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W dniach 18-19 maja 2013 zapraszamy
na imprezy kulturalne w Pszczynie
18 V - Noc muzeów - zamek, muzeum prasy
18 V - Mały brzym - rynek
19 V - 37 Spotkania pod Brzymem - rynek

fot. Jacek Jarczok

zespół śpiewaczy z Ćwiklic
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LUDZIE KULTURY
ODCHODZĄ

MONOGRAFIA
przybiera realny
kształt

Brakuje Cię, Agnieszko
Byliśmy wstrząśnięci. Dominującym uczuciem było niedowierzanie. A jednak musieliśmy się
przyzwyczaić do tragedii, jaką była
śmierć młodej, 32 letniej Agnieszki Wojtali, dziennikarki „Gazety
Pszczyńskiej”. Śmierć w katastrofie samochodowej przerwała życie
w jego rozkwicie, pracę redaktorską
w okresie intensywnego rozwoju.
Ileż to wywiadów przeprowadziła Agnieszka z nami,
z działaczami towarzystwa, zespołu „Pszczyna”, muzeum prasy
śląskiej!

Ileż to napisała sprawozdań z naszych Spotkań pod Brzymem czy Dialogów Muzyki i Poezji.
Kiedy Ją zapytałem o zdjęcie Marceli na okładkę Orędownika, rychło mi go posłała i powiedziała - niech pan nie mówi Marceli,
że to ja panu dałam!
Jasne, promienne spojrzenie, optymistyczny uśmiech - taką
Agnieszkę zapamiętamy w naszym środowisku.
Leszek

Portrecistka, organizatorka
Pani Danuta Nalewany
zmarła w wieku 88 lat i pochowana została w Wielką Sobotę na
cmentarzu Wszystkich Świętych.
Ta malarka, amatorka
utrwaliła się mi się w pamięci
przede wszystkim jako świetna
portrecistka. Utkwiły mi szczególnie portrety Krzyżowskiego i Studzieńskiego, obecnie
w zbiorach ich rodzin. To portrety o dużym wyrazie, autorka sięga
po prawdę psychologiczną.
Niezaprzeczalną zasługą
Danuty Nalewany dla pszczyńskiego środowiska kultury jest

24 rok wydawania
1 numer ukazał się
w marcu 1990

organizacja koła plastyków amatorów ZDRZADEŁKO.
Ta ciekawa grupa o kilkudziesięcioletnim dorobku i dużych
osiągnięciach powstała przy MDK
i funkcjonuje do dziś przy PCKulu
w przeciwieństwie do grupy UROKI PSZCZYNY zawodowych plastyków, która już niestety nie istnieje.
To dzięki wieloletniemu
zaangażowaniu Pani Danuty i jej
koleżanek i kolegów grupa żyje,
działa i osiąga sukcesy.
A. Spyra

Wydawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej,
Pszczyna, Piastowska 26. Red. odp. Aleksander Spyra,
Łamanie: Jacek Kobyliński, ISSN-1425-5316
Tłoczono w Śląskiej Oficynie Drukarskiej Zdzisława Spyry,
Pszczyna, Piastowska 26, tel. 32 210 22 13,
biuro@oficynadrukarska.pl

Po 77 latach pod patronatem Dariusza Skrobola, burmistrza
Pszczyny - pisze się nową monografię Pszczyny. Podajemy 18 osobowy
skład wybitnych autorów, który gwarantuje dobry poziom oczekiwanej
publikacji, która ujrzy światło dzienne w 2014 roku.
Tematyka i autorzy rozdziałów:
1. Edelgarda Foltyn, Położenie, warunki terenowe, klimat
2. Małgorzata Kaganiec, Herb i nazwa miasta
3. Piotr Greiner, Ziemia pszczyńska
na mapach historycznych
4. Jerzy Sperka, Średniowiecze do
1517 r.
5. Jerzy Polak, Miasto w okresie
habsburskim - Wolne Państwo Stanowe - organizacja, gospodarka, wydarzenia społeczno-polityczne, Gospodarka
6. Barbara Kalinowska - Wójcik, Miasto w czasach pruskich (do 1918
roku) Kultura mieszczańska XVIII
- XIX, Gospodarka
7. Marian Małecki, I wojna światowa
i okres powstań i plebiscytu
8. Ryszard Kaczmarek, I wojna światowa i okres powstań i plebiscytu,
W odrodzonej Polsce
9. Mirosław Węcki, II wojna światowa
10. Adam Dziuba, Miasto w Polsce
Ludowej 1945 - 1991
11. Barbara Sopot - Zembok, Po ustawie samorządowej w III RP
12. Joanna Szczepańczyk, Rozwój
przestrzenny miasta, Pszczyńskie
gminy i przysiółki
13. Maciej Kluss, Książęca rezydencja (do dziś)
14. Piotr Matuszek, Gospodarka
15. Grzegorz Sztoler, Kultura mieszczańska XIV - XVIII
16. Jerzy Myszor, Kościoły i wyznania
(kościół katolicki)
17. Aleksandra Barwicka - Makula,
Kościoły i wyznania (Protestanci, żydzi)
18. Halina Nocoń, Oświata.
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Pszczyńska konferencja
o seksie i miłości

CZY 6-CIO LATKI
BĘDĄ SIĘ UCZYĆ
O SEKSIE?

W 1743 roku król pruski Fryderyk II, zwany przez Niemców Wielkim przekazał kanonikom wrocławskim pismo, w którym oświadcza, że:
„Duch Święty i Ja wspólnie postanowiliśmy, że prałat Schafgotsch zostanie
wybrany koadiutorem wrocławskim
(biskupem), a tych spośród was, panowie kanonicy, którzy się temu przeciwstawią uznamy za zwolenników dworu
wiedeńskiego i diabła”.
To szyderstwo dotyczyło
wszystkiego co katolickie po wojnach
śląskich. Ten oświecony król, przedstawiciel swojej oświeconej epoki
postępował na Śląsku niezwykle perfidnymi metodami, wśród których
kłamstwo, przebiegłość i fałsz były
codziennymi metodami rządzenia.
Co ciekawe, ten kulturalny
król, koncertujący na flecie, był na
swoim dworze mecenasem takich
sław, jak Volter czy Diderot.
Szczególną pogardę żywił
Fryderyk do Ślązaków polskojęzycznych po zagarnięciu Śląska przez Prusy. Na ten temat wyraził się kiedyś:
„Polacy nie są zdolni do niczego poza podłością, państwo swoje
oparli na anarchii, toteż powinni być
wdzięczni Hochenzallernowi (królowi pruskiemu), że łaskawie raczył ich
przyjąć pod swe opiekuńcze skrzydła.”
A w 1764 roku król wydał dekret następującej treści:
„Ustanowienie króla Fryderyka II tyczące się polskiej mowy
w Górnym Śląsku. Cyrkularz dnia 22
maja r. 1764 w Wrocławiu do Książęcio-Biskupiego jeneralnego konsystorza wydany”. Zdziwienie było

tym większe, iż dokument króla pruskiego zupełnie zmieniał sytuację,
w jakiej znaleźli się duchowni katoliccy, nauczyciele i wierni Kościoła po zakończeniu wojen śląskich.
Król pruski pisał: „Ponieważ my koniecznie chcemy, żeby w okolicach
i miejscach, gdzie poddani tylko język
polski posiadeją, co raz silniej mowa
niemiecka zaprowadzoną była, dla
czego więc zupełnie polskim plebanom dozwolono, aby się w przeciągu
jednego roku w niemieckiej mowie
wydoskonalili, także, żeby cale polscy
nauczyciele oddaloni byli, a ich posady osadzone były umiejącymi oraz
po polsku i po niemiecku młodzieży
naukę podawać […] Zmuszeni więc
jesteśmy niniejszym rozporządzić i nakazać, żeby:
1)
żadne dominium pod karą
10 talar, w każdym razie przestępstwa
niepoważyło się przyjmować ze swoich poddanych obojej płci czeladnika
i sługę dworskiego, któryby cale po
niemiecku nie rozumiał;
2)
żadnej dziewczynie nie mającej 16 lat nadawało dozwolenia do
iścia za mąż (wydania się) dopóki się
po niemiecku nie nauczy;
3)
mężczyźnie, nie liczącemu 26
lat wieku swego, nie ma być konsens
żenienia się udzielony, aże się po niemiecku nie nauczy”.
Pogarda do Polaków, pogarda do Ślązaków - to cechy króla niemieckiego, który uchodzi za przedstawiciela „Oświecenia”. Budował
Niemcy kosztem innych, sąsiednich
narodów, tak jak później Bismark
i jego następcy...
A. Spyra

