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orędownik kulturalny
PIĘKNO PSZCZYŃSKIEGO STROJU
PSZCZYNA

- wspaniale zawiązane Czepidło
- to jedna ze stron kalendarza,
wydanego przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi
Pszczyńskiej
na 2014 rok.

foto: Adrian Wiśniowski
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TRAKTOR KSIĘCIA
Pan Antoni Miech, syn
Eryka traktorzysty
księcia
Pszczyńskiego
J. H. Hochberga XV, udostępnił zdjęcie ojca
na
traktorze
LAND BULDOG, którym
ojciec i dziadek
Jerzy obrabiali
pola na folwarkach książęcych
w latach 20 i 30
tych XX wieku.

HAJNA KOLORZ
PAMIENTOMY
W wieku 91 lat odszedł od nas czyli od Zespołu Regionalnego „Pszczyna”
Henryk Kolorz, który wiele
lat grał w kapeli na trąbce.
Towarzyszył nam w czasie
występów po wielu krajach
Europy. Zawsze pełen humoru. Pamiętamy jego opowieści, jak na kole wracał
z Monachium do Łąki, ucie24 rok wydawania
1 numer ukazał się
w marcu 1990

kając z Wermachtu. Pamiętamy Amol dolewany do okowity. Wszystko pamiętamy.
Mamy jego granie utrwalone
na 2 płytach.
Był laureatem Nagrody Burmistrza Pszczyny.
A pogrzeb miał wspaniały, w drewnianym kościele
w Łące.
Jak to strażak!

Wydawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna, Piastowska 26.
Red. (nie)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
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EWANGELIA
PRZED
KONSTYTUCJĄ

PRZEPRASZAMY
Pana na Zamku Macieja Klussa
My, to znaczy Eliasz i Pistulka, dwa sławne zbóje pszczyńskie,
co to odbierali bogatym i pysznym,
a dawali biednym, przepraszamy
Pana na Zamku za słowa w poprzednim „Orędowniku” - Panie Dyrektorze - mniej agresji a więcej współpracy z Radą Miejską i Burmistrzem
Pszczyny!

Poniżej przedstawiamy pismo Dyrektora do Rady, w którym
po podpisaniu porozumienia żąda
dodatkowo 650000 zł z kasy miasta,
któremu brakuje środków na przedszkola, szkoły itp.
Po piśmie przedstawiamy
wezwanie do przeprosin. Czytelnicy
sami wyciągną właściwe wnioski.

To jest Miller (Młynarz)

Towarzysz Leszek Miller,
sekretarz KC PZPR ds. młodzieży
w latach 80-tych, obecnie farbowany socjaldemokrata, ogłosił niedawno swoje credo SLD
– Konstytucja przed Ewangelią,
czyli prawo państwowe przed prawem Boskim.
Pomijając pychę tego
wiecznego postkomunisty, zdumienie budzić musi pominięcie
Dekalogu. Jeżeli Miller jest tak
państwowo-ateistyczno – twórczy (co mu oczywiście wolno), to
trzeba zadać mu pytanie, dlaczego nie Konstytucja przed dekalogiem?
Jeśli Muzułmanom i Żydom wolno „Dekalog przed konstytucją”, to dlaczego chrześcijanom nie wolno „Ewangelii przed
Konstytucją”?
Może dlatego, że my, chrześcijanie, pozwalamy sobie na plucie w twarz, obrażanie, czy lżenie,
w przeciwieństwie do niektórych
religii. Kto cię uderzy w prawy
policzek, nadstaw mu lewy, a kto
w ciebie kamieniem, to ty w niego
chlebem?
Ale tego, to już towarzysz
Miller ani żaden z jego młodszych
pretorian nie pojmie.
as.

dokończenie str. 4
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PRZEPRASZAMY c.d.

W wyniku negocjacji pomiędzy miastem a zamkiem zgodzono się na sumę 200,000 zł . To
wielka różnica między żądaniami
zamku a rzeczywistym kosztem
uzupełnień.
Po tych przeprosinach my,
sławne pszczyńskie zbóje, Eliasz
i Pistulka, musimy powiedzieć, że
tak właściwie, to nie wiemy, za co
przepraszać Pana na Zamku?
Czy na przykład za to, jak
piękną ideę wspólnego karnetu
do pszczyńskich muzeów z ulgowymi wstępami do restauracji

