rezydencję Hochbergów. Zmarła w willi
byłego generalnego dyrektora dóbr
książęcych w Wałbrzychu wieczorem 29 czerwca 1943 r. i została
pochowana 3 lipca w mauzoleum
rodzinnym w Książu. Druga żona
księcia (i wdowa po jego synu Bolku) mieszkała od 1934 roku w Monachium, gdzie zmarła 12 grudnia
1978 roku.
Nie jest łatwo ocenić życie
i działalność tego niemieckiego ary-

Pogrzeb Jana Henryka XV księcia von Pless
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stokraty. Jego życie przypadło bowiem na dwie odmienne epoki: na
czasy Cesarstwa Niemieckiego
i końca postfeudalnego świata
oraz na czasy republikańskich
państw narodowych, eksperymentujących pod względem ustrojowym i społecznym. Niewątpliwie
najkrócej życie Jana Henryka XV
można scharakteryzować jako
dzieje upadku jednej z największych
fortun magnackich w Polsce
i Niemczech, a zarazem degrengolady moralnej i prestiżowej przedstawiciela rodziny arystokratycznej
z najwyższej sfery europejskiej.
Z multimilionera, „barona węglowego” i jednego z najbogatszych
ludzi Niemiec i Europy stał się w
pewnym momencie pod koniec
życia człowiekiem, którego nie stać
było na zapłacenie hotelowego rachunku. Swym postępowaniem
doprowadził niemal do bankructwa
swej rodziny i upadku swych wielkich majątków, do czego przyczyniły się także obiektywne okoliczności polityczne i gospodarcze
wynikające z wydarzeń europejskich po 1914 r. Warto jednak podkreślić, że do określonego czasu, tj.
do 1924 r. Jan Henryk XV postępował w sferze gospodarczej jako
dosyć rzutki inwestor, okazując na
tym polu znacznie większą inwencję niż jego ojciec, starając się z powodzeniem wyjść poza dotychczasowy model rodzinnych koncernów (ekspansja w sektory energetyczny i chemiczny). Niestety przekroczył przy tym ojcowski umiar w
wydawaniu pieniędzy, trwoniąc
miliony na wielkie budowle, kobiety, hazard i inne ekstrawagancje. Żył
niczym magnat z feudalnej epoki
i za takiego poniekąd się uważał.
Zarazem był w całym poczcie
panów pszczyńskich bodaj największym skandalistą i bohaterem
licznych afer towarzyskich, finansowych i politycznych, które wywołał w okresie międzywojennym. Stały się one tłem rozgrywki podjętej
przez Polskę i Niemcy o jego dobra pszczyńskie, będącej fragmentem ich zmagań o Górny Śląsk
i dusze jego mieszkańców. Jako
niemiecki patriota wziął na swój
sposób udział w tych zmaganiach.
Szczególnie jego postawa w gorących latach 1918-1921 i inspira-

strona 13

Program pogrzebu Jana Henryka XV

cja własnej administracji w poważnym stopniu rozbudziła polsko-niemiecki antagonizm narodowościowy na ziemi pszczyńskiej. Nie ukrywał swej wrogości do polskiego
ruchu narodowego (już od czasów
przed I wojną światową), a potem
postawy sceptycyzmu wobec państwa polskiego, chociaż po przyjęciu polskiego obywatelstwa
w 1922 r. starał się zachować wobec niego pozory lojalności. Po
1925 r. wszedł jednak na drogę
walki z nim, popierając antypolską
działalność swego syna Jana Henryka XVII. Bronił niemieckiego sta-