Takie są wstrząsające plany
pani minister z Knurowa, więc redaktor „Gościa Niedzielnego” - Przemysław Kucharczyk odwiedził ciekawą
konferencję w pszczyńskim starostwie.
Poniżej fragmenty jego artykułu.
Prawie stu nauczycieli słuchało o faktach związanych z wczesną
inicjacją seksualną, o których trudno
usłyszeć w telewizji.
A wszystko dzięki zapałowi jednej nauczycielki i trzech bibliotekarzy.
Joanna Piosik uczy przyrody i wychowania do życia w rodzinie
w Szkole Podstawowej w Górze pod
Pszczyną. Jest też autorką książki
„Niezbędnik ucznia. Poradnik skutecznego uczenia się dla uczniów klas
4 - 6 gimnazjum”...
(...) Ponieważ już od dwóch
lat chodził jej po głowie pomysł zorganizowania konferencji na temat cywilizacji miłości, wzięła się do roboty.
Wraz z nią organizowała konferencję
Justyna Pisek, kierownik Biblioteki
Pedagogicznej w Pszczynie, oraz dwoje bibliotekarzy. Poszło im o wiele łatwiej, niż się spodziewali, bo burmistrz
i starosta Pszczyny potraktowali ich
z sympatią i pomogli. Organizatorzy
zaprosili więc do gmachu starostwa
nauczycieli z całego powiatu pszczyńskiego (...)
(...) O wpływie wczesnej inicjacji seksualnej na zdrowie mówiła
dr nauk med. Monika Małecka - Holerek, wykładowca i ginekolog - położnik. Wyliczała choroby przenoszone
drogą płciową, które atakują „zabezpieczające się” nastolatki (...)
(...) Po co ta konferencja?
- Widzimy, co się dzieje z naszą młodzieżą. Kto inny przekaże jej prawdę
o cywilizacji miłości? - pyta Joanna
Piosik.
as.
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dr Jerzy Polak
Z cyklu: Teczki Pszczyńskie

TECZKA JÓZEFA BECKA
W tym odcinku zajmiemy
się niezwykłą osobowością, polskim
ministrem spraw zagranicznych, którego nazwisko kojarzy się wszystkim
z niepodległą II Rzeczypospolitą,
z jej w pełni suwerenną polityką zagraniczną i tragicznym upadkiem w
1939 roku, kiedy została rozszarpana przez dwa totalitarne supermocarstwa, zabierające się za podbój
świata. Ponieważ to on w znacznej
mierze kształtował polską politykę
zagraniczną przez siedem lat przed
wybuchem II wojny światowej, poddawany jest nieustającym ocenom
historyków, publicystów, dyletantów,
patriotów i zaprzysięgłych wrogów.
Nadal wzbudza, jak mało który polityk polski z I połowy XX w., żywe
emocje, dyskusje i kontrowersje na
swój temat. Zobaczmy w jaki sposób
zapisał się w pszczyńskich dokumentach i całokształcie spraw książąt na
Pszczynie.
Józef Beck był, rzecz wyjątkowa w naszym cyklu, warszawiakiem,
urodzonym 4 października 1894 r.
w rodzinie urzędnika i działacza
robotniczego Józefa i Bronisławy.
Prześladowana przez władze rosyjskie polska rodzina Becków uciekła wkrótce do Galicji, osiadając
w Limanowej, gdzie przyszły minister spędził całą młodość. Przed
I wojną światową zdążył jeszcze postudiować we Lwowie i Wiedniu,
by następnie wstąpić ochotniczo do
I Brygady Legionów Polskich, gdzie
wyróżnił się jako bitny artylerzysta
i został zauważony przez jej Komendanta Józefa Piłsudskiego. W latach
1917-1918 działał w Polskiej Organizacji Powstańczej jako wywiadowca na okupowanej przez Niemców
Ukrainie, a od początku niepodległej Polski służył w jej armii, zostając
zawodowym oficerem artylerii konnej. Odznaczył się, jak wielu innych,
w wojnie z bolszewikami w 1920 r.

W 1926 r., po ukończeniu Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie,
został awansowany na stopień pułkownika i wkrótce, po przewrocie
majowym, powołany na stanowisko
szefa gabinetu ministra spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego. Z czasem stał się jednym z najbliższych
i zaufanych ludzi Marszałka, który
dostrzegając jego zdolności ukierunkowywał go do służby dyplomatycznej. Zdobywał w tej dziedzinie
różne doświadczenia, zwłaszcza
w czasie podróży zagranicznych
z Marszałkiem, a w latach 1922-1923
pełnił funkcję attaché wojskowego
w Paryżu i Brukseli. Służbie tej
sprzyjała fenomenalna wręcz pamięć
i znajomość kilku języków. Na niwie
politycznej stał się znany dopiero
w 1930 r., kiedy otrzymał jako członek wpływowej piłsudczykowskiej
„grupy pułkowników”, fotel wicepremiera w drugim rządzie Józefa
Piłsudskiego (25 sierpnia).
Rząd ten przetrwał zaledwie
trzy miesiące. Nasz bohater został
6 grudnia 1930 r. desygnowany przez
Marszałka na stanowisko podsekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Pełniąc je przez dwa lata zasadniczo
nie zajmował się jednak sprawami
górnośląskimi, te znajdowały się
w gestii samego ministra Augusta
Zaleskiego oraz naczelnika Wydziału Zachodniego Józefa Lipskiego.
W tym czasie sprawa konfliktu księcia pszczyńskiego z państwem polskim na tle podatkowym weszła na
tory międzynarodowe, m.in. na skutek pierwszej petycji księcia Jana
Henryka XV do Rady Ligi Narodów
w Genewie z 7 stycznia 1931 r. Ponieważ sprawa dynamicznie się rozwijała, można było przewidzieć, że
prędzej, czy później będzie w nią zaangażowany Józef Beck.
Jak można sądzić z enigmatycznych notatek w jego „pszczyńskiej”