uniemożliwił Pan, ku zmartwieniu wielu turystów, odwiedzających Pszczynę?
Na ten wspólny karnet
zgodzili się wszyscy z wyjątkiem
Muzeum Zamkowego. Dlaczego?, tego nie wie nikt. A przecież
tego typu rozwiązanie funkcjonuje
w większości ośrodków muzealnych w Europie.
A może mamy przeprosić za to, że odrzucił Pan propozycję wspólnego wydania z Towarzystwem Miłośników Ziemi
Pszczyńskiej bardzo ważnego wy-

dawnictwa „Pocztu Panów i Książąt Pszczyńskich” dra Jerzego Polaka.
To pionierskie dzieło,
przekazujące podstawową wiedzę
o Panach na Zamku w ciągu wielu wieków, wydane w końcu przez
samo Towarzystwo zostało wyróżnione prestiżową nagrodą „Śląskiego Tacyta”.
Warunkiem Pana włączenia się w to wydanie było dokonanie przez autora zmian w życiorysie Jana Henryka XV Hochberga,
bo nie chce się Pan narażać Bolkowi Hochbergowi. To tak ma
wyglądać prawda historyczna?
Nie wiemy też czy mamy
przeprosić za próbę obciążenia
Towarzystwa sumą prawie 6,000
złotych za wykorzystanie ilustracji
z Zamku i Książąt we wspomnianym „Poczcie”?
Ponieważ wykorzystaliśmy
ilustracje z różnych źródeł, głównie z naszych własnych, po negocjacjach Pan na Zamku obniżył
nam należność do 4,000 złotych,
co i tak dla biednego Towarzystwa było dużym obciążeniem.
Kończąc ten niezbyt miły
aspekt działalności i współpracy
kulturalnej w Pszczynie, zawiadamiamy, że po rozmowach Pana na
Zamku, Rady Miejskiej i Burmistrza - zmniejszona została suma,
jaką Miasto włoży jeszcze w stajnie - zmalała z żądanych przez
Muzeum 650,000 do 200,000 złotych.
I tak to współpraca okazała się najlepszym sposobem na
rozwiązywanie pszczyńskich problemów.
Eliasz i Pistulka
zbóje, które bogatym
odbierają a biednym dają.
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KULTURTRÄGERY
Powoli cichnie gorąca dyskusja nad programem ekspozycji
Muzeum Śląskiego w Katowicach,
a konkretnie nad jego częścią historyczną. Odszedł dotychczasowy
dyrektor Leszek Jodliński a dr Jerzy Gorzelik zrezygnował z funkcji
wicemarszałka województwa. A my
wszyscy zainteresowani nadal nie
możemy zapoznać się z programem
wystawy historii Śląska, o który było
tyle hałasu. Słynne „wytyczne”, do
których nie przyznał się żaden autor (!) promowały czas uprzemysłowienia Górnego Śląska, jako
najważniejsze wydarzenie w historii
obejmujące cały rozwój tej ziemi.
Maszyna parowa hrabiego Redena,
jako katalizator rozwoju i symbol
tej ziemi. A co było przed tym? Jaka
była ta ziemia w granicach Cesarstwa
Austriackiego, którą połknął „wielki
kapral” Fryderyk? Narzucany przez
niego Śląskowi „ordunung” i „befel”
był dla mieszkańców Górnego Śląska
przeskokiem z raju do piekła, złamaniem wszystkich dotychczasowych
praw, tradycji i zasad, obowiązującej
dotąd harmonii obyczajów. Niemcy,
jak sami o sobie do dziś mówią, byli
„kulturträgerami” czyli nosicielami
kultury (!) na tej ziemi. A przecież
wielki bunt Ślązaków i takich wybitnych działaczy, jak Ligoń, Miarka, Lompa, nie wziął się z niczego.
To była odpowiedź na gwałt zadany
rdzennym mieszkańcom Górnego
Śląska przez nowych panów.
W wytycznych do wystawy
Muzeum Śląskiego wszystkie te wydarzenia i postacie wtłoczono do
tzw. „kapsuł czasu” jako epizody
przed tym największym, czyli maszyną parową i uprzemysłowieniem.
To niesamowite spłycenie
dziejów naszej ziemi i sprowadzenie ich do społeczno-gospodarczego rozwoju. To zmarginalizowanie
pierwiastka polskiego o charakterze
humanistycznym, religijnym i kulturalnym.