nu posiadania na Górnym Śląsku,
patronując tutejszemu życiu mniejszości niemieckiej. Naraziło go to
na krytykę, nie zawsze zresztą zasadną, władz polskich i polskiej
opinii publicznej, dla których stał się
istotną przeszkodą w integracji tej
dzielnicy z Polską.
Do postawy lojalności wobec
niej powrócił pod koniec życia, gdy
w 1936 roku przestał popierać
swego syna i osiadł na stałe w Pszczynie. Trzeba też przyznać, że przy
całym swym rozrzutnym i w dużej
mierze kosmopolitycznym życiu,
zachował jednak silny imperatyw
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zakorzenienia na ziemi śląskiej,
w której bogatym życiu społecznokulturalnym uczestniczył.
Po kontrowersyjnym trzecim
księciu pszczyńskim z rodu Hochberg pozostało sporo pamiątek
materialnych, a wśród nich przede
wszystkim jego rezydencje. Tylko
jedna z nich zachowała wewnętrzny sztafaż z jego czasów, a mianowicie zamek w Pszczynie, w którym pracownicy muzealni od szeregu lat przywracają wygląd wnętrz
do stanu z 1914 r., a więc z najlepszego okresu życia naszego bohatera. Pozwalają one zwiedzającym
zatrzymać się w czasie na tych bajecznych niemal latach i stanowią
na współczesnym polskim Śląsku
jedyną w swoim rodzaju ekspozycję przepychu i wyrafinowania ówczesnej kultury europejskiej.
Koniec.

Pogrzeb Jana Henryka XV księcia von Pless (przy trumnie jego synowie, Jan Henryk i Aleksander)

Niemal 20 lat od 1990 roku drukowaliśmy kolejne odcinki „Pocztu Panów i Książąt Pszczyńskich”. Ostatnio wydaliśmy je w formie 2 tomów książki formatu A4. Serdeczenie dziękujemy
Autorowi, doktorowi Jerzemu Polakowi, wieloletniemu pracownikowi Muzeum w Pszczynie i
byłemu dyrektorowi Muzeum w Bielsku Białej, za niezwykłą cierpliwość i dociekliwość w tej
trudnej pracy. Dziękujemy za wielkie dzieło
Zarząd TMZP

Kapliczki żyją
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Ukazała się druga książka spółki autorskiej
Joanny Karbowy i Jadwigi Nycz. To uroczy zbiór
dawnych dziecięcych piosenek ludowych z okolic
Woli. Gratulacje dla autorek, które skutecznie
penetrują ciekawy temat.

Tuż za granicą pszczyńsko−ćwiklicką, kawałek
za mytem w stronę Ćwiklic, przy drodze, stoi prze−
piękna figura św. Michała Archanioła. Od kilku
lat mieszkańcy osiedla Daszyńskiego i Ćwiklic
zbierają się 29 września – w dzień Świętych Ar−
chaniołów – na krótkim nabożeństwie ku czci św.
Michała. Figura jest zawsze odświeżona, upięk−
szona kwiatami, palą się znicze.
Kapliczki i figury świętych zostały postawione
w różnych miejscach, sytuacjach, losach i dzie−
jach. Najczęściej są to wota dziękczynne, w po−
dziękowaniu za... Figura św. Michała została ufun−
dowana i postawiona w podziękowaniu za poko−
nanie i zarazy tyfusu i głodu w XIX w.
To przepiękna nasza polska tradycja – modlić
się przy kapliczce, czy figurze, w polu, wśród przy−
rody, napawać się, ładować się pozytywną ener−
gią.
To dobrze, że kapliczki żyją!

Kołoczyki z rajskim jabłkiem
tak piękny świat
powiewem wiatru – na co dzień
zapachem Niedźbały – w pamięci
jak drzewo patrzę, jak drzewo stoję
jak człowiek czuję, jak ryba pragnę
jak orzeł lecę, jak pieśń szybuję
w człowieczeństwie ukryty
w marzeniach schowany
wciąż czuję
Ziemia Pszczyńska to wciąż żyzna ziemia poetów. Po
Wacławie Kostrzwie, Monice Pless, Henryku Kotasie
nowe objawienie – Krystian Duc i jego tomik.
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