teczce, znalazł się on już w kwietniu 1931 r. w kręgu zainteresowania „kupionego” przez młodszego
księcia pszczyńskiego Jana Henryka
XVII senatora Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Michała
Wyrostka. Ten jako jego pełnomocnik prawny konferował z szeregiem
urzędników MSZ, zabiegając w kwestiach anulowania wysokich podatków nałożonych na niemieckiego
magnata i uznania jego argumentów
wyłożonych w petycji mniejszościowej do Rady Ligi Narodów.
Rok później wiceminister Józef
Beck, przygotowując się już do zajęcia miejsca swego szefa, zapewne
był dobrze poinformowany o rozwoju kwestii pszczyńskiej, w tym
o najnowszej skardze z 18 maja 1932 r.
rządu niemieckiego w obronie księcia von Pless, obywatela polskiego,
do Stałego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.
Żądano w niej od Polski wysokiego
odszkodowania za rzekomo nieuzasadnione, bo powzięte ze względów
polityczno-mniejszościowych wymiary podatkowe. Była to jedna z wielu
skarg składanych przez wrogą Polsce
Republikę Weimarską lub przy jej
poparciu przez mniejszość niemiecką przeciwko niej w różnych organach międzynarodowych. Były one
częścią rewizjonistycznej kampanii
Niemiec, szkodząc dotkliwie interesom i wizerunkowi II RP. Skargi te
stały się zmorą ministerium Augusta
Zaleskiego i początków ministerium
Józefa Becka, które objął 2 listopada
1932 r.
Nie dziwi więc fakt, że jedną
z pierwszych decyzji nowego ministra
było wysłanie do Berlina swego zastępcy, wiceministra Jana Szembeka
w sprawie wyjaśnienia spornych problemów polsko-niemieckich, w tym
również dotyczących księcia von Pless.
Szembek złożył 18 listopada wraz ze
wspomnianym Michałem Wyrost-
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kiem wizytę nowemu ministrowi
spraw zagranicznych Konstantinowi
von Neurath. Przyniosła ona połowiczne skutki, niemniej przyczyniła
się do podjęcia 4 lutego 1933 r. pomyślnej decyzji trybunału haskiego,
który postanowił nie rozpatrywać
skargi rządu niemieckiego w kwestii pszczyńskiej aż do czasu wydania nowych orzeczeń podatkowych
przez organy polskie. Tym samym
Trybunał przychylił się do poglądów
polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W tym momencie wydawało się
chyba stronie książęcej, że nowy
polski minister będzie bardziej ustępliwy niż jego poprzednik. Charakterystyczne, że nazwisko Becka nie
pojawiło się wśród całej grupy polityków sanacyjnych zaatakowanych
i ośmieszonych z inspiracji młodszego Plessa w styczniu 1933 r. przez
redaktora Wojciecha Korfantego na
łamach „Polonii” (o czym już pisaliśmy w poprzednich odcinkach).
Tymczasem polskim placówkom
dyplomatycznym została rozesłana
notatka centrali z negatywną oceną księcia Jana Henryka XVII jako
tego, który gra „wybitną rolę w irredentystycznym ruchu proniemieckim w Polsce”. Można się domyślać,
że za dokumentem tym stał sam minister.
Wkrótce jednak został on zaskoczony kwietniowymi restrykcjami
administracji śląskiej, która wbrew
złożonym mu przez wojewodę Michała Grażyńskiego obietnicom
zażądała od księcia pszczyńskiego
ponownie milionowych podatków
(nie zawsze słusznych). Naturalnie
wywołały one kolejną interwencję
rządu niemieckiego, kierowanego
już przez kanclerza Adolfa Hitlera,
w Hadze w maju 1933 r. Trybunał
Sprawiedliwości zmusił Polskę do
anulowania ostatnich wymiarów podatkowego. Była to pierwsza z kilku
porażek Józefa Becka poniesionych
z winy ambitnego wojewody śląskiego, na których ucierpiał prestiż
państwa. Zarazem było to zderzenie
podjętego już przez ministra kursu
na odprężenie i utrzymanie dobrosąsiedzkich stosunków z III Rzeszą,
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Rzadkie zdjęcie marszałka Piłsudskiego z r. 1927. Marszałek Piłsudski po cywilnemu opuszcza
Radę Ligi Narodów po historycznym posiedzeniu w sprawie Litwy.
Przed Marszałkiem w meloniku min. Beck, ówczesny szef gabinetu ministra spraw wojskowych.

z planami i polityką lokalną Grażyńskiego dotyczącymi polonizacji Górnego Śląska, bez oglądania się na
skutki polityczne i gospodarcze.
Warto w tym miejscu przytoczyć opinię na ten temat zawartą we
wspomnieniach ministra („Ostatni raport”): „(…) wojewodowie,
w szczególności śląski i poznański,
jakby rywalizowali ze sobą, wydając
zarządzenia mało skuteczne, jeśli
chodzi o zagadnienia mniejszości
w prowincjach zachodnich, dostarczające natomiast strawy dla propagandy niemieckiej. Byłem wobec
tych wystąpień, mimo kilkakrotnych
interwencji, dość bezsilny”.
Jednym z fragmentów polityki
Grażyńskiego wobec Niemców była,
jak wiadomo, kwestia pszczyńska.
Polityka ta była jednak popierana
nie tylko przez znaczną część obozu
sanacyjnego, ale także samego Marszałka. Sprzyjała jej także autonomia
śląska. Z silnej pozycji nieprzejednanie antyniemieckiego wojewody
Beck zdawał sobie sprawę. Obaj nie
darzyli się sympatią, ale minister
właściwie nigdy nie próbował go
usunąć ze stanowiska, w gruncie rzeczy podzielając wiele jego poglądów
i argumentów dotyczących stosunku
państwa do Niemców na Górnym
Śląsku, ganiąc jedynie jego radyka-

lizm i osobiste ambicje. Przykładem
tego była sprawa księcia von Pless,
zwłaszcza postawa Jana Henryka
XVII, którego nieustanna krytyka
władz polskich za granicą i otwarta
współpraca z berlińskim MSZ i kołami rewizjonistycznymi (np. z b. ministrem Juliusem Curtiusem) była nie
do zaakceptowania dla ministra, stojącego na straży polskiej racji stanu.
W praktyce Józef Beck, żądając
od wojewody podporządkowania się
wymogom polityki dobrosąsiedzkich
stosunków z Niemcami, w ślad za
Piłsudskim, zezwolił Grażyńskiemu
na uprawianie własnej „polityki zagranicznej” na odcinku śląskim, słabo oponując wobec jego niektórych
kontrowersyjnych decyzji. Jak zobaczymy, sposób rozgrywania kwestii pszczyńskiej zaprzecza częstej
wśród historyków opinii o wielkim
skłóceniu między władzami śląskimi,
a „ulicą Wierzbową” (siedziba MSZ
w Warszawie).
Tymczasem tworzyły się nowe
zręby polityki zagranicznej III Rzeszy. W październiku 1933 r. po nieoczekiwanym wystąpieniu z Ligi
Narodów, jej rząd powiadomił, że
nie podtrzymuje dalej skarg wniesionych do tej instytucji oraz organów
pokrewnych, w tym w sprawie księcia
pszczyńskiego. W rezultacie została
ciąg dalszy str.12

strona 6

Orędownik Kulturalny nr 128

inicjatywa nieznana a pożyteczna

Nie taka młodzież zła...