Co kierowało autorem, czy
autorami „wytycznych” przy takim
a nie innym rozłożeniu akcentów?
Na razie pytania pozostają
bez odpowiedzi. A ja chciałbym autorom scenariusza przypomnieć jedno sformułowanie, o którym chyba
zapomnieli przy tej pracy. RACJA
STANU! Już widzę jak dyrektor
Jodliński pogardliwie się uśmiecha
(jaki on jest zarozumiały, to go chyba
zgubiło), ale to jest sformułowanie,
które musi przyświecać każdemu poczynaniu w ramach państwa polskiego.
Stanisław
Michalkiewicz
dzieli państwa na poważne i niepoważne. Do poważnych zalicza Niemcy, Rosję czy Francję, do niepoważnych niestety Polskę.
Takie państwa jak Niemcy
budują swoją dalekosiężną politykę historyczną na niemieckiej racji
stanu, czyli na tym, co jest dobre
dla państwa niemieckiego. A Polska
– emituje obrażający Polaków film
„Pokłosie” a śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej oddaje od razu
Rosjanom. No i opinia o Polsce i Polakach jest taka jaką napisał Juliusz
Słowacki, („Grób Agamemnona”):
„Polsko! Lecz ciebie błyskotkami łudzą
Pawiem narodów byłaś i papugą
A teraz jesteś służebnicą cudzą”.
Nigdy nie będziemy poważnym państwem europejskim jeśli
nie będziemy się kierować RACJĄ
STANU, jeżeli ludzie pokroju Leszka Jodlińskiego będą chcieli historię
mojego Śląska pokazywać przez pryzmat maszyny parowej i niemieckich
„kulturträgerów” w rodzaju Fryderyka, Bismarcka czy … (aż strach
dokończyć).
Źródła historii i kultury Śląska zawsze biły tu, na miejscu, mimo
że Kazimierz Wielki przehandlował
nas w Trenczynie.

***
A teraz na marginesie tej
dyskusji garść refleksji na temat jesiennych wypowiedzi księdza arcybiskupa Wiktora Skworca. Mimo, że
miał rację, mówiąc że „Kościół nie
jest na usługach nacjonalistów, autonomistów czy bieżącej polityki oraz
że nie zgodzi się na manipulowanie językowe gwarą”, to myślę, jako
wierny syn Kościoła, że jest On sługą
swoich wyznawców i wiernych.
Nie jestem członkiem Ruchu
Autonomii Śląska ale patrzę na RAŚ
z ostrożną życzliwością. On bowiem
jako pierwszy upomina się o zaprzestanie dojenia nas ze wszystkich
podatków przez stolicę i łaskawe
obdzielanie ochłapami „prowincji”
po potrąceniu sobie dużej części za
obsługę.
Jestem Ślązakiem i lojalnym
obywatelem Polski, ale mam prawo
jako katolik brać udział w dyskusji
publicznej o kształcie ustrojowym
kraju: czy unijnym, czy autonomicznym. Mam prawo deklarować mowę
śląską, jako mój pierwszy, rodzinny
język, jak większość mieszkańców
naszego regionu.
I mam prawo wierzyć, że
z biegiem lat wykształci się on w język, podobnie jak np. język słowacki,
przez wieki pogardzany przez Austro-Węgry jako góralska gwara.
W kraju demokratycznym,
jakim mimo grubej kreski usiłuje być
Polska, jej obywatele mają prawo
mieć swoje poglądy na rożne sprawy
publiczne, w tym prawo do własnej
tożsamości etnicznej, narodowej
czy politycznej, pod warunkiem, że
nie zagrozi to racji stanu. Choć na
przykład powstańcy śląscy czy wielkopolscy musieli podnieść rękę na
niemiecką rację stanu. No ale to była
racja macochy a nie matki. Póki co,
panie Jodliński, Polskę traktujemy
jako matkę.
Aleksander Spyra
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Nadzieja w poezji „niezwykłej”
Życie każdego człowieka
wypełnione jest od najmłodszych lat
nadzieją. To ona jest tym motorem,
który daje nam siłę do dalszej wędrówki przez życie, mimo wszelkich
trudności, kłopotów, porażek i klęsk.
Rodzi się w naszych sercach przy
okazji przeżywania nadejścia Nowego Roku.
W działaniach wyzwalających twórczy potencjał człowieka,
zajmuje szczególne miejsce poezja
oraz artyzm. W działaniach szkolnych kształt tego procesu określa
nauczyciel lub uczeń, w działaniach
penitencjarnych wychowawca Zakładu Karnego bądź sam osadzony. Już
zmobilizowanie do takich działań
jest sztuką sztuk, a efekty powinny
być nagłaśniane. W tymże artykule
przedstawione zostały dzieła autorstwa uczniów Powiatowego Zespołu
Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie
oraz osadzonych Zakładu Karnego
w Cieszynie. To dzięki zaangażowaniu koordynatorów obu Placówek
(dr Natalia Ruman, mł. chor. Tomasz Głasek) udało się dokonać takiego przedsięwzięcia.