W roku akademickim 2011/2012
zainicjowano projekt pod nazwą „Bliższe spotkania z edukacją penitencjarną”.
Udana współpraca Uniwersytetu Śląskiego, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im.
Karola Miarki w Pszczynie oraz Zakładu
Karnego w Cieszynie spowodowała, że w
tym roku szkolnym 2012/2013 podjęte zostały kolejne wspólne działania.
Oto wybrane przykłady współpracy tych placówek:
Dnia 11 maja 2012 roku w cieszyńskim zakładzie karnym odbyły się
zajęcia merytoryczne dla uczniów klas
pierwszych z pszczyńskiego liceum (klasa 1loa i 1lob – są to klasy o profilu policyjnym), należącego do Zespołu Szkół
nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie. Podczas
tych zajęć uczniowie dwóch klas mieli
przyjemność wysłuchania wykładu, który zbliżył im strukturę, zasady funkcjonowania Zakładu Karnego w Cieszynie,
dowiedzieli się o relacji i uwarunkowaniach pracy personelu w więziennictwie.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło
się umożliwienie przez władze zakładu zwiedzenia oddziału więzienia. Było
to dla nich wielkie przeżycie, ponieważ
odwiedzali placówkę tego typu po raz
pierwszy. Po odbyciu spotkania w Zakładzie Karnym uczniowie przeszli na
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
gdzie zostały przygotowane przez studentki trzeciego roku Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej różne ćwiczenia
i konkursy „szkoły życia”. Inicjatywa
przebiegała pod hasłem: „Zmierzyć się
z życiem”. Miała na celu pokazanie być
może przyszłym policjantom w stopniu
podstawowym trudów, jakie mogą ich
czekać w przyszłej pracy. Zajęcia prowadzone były w powiązaniu z tematyką cyklu edukacyjnego, by uczniowie utrwalili sobie materiał. Stała obserwacja
i analiza poczynań spowodowała, iż etap
ewaluacji spotkania wymusza organizację kolejnych planowanych, następnych
spotkań. To przedsięwzięcie było niezapomnianym przeżyciem dla uczniów, jak
i studentów.
Kolejne zapoznanie odbyło się
12 października 2012 roku. Tym razem
do Cieszyna wyjechali jedynie niektórzy
uczniowie z klas II LO a i b. Część z nich
wybrała się od razu do cieszyńskiego Zakładu Karnego. Byli to chłopcy, którzy
wygrali w swojej szkole rozgrywki tenisa stołowego. Na miejscu rozegrali turniej ping – ponga z osadzonymi, którzy
również byli finalistami wewnątrz-zakładowego turnieju. Pozostali uczestnicy
wraz z drugim opiekunem rozpoczęli
zwiedzenie Wydziału Etnologii i Nauk
o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

w Cieszynie. Po wydziale oprowadziły
ich studentki trzeciego roku Pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej. Po oprowadzeniu przeprowadziły przygotowane
przez siebie warsztaty pt. „Warto być
uczciwym”. Zajęcia te miały na celu
pokazanie pozytywnych stron bycia
uczciwym oraz przedstawienie problemów i rozterek moralnych, z jakimi
przyszli policjanci mogą spotkać się w
swojej pracy zawodowej. Po zakończonych warsztatach, grupa ta dołączyła do
uczniów przebywających w Zakładzie
Karnym, gdzie odbyła się Msza święta,
wspólnie z osadzonymi. Była ona wpisana w czas peregrynacji relikwii bł.
Jana Pawła II. Uczniowie po wspólnej
modlitwie zaprezentowali teatralno-muzyczne przedstawienie pt. „Ostatnie
chwile błogosławionego Jana Pawła II”.
Po spotkaniu w Zakładzie Karnym nastąpiło przekazanie budek i karmników
dla ptaków, które umieszczono na terenie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im.
K. Miarki w Pszczynie. Budki te zostały
wykonane przez osadzonych, za co dostali podziękowania oraz serce „Przyjaciela Szkoły”. Szkoła ta systematycznie
obdarowuje nimi osoby i zakłady bądź
instytucje współpracujące.
Następne spotkanie odbyło się
w krótkim odstępie czasu, mianowicie
8 listopada 2012 roku. Po raz kolejny
na wyjazd do Cieszyna zostali wyznaczeni uczniowie klas drugich, specjalności policyjnej. Uczniowie tego dnia
swoją przygodę rozpoczęli na dobrze
już sobie znanym Uniwersytecie Śląskim
w Cieszynie. Tam czekały na nich warsztaty, które tym razem zatytułowane były
„Warto być asertywnym”. Studentki razem z opiekunami i swoimi wychowankami ćwiczyły trudną sztukę mówienia
‘nie’. Oprócz zadań przewidziane były
również różne scenki, które miały zaktywizować klasy. Wzorem wcześniejszych
spotkań kolejnym etapem była wizyta
w Zakładzie Karnym. Tam studenci wraz
z uczniami z liceum wykonali wcześniej
przygotowane przedstawienie pt. „Wieczornica, czyli o przemijaniu życia”, za
które zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Kolejnym punktem wyprawy było
zwiedzenie Cieszyna.
Natomiast dnia 14 lutego 2013
roku wybrani uczniowie II loa i II lob,
pojechali do Cieszyna na Uniwersytet
Śląski, gdyż odbyły się tam warsztaty
pt. „Warto być altruistą”, dzięki którym
uczniowie poznali bliżej zachowanie polegające na dobrowolnym ponoszeniu
pewnych kosztów przez jednostkę na
rzecz innej jednostki lub grupy. Później
wszyscy udali się do Zakładu Karnego,
by zaprezentować przedstawienie pt.

„A najważniejsza jest miłość”. Osadzeni
wraz z całą służbą więzienną zobaczyli,
że każdemu z nas potrzebna jest miłość,
lecz najdoskonalszą, która stanowi dla
nas wzór, jest miłość idealna, miłość
Boga do człowieka.
W Powiatowym Zespole Szkół
nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie cyklicznie odbywały się spotkania z funkcjonariuszami, prelekcje, pokazy. Jednym
z najważniejszych jest pomoc przedstawicieli Zakładu Karnego w podczas
Dnia Otwartego Szkoły. Wtedy to drugie klasy policyjne miały możliwość
uczestniczyć w warsztatach przygotowanych przez Grupę Interwencyjną Służb
Więziennych z Katowic oraz Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Cieszynie. Funkcjonariusze w ciągu szkolenia,
omówili zasady reagowania w sytuacjach
zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczyli, jak
postępować w przypadku omdlenia,
krwotoku z nosa, zakrztuszenia – czyli
tych zdarzeń, które wśród nich zdarzają
się najczęściej, a z którymi nie potrafią
sobie poradzić lub popełniają w trakcie
ich wystąpienia wiele błędów. Pokazali
uczniom jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia, jak wygląda pozycja bezpieczna poszkodowanego, jak wykonać
sztuczne oddychanie i masaż serca.
Zaplanowane są kolejne wyjazdy do Cieszyna i dalsza współpraca tych
placówek.
Należy podkreślić potrzebę dalszej współpracy pomiędzy Wydziałem
Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 im. K. Miarki
w Pszczynie i Zakładem Karnym w Cieszynie. Ma ono bardzo duże znaczenie, dla każdej z tych placówek. Każda
z nich wiele wnosi oraz coś od siebie
daje. Studenci mają możliwość dzięki
temu porozumieniu przeprowadzać zajęcia praktyczne, podnosić swoje umiejętności oraz wykorzystywać wiedzę teoretyczną, nabytą podczas toku studiów.
Ci zaś swoją wiedzę przekazują uczniom
liceum, oraz pomagają im niejako odkrywać siebie. Dzięki uprzejmości Zakładu Karnego studenci oraz wychowankowie z klasy policyjnej ze szkoły
średniej mieli możliwość zobaczenia
zakładu od środka, co dla wielu z nich
było ogromnym przeżyciem. Dowiedzieli się także o funkcjonowaniu więzienia
bezpośrednio od osób tam pracujących.
Ważne jest, aby utrzymać kontakt między placówkami, gdyż mimo tych nielicznych wyjazdów widać, jak duże jest
zapotrzebowanie uczniów i studentów
na tego typu przedsięwzięcia, ponieważ
zawsze wiedza zdobywana w ciekawszy
sposób niżeli nudny lekcyjny wykład zostanie zapamiętana lepiej oraz zostanie
na dłużej.
Natalia Ruman
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Ostatnie lata to prawdziwy renesans dzielnicy Pszczyny zwanej „Nowym Miastem”. To teren od ulic 3 maja
i Batorego po dworzec PKP, aleje Kościuszki, ul. Bogedaina i Antesa.
Olśniewająco pięknie prezentuje się gmach Sądu Grodzkiego i stojącej
obok willi. Odżyły gmachy poczty, starostwa i zarządówki koło szpitala. Wielką
atrakcją dla turystów jest przywrócona do funkcjonowania wieża ciśnień
w której mieści się widokowa restauracja
„Wodna Wieża”. Trwa renowacja obiektu dworca kolejowego a aleja Kościuszki otrzymała nowy wyraz. Na odnowę
oczekuje imponujący gmach „Palais”
i kilka budynków dawnego seminarium
nauczycielskiego.
Rzeczą interesującą jest kilka niedużych budynków wykonanych
w technice szachulcowo - ryglowej, czyli z tzw. „pruskiego muru”. To budynki
gospodarcze przy przychodni na rogu
Kościuszki i Poniatowskiego, na zapleczu dawnego nadleśnictwa przy placu
Wolności.
Obecnie rozważana jest sprawa
odtworzenia budynków o takiej konstrukcji przy ul. 3 maja, naprzeciw starostwa.
Obecna siedziba ARiPu miała
inny wygląd. Część z narożną wieżyczką
z 1891 roku została już pięknie odrestaurowana, odsłonięto dawne wnętrza.
Teraz planuje się nadbudowę pięterka
z muru pruskiego z małą wieżyczką jak
na zachowanych rysunkach: życzymy
sukcesu.
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Nowe Miasto pięknieje

Jak pisze Małgorzata Tomczykiewicz w swojej książce o pszczyńskich
kamienicach (ARiP 2012) „na 7 sierpnia
1891 datowany jest plan budynku gospodarczego z charakterystyczną, dziś
nieistniejącą wieżyczką przy obecnej
ul. 3 maja 9. Na projekcie uwzględniono

pomieszczenie dla kaczek i gęsi oraz miejsce na składowanie drewna, popiołu i narzędzi. Obiekt wraz z willą był kolejno własnością: R. Puscha, A. Cogha, M. Bartelsa
i B. Olowsona. Budynek gospodarczy zaprojektował pszczyński budowniczy Asser.
A.S.

DIALOGI MUZYKI I POEZJI „P
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fotoreportaż
Jacka Jarczoka

Henryk Jan Botor

Wirtuoz i kompozytor
W czasie ostatnich „Dialogów Muzyki i Poezji” mieliśmy okazję gościć wybitnego śląskiego organistę i kompozytora, który na zabytkowym pozytywie w Izbie u Telemanna przedstawił z wielką maestrią utwory barokowe
i improwizacje.
Henryk Jan Botor związany jest również z Pszczyną. Jego żoną jest
wnuczka pszczyńskiego działacza działkowego, Józefa Koserczyka.
Przedstawimy niektóre osiągnięcia z życia H. J. Botora.
Urodził się w Tychach. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie.
Pobierał naukę improwizacji u Jana Jongepiera w Holandii oraz w Letniej
Akademii Organowej w Haarlem pod kierunkiem Hansa Haselbocka i Andersa Bondemana.
W 1997 roku zdobył I nagrodę na konkursie kompozytorskim „Vox
Basilicae Calisiensis” w Kaliszu za utwór na chór a capella. Zdobył III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Muzyka Ogrodowa”
w Krakowie.
W swym dorobku posiada pieśni liturgiczne wykonywane w Rzymie z okazji urodzin i 25-cio lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II
przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z Katowic i Chór
Polskiego Radia z Krakowa. Oraz na wizytę Ojca Świętego Benedykta XVI
w Polsce w 2006 roku (Msza Święta na Błoniach w Krakowie).
Utwór Botora „Tu es Petrus” na chór mieszany i orkiestrę dedykowany została Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, którego prawykonanie odbyło
się w 2006 r. w Krakowie podczas wjazdu Ojca Świętego na krakowskie Błonia.
Jego pieśń - hymn „Misericordias Domini” napisany na zamówienie
Międzynarodowej Federacji XXXIV Kongresu CANTORES zdobył wielką
popularność i jest śpiewany przez chóry w Europie, Ameryce, Afryce i Azji.
Podobnie pieśń „Deus Caritas est” napisana na zamówienie tejże federacji, śpiewana jest przez wiele chórów na świecie, a prawykonanie odbyło się
1 stycznia 2011 roku w Bazylice św. Piotra w Watykanie w obecności Ojca
Świętego Benedykta XVI.
Utwór ALLELUJA na chór, solistów i orkiestrę symfoniczną wykonywany był również na pogrzebie pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
W 2010 roku uzyskał tytuł doktora w Akademi Muzycznej w Krakowie. Tematem pracy doktorskiej był jego własny utwór Koncert Fortepianowy „Pieśni wód”.
Koncertował w Polsce, Holandii, Niemczech i Meksyku, wykonując
również własne kompozycje i improwizacje.

Tegoroczne ”Dialogi Muzyki
i Poezji” odbyły się w dniach 16-17
marca br. tradycyjnie w „Izbie Telemanna”.
Dwa wieczory przy wypełnionej widowni były na wysokim poziomie artystycznym. Kwintet dęty
Klaudiusza Jani przedstawił piękne
barokowe kompozycje a profesor Dariusz Rott zaprezentował nową publikację z cyklu „Perły słowa polskiego
na Ziemi Pszczyńskiej” pt. Instrukcje
rajców pszczyńskich z XVII wieku, wydane nakładem TMZP.
W niedzielę usłyszeliśmy
dwóch znakomitych artystów: Henryka Botora na organach-pozytywie i Andrzeja Warcabę, aktora
Teatru Śląskiego, który recytował
teksty pszczyńskie z XVII, XVIII
i XIX wieku - różne instrukcje
i kazania. Była to rewelacyjna interpretacja.
Cała impreza zrobiła duże
wrażenie i po roku przerwy powinna
na stałe zagościć w Pszczynie.
as

PLESNA CIVITAS”- redivivus...
Orędownik Kulturalny nr 128

strona 9

Andrzej Warcaba recytuje kazanie
Bartelmusa o pijaństwie. Interpretacja, która wprawiła słuchaczy w zachwyt...

... A to interpretacja Andrzeja Warcaby o instrukcjach rajców pszczyńskich dla piwowarów.

kwintet dęty Klaudiusza Jani
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SZLAKIEM POLSKIEGO SŁOWA
DRUKOWANEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU
część 9
BYTOM
Beuthen

Stosunkowo wcześnie, bo
już od 1842 roku tutejszy proboszcz,
ksiądz Józef Szafranek rozpoczął
wydawanie polskich kalendarzy. Ten
wybitny działacz polski na Śląsku,
poseł do parlamentu w Berlinie miał
także swój udział w rozwoju polskiego słowa drukowanego
na Górnym Śląsku. Poza
kalendarzami opracował
zbiór polskich pieśni kościelnych oraz leksykon
języka górniczego.
W 1848 roku
zaczęło się ukazywać
pierwsze polityczne czasopismo na Górnym
Śląsku „Dziennik Górno
– Szlązki”. Początkowo
wydawany u Heneczka
w Niemieckich Piekarach, po kilku numerach
przeniesiony został do
Bytomia.
Redagowali go Józef Łepkowski,
Emanuel Smołka oraz
Aleksander Mierowski.
Drukowany był „Dziennik” w oficynie Karola
Hirscha w Bytomiu.
Czasopismo to,
mimo krótkiego okresu
ukazywania się, spełniło
ogromną rolę w budzeniu polskiej tożsamości
Ślązaków.
W latach 1851
– 53 zaznaczyła się społeczna i wydawnicza
działalność właściciela ziemskiego
Karola von Kosickiego, pana na Wilkowicach. Wymógł on na władzach
rejencji opolskiej, aby „Amtsblatty”
czyli dzienniki urzędowe rejencji
ukazujące się w języku państwowym, czyli niemieckim były czę-

ściowo tłumaczone na język polski,
przynajmniej zaś te fragmenty, które dotyczyły obowiązków obywatelskich wobec państwa, np. płacenia
podatków, czy służby wojskowej.
Mieszkańcy wiejscy Górnego Śląska
byli bowiem w większości Polakami.
Udało mu się to tylko częściowo.
W latach 1951 – 53 wydawał „Poradnik dla ludu górnośląskiego”, drukowany w Bytomiu.