***
Uczniowie w swych wierszach wyrażają przemijalność chwil, niepewność o przyszłość. Zwrotki jednak
przynoszą optymistyczne nastawienie do życia i jego zmiennych losów.
Autorzy wskazują drogę, którą należy podążać, doradzają, aby zaufać
Stwórcy:
Tyle dni minęło, tyle marzeń
Tyle ludzi przeszło, tyle zdarzeń
Tyle marzeń sennych się nie spełniło
Tyle nam lat tu ubyło
(Anonimus Gall)

Nadzieja na Nowy Rok
Nadzieja na Nowy Rok
Jak zawsze taka sama,
Nowy rok przyniesie nam z pewnością rzekę
rozweselania,
Może ziarenko rozczarowania…
Jak i z co roku też
Kilka kropel łez.
Nowy rok jest też nadzieją na miłość wielką,
spragnioną
Choć na ogół nieodwzajemnioną
(DK)

Czekam z niecierpliwością na Rok Nowy,
Który przyniesie nadziei ogromy.
Na miłość, na szczęście, na chwile przygody,
Tego potrzeba, by być wiecznie młodym!
Nadzieja pomoże mi,
Pozytywnie witać nowe dni,
Więc będę trwać w tym przekonaniu,
A wtedy znajdę się w ziemskim raju
(Mikolaj Piorko)

Jaki będzie ten rok…
Jaki będzie ten rok
Co daruje, co nie
Czy wyniesie pod niebo
Czy rzuci na dno
Jaki będzie ten rok
Czy coś zmieni czy nie
Czy będzie tylko nadzieją
Na dobre i złe…

Nadzieja na nowy rok
Nadzieja na nowy rok.
Szansa? Okazja?
Roztropnie stawiaj każdy krok!
Nawet się nie obejrzysz
I znów minie kolejny rok.
Będą plany, marzenia…
Lecz czy wszystkie do spełnienia?
Żyjemy nadzieją na lepsze chwile
A życie przecież dało nam ich już tyle!
Może dzbany radości lub smutku kilka
miarek!
Nigdy nie wiemy co nas czeka,
Nasze życie jest jak kręta rzeka,
Czasem płynie szybko, a czasem błądzi
w swych korytach.
Wiec co nam da nowy rok?
Nadzieję! W której trzeba trwać, stawiając
pierwszy krok
(Anonimka)

(Michał Furtok)

O Nowy Roku, gwiazdo zaranna!
Przyświecaj mi me cele, przybliż niebo na
ziemię.
Daj natchnienia, kiedy zwątpienie czeka za
rogiem.
Pozwól spełniać marzenia i trwać dalej w
przymierzu z Bogiem
(CS)

***
Osadzeni w swych wierszach,
podobnie jak uczniowie wyrażają
nadzieję, na lepszą zmianę życia,
uciekając w swej bezsilności do Pana
Boga, który może zmienić ich los na
lepsze…W miarę czytania tekstów,
coraz wyraźniejsza staje się intencja
autorów, którzy pragną opiewania
nadludzkiej Siły. Nie zadowala ich
nawet nawrócenie i pełna świadomość niemocy ludzkiej, jaką w swym
życiu doświadczyli.
Nie jest za późno
Przeszłością żyjąc, czasu nie cofnę
Chcę zamknąć, wiele rozdziałów
Życie trwa nadal, wciąż się podnoszę i upadam
Szukam rozwiązań, dążę do szczęścia
Tak daleko! Wszystko przede mną
Ostatnim tchnieniem, gdy chwila będzie
Będę wołał
Wybacz mi! Że tak długo zwlekałem
Boże mój, Ojcze! Ja zawsze Cię kochałem
Pomóż mi, proszę, odmień me życie
Ja się poddaję, ja nie potrafię
(Szlachta Rafał)

Zaduma
Gdybyś grzechów moich nie wykupił
Życie Twoje, za grzechy moje
Tak wielka miłość, do tego Cię skłoniła
Byłbym prochem z którego powstałem
A życie trwałoby dalej, lecz mnie
Nikt by nie wspomniał
To Ty! Dałeś mi nadzieje na życie
Życie wieczne przy Twoim boku
Jezu Chryste, Panie!
Dzięki Tobie mam głęboką wiarę
Bo wierzę w Boga i Ciebie Panie, Królu
Jezu Chryste, Amen.
(Szlachta Rafał)
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Łamany z rodziną…
Życzenia…
Zapach choinki, cynamonu,
Gości w każdym domu…
Tutaj też, w tym dniu,
Zamknięty za kratą,
Do mnie przychodzisz Boże.
Maleńki Jezus w naszych sercach zagościł…
SPOKOJNYCH ŚWIĄT…
ALE I MIŁOŚCI…
ALE I DOBROCI…
ALE I …

Serc Wigilia
Za oknem śnieżny biały puch,
To znak, że Wigilia tuż tuż.
Zapach barszczu po domu się niesie,
Choinka w blasku lampek się skrzy.
Co przypomina Ci opłatek?
On przypomina Ci, że właśnie dziś,
W żłobku na sianie,
Leży Jezus maleńki przy swojej mamie.
Czas Miłości i wzajemnej Dobroci,
W każdym z Nas, w tym dniu mieszka.
Wigilia w Sercach na co dzień.
Nie od święta.
(Marek Niesłańczyk)

(Marek Niesłańczyk)

Artykuł ten ukazał, że
uczniowie oraz osadzeni zdolni są
(gdy się ich zmobilizuje) do zabawy
słowem, prawdziwej twórczości. Pisząc wiersze zdobyli dla siebie oraz
czytelników nowe obszary duchowego i umysłowego życia, podnosząc

Niech zagości w nas
Rodzi się Dziecię Boże!
W zimnej szopie, przy swojej mamie
Co przyniesie? Radość? Wytrwanie?
Dla kogo? Dla Ciebie? Dla Mnie?
Opłatek w Twej dłoni…

sobie poczucie własnej wartości…
Pamiętajmy – źródłem poezji
są serca ludzi!

Natalia M. Ruman

STOKROTKA

jej własnymi słowami
Księżna Daisy, żona Jana
Henryka XV, pana na Pszczynie stała
się już „loginem” miasta, w którym
niegdyś mieszkała. Nie bardzo wiem,
co to jest login, Pszczyna ma już bowiem godło, logo i login, ale chyba ktoś
na ratuszu wie o co chodzi, a może
w końcu i ja coś z tego zrozumiem.
Ostatnio Zamek Książ opublikował pięknie wydane pamiętniki Daisy pt. „Lepiej przemilczeć” w tłumaczeniu Barbary Borkowej. Ponieważ
książka nie jest w Pszczynie dostępna,
przytaczamy fragmenty tej publikacji,
aby przybliżyć czytelnikom charakter
i mentalność naszej ślicznej Stokrotki.
red.

(…) „Wkrótce po wojnie, przestałam prowadzić regularny dziennik,
aczkolwiek od czasu do czasu robię
notatki na tematy, które mnie interesują. Czuję się jednak w obowiązku powiedzieć parę słów o powojennych przeżyciach, bo wielu ludzi

wydaje się być szczerze zainteresowanymi moimi dalszymi losami.
Ostatnie tygodnie 1918 roku,
spędziłam albo w swojej willi w Garmisch-Partenkirchen w Bawarskich
Alpach, albo w wynajętym, brzydko
umeblowanym domu na przedmieściach Monachium, który, choć znajdował się na poboczu, miał tę zaletę,
że blisko mi było stamtąd do Księżniczki Pilar i jej rodziców, Księżnej
i Księcia Ludwika Ferdynanda, rezydujących w Nymphenburgu. Pobyty w tych miejscach zbiegły się
z dramatycznymi wydarzeniami tamtych czasów. Gdy w Nymphenburgu
byłam gościem w starym Pałacu Królewskim, moja willa w Partenkirchen
została przejęta na główną kwaterę
lokalnej, rewolucyjnej Rady Żołnierzy i Marynarzy!
Zasmuciła mnie bardzo wymuszona ucieczka Cesarza do Holandii na
początku listopada [1918 r.]. Wolałabym, żeby dobrowolnie zrezygnował

z tronu, wykazując tym swoją przezorność i bezinteresowność oraz,
prawdopodobnie, ratując dynastyczną Koronę.
Pierwszy raz spotkałam
Cesarza w Pszczynie, wkrótce po
ślubie, jako wciąż jeszcze młoda
dziewczyna. Natychmiast go polubiłam i uznałam za mądrego, pomimo przeświadczenia, że jest próżny i „teatralny”. Oczywiście nie był
w tym wyjątkiem, bo wszyscy dostojnicy państwowi muszą grać, przypisaną im przez demokrację rolę,
ale obawiam się, że Cesarz pozował stale, nie tylko wobec bliskich
i przyjaciół, ale także wobec samego
siebie, co nie jest dobre, bo doprowadza do nieszczerej egzystencji. Po
raz ostatni widziałam go w Pszczynie
w lipcu 1917 roku , kiedy wydawał się
zadowolony i szczęśliwy. W latach
pomiędzy tymi datami, spotykaliśmy się często, otwarcie wymienialiśmy poglądy i do pewnego stopnia,
ciąg dalszy str. 10

Aktualny
widok skansenu
strona 8
„Zagroda Wsi Pszczyńskiej”
po wybudowaniu części
usługowo-komercyjnej
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1

H
centrum usługowo komercyjne skansenu

B

skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”
- ekspozycja muzealna
1

- wejście do skansenu

2

- biuro obsługi turystów, kasa, sprzedaż pamiątek

3

- karczma

4

- wiata na imprezy kameralne

A

część muzealna
A

- bramka z cmentarza w Golasowicach.