Następca księdza Józefa
Szafranka na bytomskiej parafii,
ksiądz Norbert Bończyk (Bontzek)
zamienił walkę polityczną swojego
poprzednika na pióro literata. A że
było to świetne pióro, światło dzienne ujrzały takie polskie poematy, jak

„Kościół w Miechowicach” (1879),
czy „Góra Chełmska” (1886).
W roku 1889 rozpoczęło swą
działalność wydawnictwo Adama
Napieralskiego „KATOLIK”. To
duże przedsiębiorstwo wydawnicze
i drukarskie kierowane przez sprawnego i energicznego właściciela, rozwinęło się w ciągu kilku lat w jedną
z największych firm na Śląsku.
Adam Napieralski został nazwany „królem polskiej
prasy na Śląsku”, skupiając
w swoim ręku kilkanaście
tytułów prasowych, w tym
„Katolik Śląski” i „Katolik
Codzienny”.
W okresie I wojny
światowej wydawał wraz
z Franciszkiem Godulą
„Ilustrowany Kuryer Wojenny” (1914 – 16) – bogato ilustrowane pismo na
kredowym papierze.
W okresie dwóch
powstań
górnośląskich
i plebiscytu wydawnictwo
A. Napieralskiego redagowało i drukowało wiele
polskich tytułów, wśród
nich: „Głos Polek” (red.
H. Steślicka), „Harcerz
Śląski” czy „Orędownik
Komisariatu Plebiscytowego”.
Po plebiscycie pozostał w niemieckim Bytomiu, dalej prowadząc swój
koncern prasowy. Do Katowic przeniósł się dopiero
w 1925 roku ratując swoje
wydawnictwo przed naciskami niemieckiej administracji.
Na początku XX wieku
funkcjonowała w Bytomiu drukarnia
B. Wrzeciony, która wydawała między innymi czasopismo „Skarb Rodzinny” (od 1921).
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CHORZÓW

Königshütte,
Królewska Huta
1868 rok – to historyczna
dla Królewskiej Huty a także dla
Górnego Śląska data. To wtedy Karol Miarka, ojciec wydał pierwszy
numer kupionego od Józefa Chociszewskiego z Chełmna „Katolika”.
To najważniejsze śląskie czasopismo
w języku polskim, które wywarło
przemożny wpływ na świadomość
narodową mieszkańców Górnego
Śląska.
Można się pokusić o stwierdzenie, że była to najwłaściwsza droga – „Katolik” był początkiem powrotu części Śląska do Macierzy.
Po wydaniu pierwszych numerów gazety, Miarka przeniósł

GLIWICE
Gleiwitz
Pierwszym drukarzem, który
prowadził działalność w Gliwicach,
był Gustaw Neumann, który przywędrował tutaj z Landshut (Kamienna
Góra na Dolnym Śląsku). Był on
założycielem kilku pokoleniowego
rodu drukarskiego Neumannów
w Gliwicach.
Pierwsze jego książki w języku polskim ujrzały światło dzienne
w 1819 roku, chociaż pozwolenie
władz miejskich na prowadzenie
drukarni przy gliwickim rynku uzyskał dopiero w 1825 roku.
Gustaw Neumann drukował między innymi po polsku „Pieśni nabożne podczas ośmiodniowej
uroczystości Bożego Ciała”. W latach 1841 - 43 drukował czasopismo urzędowe dla Pszczyny „Plesser
Kreisblatt”. Tam znalazł się jedyny
polski tekst w tym czasopiśmie (nr
47 z 24 listopada 1843r.) „Wachtorz,
który wszystkie rolne roboty rozumi
a tesz język niemiecki mówi, znajdzie
służbe u Szołtysa Pana Donnenberga
w Tychach”.
Działalność Gustawa kontynuowali jego synowie - Carl i Artur.

druk „Katolika” do Mikołowa (lata
1881 – 85) po czym wrócił do Królewskiej Huty. Tutaj też wydawał

Nieco później prowadził
działalność drukarską w Gliwicach
niejaki Landsberger. Z jego prasy
wyszedł prawdopodobnie „KATOLIK w modlitwie” (1866).
W drugiej połowie XIX
wieku pojawiła się ważna postać
w dziedzinie wydawniczej i drukarskiej w Gliwicach. To Teodor Zalewski. Urodzony w Oleśnie (Rosenberg) przeprowadził się do Piekar.
Początkowo pracował on w oficynie
Teodora Heneczka w Niemieckich
Piekarach. Ożenił się z jego pasierbicą Anną M. Werner.
Po wyjeździe Heneczka do
Galicji, Teodor Zalewski przejął
część jego drukarni w 1872 roku.
Pierwsze jego druki gliwickie pojawiły się w 1877 roku. drukarnia początkowo miała siedzibę przy placu Kościelnym, a następnie przeniosła się
na ul. Dolne Wały. Wydawał on wiele publikacji po polsku. Tutaj ukazywało się wydawnictwo „Dostateczny
Śpiewnik kościelny i domowy...”
Popularny śpiewnik kościelny księdza Piekoszewskiego osiągnął
w 15 wydaniach łączny nakład około
90 000 egzemplarzy.
W latach 1874 - 94 ksiądz
Franciszek Przyniczyński redagował
i wydawał w Gliwicach ważne dla
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„Poradnik Gospodarczy” w latach
1871 – 72.
W 1888 roku ukazywało się
tutaj czasopismo „Górnoślązak”,
którego redaktorem był J. Widera.
Od 1896 roku działało w Królewskiej Hucie wydawnictwo i drukarnia
św. Jacka. Wydano tutaj wiele druków po polsku, w tym modlitewniki
i śpiewniki kościelne.
Tutaj w latach 1896 – 1910
ukazywała się „Gazeta Katolicka”
pod red. Adolfa Hytrka i Adolfa Ligonia. Później czasopismo zmieniło
nazwę na „Tygodnik Katolicki” (do
1915 roku).
W Królewskiej Hucie od
1919 roku wychodziło czasopismo
„Dziennik Śląski”, redagowane
przez Wiktora Nowakowskiego. Po
1919 roku pismo przeniesiono do
„Katolika” w Bytomiu.

Polaków czasopismo „Gazeta Górnośląska”. Od 1887 roku gazeta ukazywała się pod zmienionym tytułem
„Opiekun Katolicki” (Gliwice, Bytom).
Od 1903 roku Józef Siemianowski redagował tutaj „Głos Śląski”, który tłoczył we własnej drukarni. Zakład i tytuł musiał zlikwidować
w 1910 roku.
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Nowe oblicze Henryka R. Kotasa
Publikujemy dwa wiersze z nowego cyklu twórczości pszczyńskiego poety. Dojrzałość twórcza łączy się tutaj z pasją publicystyczną, w której przebijają
się akcenty społeczne. To naprawdę dorosła poezja.
Okruchy
Zbieramy okruchy naszej miłości
po kątach mieszkania
pod gwiazdami zapomnianymi
po ostatniej kłótni o pilota
bez baterii na biurku filiżanka kawy
wystygłej z wieczora
kartka z wierszem nie skończonym
z naszą amnezją w ostatnim wersie
przecinkami nie tam gdzie trzeba
zapomnianym imieniem
nazwą fałszywą miejsca
naszego spotkania - rozstania
na progu
nie wiemy: czasu czy ciszy
z twoją łzą na wargach
spierzchniętych po ostatnim słowie...
Nie ma okruchów !
pozbierały je ptaki
przed odlotem w inne myśli
gdzie upał daje się we znaki
nowym miłościom
przed rozstaniem ostatnim
z plecami odwróconymi do siebie
cieniami rozplecionymi bólem
krtanią zaciśniętą
w spazmatycznym żalu niespełnienia
że to już...