B

- szopka na siano z Frydku.

C

- chałupa z Grzawy z 1831 roku.

D

- stodoła 8-boczna z Kryr, XVIII wiek.

E

- spichlerz „sypanie” z Dębiny, XVIII wiek.

F

- kuźnia z Goczałkowic, XIX wiek.

G

- masztalnia z Wisły Wielkiej z 1799 roku.

H

- stodółka z Kobielic z 1811 roku.

/rekonstrukcja/
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- studnia z Łąki.

/rekonstrukcja/

- pasieka, ule z regionu.
- wozownia z Miedźnej, XIX wiek.

- wozownia z Warszowic, XIX wiek.

- spichlerz dworski z Czechowic z 1784 roku.

- młynek wietrzny z Zebrzydowic z 1904 roku.
- młyn wodny z Bojszów z XIX wieku.
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jej własnymi słowami
wyświadczaliśmy sobie nawzajem
przyjacielskie przysługi. Osobiście
niczego nie żałuję, bo, bez względu
na ryzyko, należałam do tych kilku,
boleśnie nielicznych osób, które zawsze mówiły bez ogródek prawdę
swojemu Władcy. On, z kolei, był
wobec mnie niezawodnie uprzejmy,
wyrozumiały i lojalny, niejednokrotnie dając mi praktyczne i bezcenne
dowody swojej przyjaźni.
Jeszcze za jego panowania,
chodziły plotki na temat moralności Cesarza, które po jego upadku,
nagłośniły się, przybierając czasami
zjadliwą formę. Wiem, że nie ma
w nich joty prawdy. Przyznaję być na
tyle próżną, by wierzyć, że Cesarz
lubił mnie bardziej oraz traktował
poważniej i szczerzej niż pozostałe
znane mu kobiety. Było ku temu kilka powodów: po pierwsze byłam Angielką, znacznie się też różniłam od
innych i nigdy się go nie bałam. Abstrahując od tego, co mężczyzna robi
i myśli, kobieta, po pewnym czasie,
wie dobrze, jaka jest jego postawa
wobec seksu. Cesarz był tradycjonalnie Niemiecki, co w tamtych dniach,
a także teraz, jeśli warunki na to pozwalają, znaczy, że był człowiekiem
rodzinnym, który wcześnie się ożenił, spłodził mnóstwo dzieci, nigdy
nie podniósł ręki na swoją żonę, ale
też szybko o niej zapomniał. Niemcy
nie są tak „romantyczni” jak Anglicy,
więc jestem tego pewna, że Cesarz
nie miał żadnych ciemnych sekretów,
ani nie musiał ukrywać przed innymi
jakichś niestosownych w swoim życiu
epizodów. Jego postawa wobec mnie
była zawsze opiekuńcza i ojcowska.
To prawda, że lubił moje towarzystwo i lubił na mnie patrzeć, bo moja
uroda, różowo-biało-złocista, była
wybitnie „angielskiego” pokroju,
co w jakiś sposób go ekscytowało.
Czyż nie więcej niż raz, z zamiarem
komplementu, nie porównał mnie

to jednego z tych okropnych, podkolorowanych wizerunków pięknych
kobiet, ukazujących się w Bożonarodzeniowych dodatkach do angielskich periodyków i magazynów XIX
wieku?! Często też całował mnie
w rękę, a raz nawet zażyczył sobie
złożyć pocałunek na moją dłoń bez
rękawiczki, ale, czy można się temu
dziwić, skoro noszone wtedy rękawiczki z koźlej skóry nie szczyciły się
najprzyjemniejszym zapachem!”(…)
(…) „Jak naprawdę wyglądał
Cesarz? Zabrzmi to może dziwnie,
ale choć był jedną z najczęściej malowanych i fotografowanych osób na
świecie, żadna z jego podobizn dobrze go nie oddaje. Oficjalny portret,
namalowany przez Laszla i zawieszony w galerii przodków, sąsiadującej z salą tronową Królewskiego Pałacu, nie jest wielkim osiągnięciem.
Przedstawiony na nim Cesarz ma na
sobie biały mundur Gwardii Kirasjerów ze srebrnym napierśnikiem oraz
srebrny hełm zwieńczony orłem,
który zawsze bardzo lubił i który na
pewno był niezwykle „malowniczy”.
Stoi, jak mi się wydaje, przy swoim
koniu. W palecie kolorów dominuje
róż, biel i czekoladowy brąz, ale końcowy efekt jest mizerny. Cesarzowi
podobał się ten portret, ale tylko
dlatego, że posiadał on jak przeciętny członek jakiejkolwiek Rodziny
Królewskiej, niewielką wiedzę na temat malarstwa (aczkolwiek by temu
z pewnością zaprzeczył). W iluż to
Pałacach wiszą dobre współczesne
dzieła?!?
Często upominałam Cesarza, żeby „delikatnie ściskał dłonie”
innych, bo jego własna prawa dłoń
była olbrzymia, a jej uścisk jak chwyt
tygrysa. Rzecz jasna, wszystkie jego
wierzchowce były specjalnie wytrenowane, ale nie lubił zbyt „ospałych”
koni. W siodle siedział perfekcyjnie

[c.d.]

i bardzo zręcznie kierował końmi
jedną ręką. Miał, wprawdzie nie za
wiele, ale wystarczająco dużo ładnych, brązowych włosów, śliczne, penetrujące brązowe oczy i dobre zęby.
Nieprawdą jest, co czytałam ostatnio w jednej z popularnych książek
o wojnie, że używał sztucznej szczęki. Był wysokim mężczyzną, o brązowawo-czerwonej cerze. Przekazuję
to wszystko, ponieważ, osobiście,
lubię wiedzieć, jak wyglądała osoba,
o której czytam. Niedawno, ktoś mi
powiedział, że nikt tak naprawdę nie
wie, jaki wygląd miał Napoleon!
Cesarz cenił i szanował Cesarzową, ale nie sądzę, aby po pierwszym roku małżeństwa żywił dla niej
gorącą pasję. Po prostu nie byłoby
to możliwe. Przy jego inteligencji
i błyskotliwości, ona, biedactwo, reprezentowała poziom umysłowy z lat
1880-tych, z czasu ich zaręczyn, nota
bene, sekretnych zaręczyn, jako że,
w niemieckich kręgach dworskich,
nie uważana była za wystarczająco
dobrą dla niego partię. Podejrzewam, że Cesarz nigdy nie był w nikim
zakochany do szaleństwa.”(…)
(…) „Zanim opuszczę temat Niemieckiej Rodziny Cesarskiej, chciałabym poświęcić parę
słów mojej wieloletniej przyjaciółce,
Księżniczce Wiktorii Pruskiej. Była
o cztery lata młodszą siostrą Cesarza.
Urodziła się po Księciu Henryku, ale
przed Królową Grecji, Zofią i jak jej
matka Cesarzowa Fryderykowa, nosiła przezwisko „Vicky”. Nie miała
jeszcze dwudziestu lat, kiedy niechcący poplątała plany Bismarcka i jak
w wypadku wielu innych kobiet i mężczyzn, którym się to przytrafiło, została przez niego zniszczona. Z nazwiska
wymienić mogę trzech przyjaciół,
którzy stali się ofiarami jego zemsty:
Cesarzowa Fryderykowa, Cesarzowa
Eugenia i Księżniczka Yicky.
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Daisy na miniaturze M. Edgerly z 1913 r. Prywatna Kolekcja, Wielka Brytania. (Za uprzejmością domu aukcyjnego Bonhams, Londyn)

Księżniczka Wiktoria zakochała się gwałtownie w przystojnym
i fascynującym Księciu Aleksandrze
Battenbergu, który potem został
Księciem Bułgarii, a którego równie
przystojny brat Henryk ożenił się
z Księżniczką Angielską, Beatrice.
Królowa Wiktoria i Cesarzowa Fryderykowa gorąco popierały wybór
Vicky, a Cesarzowa Fryderykowa
wyraziła nawet na łożu śmierci życzenie doprowadzenia tego związku
do małżeństwa. Jednakże, ze względów politycznych, Bismarck i Cesarz
byli temu przeciwni i biedna Vicky
musiała ustąpić. Po zerwaniu zaręczyn, Bismarck miał czelność brutalnie oświadczyć, że każdy inny mężczyzna powinien jej wystarczyć. Być
może Bismarck był wielkim mężem
stanu, ale o kobietach nie wiedział
nic. Uważam, że to rozczarowanie,
bo tych dwoje młodych ludzi było
naprawdę głęboko i romantycznie w
sobie zakochanych, zniszczyło Księżniczce całe życie. W 1890 r. wyszła za
mąż za Księcia von Schaumburg-Lippe, miłego, uprzejmego człowieka,
który zmarł w 1916 r. W ich związku nie było dzieci, więc tytuł Księcia
odziedziczył jego bratanek.”(…)