List
do redakcji
Szanowny Panie Redaktorze!
Prezentowany w ostatnim numerze
„Orędownika” medalik tzw. „Mariehilfe” wymaga pewnego komentarza. Otóż
można go dosyć dokładnie wydatować,
gdyż jest on dobitnym dowodem swego czasu głośnej konwersji bogobojnego luteranina, jakim był dotąd hrabia
Erdmann I Promnitz, na katolicyzm,
co nastąpiło pod wpływem jezuitów, na
dworze cesarskim w Wiedniu 23 sierpnia 1661 r. W czasie kampanii wojennej
na Węgrzech w 1663 r., w której wziął

Orędownik dwóch kultur
Przyszli hurmem
z hałasem pod Nieba bramy
ani jeden trzeźwy
każdy w sztok pijany zanim weszli do Nieba
powpadali do fosy
przed bramą zostawili
dusze sumienia puste trzosy...
na brodzie Pana B.
zmierzwiła się koafiura !
goście porzucili na Podniebiu
wielki transparent
z napisem po polsku:
KULTURA !
..................
Przed furtką do Piekła cisza
nikt nie chce budzić Lucyfera
ostatni w pochodzie podobny
do zera stanęli z ulgą
w tej ciszy piekielnej
cierpnie na grzbietach skóra !
nad wejściem do Piekła neon:
TU
OBOWIĄZUJE
SUBKULTURA.

udział wraz ze swymi dwoma braćmi
zapadł na poważną chorobę, z której
leczył się we Wiedniu jesienią 1663 r.
Niestety szanse na wyleczenie były małe
(jeden z braci zmarł zresztą w Wiedniu).
To właśnie wówczas Erdmann musiał
się zaopatrzyć w ten medalik „ostatniej
pomocy”, zabiegając o wstawiennictwo NMP. Jak wiadomo zmarł 9 stycznia 1664 r. w Żarach w wieku zaledwie
33 lat. Co ciekawe, został pochowany,
jak widać w Pszczynie, a więc rację miał
książęcy kronikarz Schaeffer, pisząc
o tym w swej kronice z XIX w., a nie kronikarze śląscy, którzy odnotowali pochówek w Żarach.
Niby mała rzecz, a tak wiele nam mówi.
dr Jerzy Polak

ona wykreślona również z obrad Trybunału Sprawiedliwości w Hadze,
ku wielkiemu rozczarowaniu strony
książęcej, a niekłamanemu zadowoleniu ministra Becka. Już wkrótce,
26 stycznia 1934 r. zawarł on polsko-niemiecki układ o nieagresji, który
stał się jednym z kamieni węgielnych
dalszej polityki polskiej. W ciągu najbliższego roku III Rzesza wykreśliła
wiele drażliwych dotąd spraw spornych w stosunkach z Polską, a sprawa księcia von Pless stała się niejako
ofiarą tej polityki, pomimo różnych
obietnic czynionych pod jego adresem ze strony przedstawicieli władz
niemieckich, głównie zresztą konserwatywnego Auswärtigen Amt (Ministerstwa Spraw Zagranicznych) odnośnie dalszego wsparcia. Niektóre
z tych obietnic starano się zrealizować, o czym miał się niemile przekonać polski minister.
Powodem dalszych interwencji
niemieckich były zazwyczaj nieoczekiwane, nieuzgadniane z Warszawą,
a nierzadko samowolne posunięcia
administracji śląskiej. Tak jak to się
stało w maju 1934 r., kiedy w sposób nieprzemyślany uwięziono Jana
Henryka XVII w Pszczynie oraz zastosowano sekwestry sądowe na majątku książęcym, co stało się zresztą
powodem całej lawiny jego pieniackich petycji, telegramów i protestów
do Rady Ligi Narodów. 26 maja berlińskie MSZ protestowało u polskiego posła Józefa Lipskiego, uważając
działania śląskich władz za polityczne, bowiem wymierzone zostały wobec prezesa czołowej niemieckiej
organizacji Volksbund i w rzeczywistości miały być obliczone na polonizację koncernu. Lipski konferował
w tej sprawie z Beckiem, który „kazał zaniechać drażniącej akcji i załagodzić sprawę”.
Sekwestry cofnięto, ale nastąpiły
dalsze naciski ministra von Neuratha
na polskiego posła i ministra. O sprawie księcia napomknięto również
w czasie wizyty w Warszawie niemieckiego ministra propagandy
Josepha Goebbelsa w dniach 1314 czerwca 1934 r. Miał on zakomunikować bez ogródek Beckowi,
„iż sprawy typu księcia Pless muszą
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być traktowane na szczytach, a nie
na dole. Inaczej bowiem dochodzi
do tego, że kwestia jednego człowieka zatruwa atmosferę między
dwoma państwami o 60 i 30 milionach ludności”. Polski minister dał
wymijającą odpowiedź, obiecując
zbadanie sprawy i starając się wraz
ze swymi dyplomatami przekonać
Niemców, że sprawa księcia pszczyńskiego jest odosobnioną i nie ma
nic wspólnego z całością zagadnień
polsko-niemieckich. W konsekwencji Jan Henryk XVII bezskutecznie
zabiegał o widzenie z Goebbelsem
w Warszawie, który zresztą nie lubiał
niemieckiej arystokracji.
W tak wytworzonej atmosferze Józef Beck zaaprobował dalsze
posunięcia administracji śląskiej,
w tym głośne licytacje wyposażenia
rezydencji książęcych w Pszczynie
i Promnicach oraz wprowadzenie we
wrześniu 1934 r. sądowego zarządu
przymusowego nad nieruchomościami księcia i to pomimo wrzawy
w prasie niemieckiej. Na jej zignorowanie mógł sobie tym bardziej pozwolić, że jak dowiedziała się strona
książęca od swych agentów w Berlinie, polskie MSZ zostało oficjalnie
zawiadomione przez rząd niemiecki, iż nie będzie już interweniować
w sprawach księcia von Pless.
W gorącym w wydarzenia sierpniu 1934 r. generalny dyrektor dóbr
pszczyńskich Franciszek Trenczak
radził Janowi Henrykowi XVII, by
ten poszedł na ustępstwa wobec Polski, oferując mu m.in. pośrednictwo
swych krakowskich przyjaciół, blisko
ponoć związanych z Beckiem. Interwencja tego ministra, jak zapewniał
w liście do księcia z 18 sierpnia, pokrzyżowałaby zamiary Grażyńskiego. Były to złudzenia. W dodatku
w tym czasie zaciekły młodszy książę
pszczyński nie pragnął żadnej ugody
z władzami polskimi, ani rozmów
z ministrem, lecz kontynuował swoją
akcję w Radzie Ligi Narodów, składając dodatkowo skargę w Trybunale Rozjemczym dla Górnego Śląska
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w sprawie swego przywileju górniczego.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, monitorujące cały czas
sytuację na Śląsku, w swych polemicznych odpowiedziach do tych instytucji zaznaczało dobrą wolę władz
polskich w chęci uregulowania całej
sprawy mimo nieszczerości i pieniactwa księcia, ale zgodnie z zaleceniami ministra Becka nie wchodziło
z nim w polemikę, stojąc twardo na
stanowisku, ”że sprawa podatkowa
własnego obywatela nie może być
przedmiotem rozważań mniejszościowych na terenie międzynarodowym”.
Podobną postawę przyjął nasz
bohater w trakcie pamiętnej sesji
Rady Ligi Narodów w dniu 13 września 1934 r., kiedy w imieniu Polski
nie tylko wypowiedział tzw. traktat
mniejszościowy (który nie dotyczył
jednak Górnego Śląska), ale także
stanowczo odpowiedział tzw. Komitetowi Trzech, powołanemu do
rozpatrzenia skarg Plessa, a złożonemu z delegatów Australii, Hiszpanii i Meksyku. Zaapelował on do
obecnego polskiego ministra „o nie
wszczynanie zarządzeń mogących
wpłynąć ujemnie na zastosowanie
ewentualnych zaleceń Rady” (chodziło o wspomniany zarząd przymusowy). Beck zareplikował w swoim
stylu, podkreślając na każdym kroku
suwerenność Polski i fakt, „że sprawy ks. Pless znajdują się w rękach
niezależnych władz sądowych, które
muszą zabezpieczyć interesy wierzyciela – Skarbu Państwa” (z tytułu
niezapłaconych podatków). Ton wypowiedzi zrobił na delegatach wrażenie i wywołał niechęć Rady Ligi
Narodów do dalszych interwencji
wobec rządu polskiego.
Minister i jego urzędnicy otrzymali w tym czasie od Grażyńskiego
sporo dokumentów wskazujących
na oszukańcze praktyki księcia
pszczyńskiego i jego administracji
w sprawach gospodarczych, czego
głośnymi przykładami były afery fir-

my azotowej „Oswag” w Wyrach, czy
szwajcarskiej firmy „Hydro-Nitro”.
Pozwoliło to na merytoryczne ripostowanie prasy niemieckiej wychwalającej obu książąt. W rządowej „Gazecie Polskiej” z 25 września ukazał
się znamienny artykuł, który zwrócił
uwagę na ośmieszanie się Ligi Narodów przez zajmowanie się sprawą Jana Henryka XVII „z tą samą
powagą, jak sprawą rozbrojenia czy
likwidacji ogólnoświatowego kryzysu. (…) Kimże zajmuje się bowiem
stowarzyszenie narodów świata?
Oto po prostu międzynarodowym
spekulantem zaopatrzonym w tytuł
książęcy!”.
Jesienią 1934 r. kolejny pośrednik, katowicki adwokat Bolesław
Rychlewski – obiecujący księciu,
że dotrze do samego Józefa Becka
(czego nie udało się mu dokonać),
antyszambrował także w polskim
MSZ na temat warunków ewentualnej ugody z Polską i powrotu Jana
Henryka XVII (po opublikowanym
na nią paszkwilu w „The Times” został postawiony w stan oskarżenia).
W nieoficjalnych rozmowach podwładni Becka wskazali na warunki
wstępne rozmów ze stroną książęcą: wycofanie wszelkich petycji
z Ligi Narodów, złożenie deklaracji
lojalności wobec Polski i odwołania
wspomnianego paszkwilu.
Jednocześnie dyplomaci polscy nadal obserwowali i sondowali
aktualne stanowisko rządu niemieckiego odnośnie kwestii pszczyńskiej. W rozmowie z ambasadorem
Hansem von Moltke w Warszawie
19 listopada minister Beck usłyszał
uspokajającą deklarację, że rząd
ten nie zamierza interweniować
na korzyść mniejszości niemieckiej
w Polsce. Na tej podstawie przygotował merytoryczne uwagi rządu polskiego na petycje książęce do Rady
Ligi Narodów, które przedstawił w
Genewie na początku grudnia 1934
r. delegat polski Tytus Komarnicki.
Wskazywały one na brak w petycjach
podstaw merytorycznych i absurdalność wielu zarzutów księcia pszczyńskiego, wytykając mu brak lojalności wobec Polski i „rażące łamanie
idei związanych z międzynarodową
ciąg dalszy str.14
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ochroną mniejszości”. Uwagi podkreślały moralną stronę zagadnienia
i oszustwa księcia wobec obu rządów, polskiego i niemieckiego.
Zabiegi delegacji polskiej okazały się skuteczne, Komisja Trzech
sporządziła korzystny raport i ostateczne Rada Ligi Narodów zamknęła 18 stycznia 1935 r. sprawę księcia
von Plessa, co z zadowoleniem przyjęła strona polska i minister Beck,
osobiście obecny na tym posiedzeniu. W prasie rządowej ukazały się
triumfalne artykuły, podkreślające
kolejne już wyciszenie spornych
spraw polsko-niemieckich z Górne-
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go Śląska i klęskę obu książąt. Wydawało się, że forum Ligi Narodów
przestało być miejscem nieustannej
krytyki polityki polskiej, co w oczach
Józefa Becka stanowiło jedną z negatywnych cech tej instytucji.
Z zachowanych dokumentów
wiemy, że Grażyński informował
sukcesywnie ministra o dalszym
rozwoju kwestii pszczyńskiej, w tym
o działaniach zarządu przymusowego, który został przezeń obsadzony
swoimi ludźmi. Zarząd realizował
politykę polonizacji kadr koncernu książęcego, zwalniając z niego
Niemców, którzy w odpowiedzi za-

protestowali do organów międzynarodowych (w tym do Ligi Narodów)
oraz niemieckiego MSZ. Józef Beck,
chociaż uznawał akcję za celową, wywierał naciski na wojewodę w sprawie ograniczenia jej do ram czystej
konieczności gospodarczej, z uwagi
na jej zły wpływ na stosunki polsko-niemieckie (w tym czasie bardzo
dobre) i położenie międzynarodowe. Grażyński minimalizował wagę
sprawy i poprzez zarząd przymusowy
kontynuował systematyczne czystki
kadrowe. (...)
JERZY POLAK
Dokończenie w kolejnym numerze.

NOWOŚCI
SPOD
PRASY
Trzeba
przeczytać!
Senior pszczyńskich historyków, Zygmunt Orlik jest ostatnio
niezwykle pracowity i płodny w nowe
publikacje.
Wystarczy wymienić najnowsze tytuły Orlika: Opowieści Ziemi
Pszczyńskiej (2009 Tygodnik Echo),
Poręba - dzieje podpszczyńskiej Wsi
(2012 LGD i TMZP) oraz Pamiętny
rok 1945 na Ziemi Pszczyńskiej (2013
Biblioteczka Starosty Pszczyńskiego). Jest to II wydanie, poszerzone
i poprawione książki z 1988 (TMZP)
o podobnym tytule.
Promocja wydawnictwa odbyła się 25 marca w pszczyńskim
starostwie. Wiele ilustracji i map potrzebna publikacja w świetle prób
rewizji tego tematu. Szkoda, że objętość książki tak uszczuplona w stosunku do pierwotnych planów.

Orędownik Kulturalny nr 128

strona 15

Cenne nowości wydawnicze
Muzeum
Zamkowego
Dynamicznie rozwija się działalność edytorska naszego
Muzeum Zamkowego. Ostatnie 3 publikacje budzą szacunek dla
dorobku naukowego i poziomu wydawnictw. Osobiście jestem zachwycony albumem PORTRETY, w którym przedstawiono wiele
dzieł z tego zakresu w zbiorach muzeum, w tym wiele zupełnie
mi nieznanych. Cudowny portret na okładce to prawdziwe dzieło
sztuki europejskiej. Gratulacje dla autorów - Lidii Kruczek, Marcina Nygi, Sylwii Smolarek-Grzegorczyk, a także dla dyrektora
Macieja Klussa.

Muzeum Prasy Śląskiej czynne 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli
- szczegóły na stronie www.muzeumprasy.pl ZAPRASZAMY!
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Cenny obraz na desce prawdopodobnie z 2 połowy XVIII wieku przez wiele lat wisiał w kapliczce
na rogu ulic Bielskiej i Wojska Polskiego. Obecnie zastąpiono go kopią autorstwa Jana Gałuszka, a oryginał zabezpieczony jest w zbiorach Muzeum Zamkowego.
Reprodukcja zamieszczona z wydawnictwa Muzeum Zamkowego „Pszczyna wczoraj i dziś”.
fot. Jacek Jarczok