(…) „Podczas Zawieszenia Broni i długo potem, sytuacja
polityczna przy wschodniej granicy
Niemiec była tak niespokojna, że
wykluczała całkowicie mój przyjazd
do Książa lub Pszczyny. Hans przyjeżdżał zobaczyć się ze mną i dwoma
młodszymi chłopcami do Partenkirchen lub Monachium. Hansel, oczywiście, był wciąż w armii.
Z tego to powodu, jak również choroby Patsy, starałam się
bezskutecznie o wyjazd do Anglii.
Usłyszawszy, że Evelyn Bliicher
i Muriel Munster próbują zrobić to
przez Szwajcarię, załatwiłam sobie
także pozwolenie na wjazd do tego
kraju, gdzie w Lozannie spotkałam
kochaną, najwierniejszą ze wszystkich przyjaciółek Nancy Leeds. To
ona zaopiekowała się moim domem
na Savile Row, kiedy w pośpiechu
opuściłam Londyn w sierpniu 1914 r.,
zabierając z niego na przechowanie
pościel i osobiste drobiazgi, płacąc
rachunki i generalnie zachowując
się, jak Dobry Samarytanin. Nigdy
nie zapomnę tej Amerykanki o wielkim i szczodrym sercu. Kiedyś doniesiono mi, że jej rozwód z pierwszym mężem w celu poślubienia

Pana Leedsa, nie był przyjemny. Ale
ileż to rozwodów przebiega słodko
jak pieśń anielska?! Poza tym, jeśli
w spotkanej kobiecie odkryję prawdziwego człowieka, plotki na temat
jej przeszłości w ogóle mnie nie obchodzą.
Biurokracja powojenna była
jeszcze gorsza, niż ta podczas wojny. Dla urodzonej w Anglii żony
Niemca, powrót do Zjednoczonego Królestwa Brytyjskiego wydawał
się niemożliwy. Poprzednio często
uważałam i niejednokrotnie wyrażałam opinię, że wielki Lord Balfour był ospałym, powolnym i zawsze
guzdrzącym się człowiekiem. Byłam
wtedy młoda i niedoświadczona,
natury zbyt impulsywna i nierozsądnie prędka w krytykowaniu bezczynności, aby dostrzec i zrozumieć z jak
potężnymi problemami się borykał.
Patrząc wstecz, widzę teraz, że Lord
Balfour miał zawsze rację. Miał rację
na temat Irlandii; miał rację, gdy powiedział Panu Chamberlainowi, że
Wielka Brytania nie zaakceptuje taryf żywnościowych i miał także rację
w ocenie postawy polityków alianckich w Wersalu, mówiąc im, że wojny
można wygrywać, ale o pokój trzeba
dokończenie str. 12
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jej własnymi słowami
się starać. Żadna kobieta w kłopotach, nigdy nie zawahała się poprosić
go o pomoc, wielkiego gentlemana,
o niewzruszonej i perfekcyjnej kurtuazji. Ja też do niego napisałam
z błaganiem o pomoc w przyjeździe
do Anglii. Oto jego odpowiedź:
DELEGACJA BRYTYJSKA
W PARYŻU, 25 luty 1919.
MOJA DROGA KSIĘŻNO PLESS, Czuję się bardzo nieszczęśliwy
od momentu otrzymania Twojego listu, bo zdaję sobie sprawę, jak niewiele jestem w stanie zrobić, żeby pomóc
Pani w jej problemach i trudnościach.
Często o Pani myślałem przez
te cztery i pół lata wojny i wspominałem wycieczkę, na jaką się wybraliśmy
razem pięć lat temu, by oglądnąć parcelę, którą kupiła Pani w pobliżu Napoule. Wydaje się, że było to tysiące lat
temu. Cierpienia, jakie doświadczył
świat ostatnimi czasy są nie do zliczenia, ale chyba najgorszymi z nich były
te, jakie spadły na ludzi, którzy z powodu małżeństwa stali się obywatelami Państwa walczącego z ich ojczyzną.
Co gorsze, dopóki warunki pokoju nie
zostaną uzgodnione, nie ma możliwości zmiany ich statusu. Zanim ten
szczęśliwy moment nie nastąpi, należą, według prawa, do wrogiego narodu
i mimo najlepszych chęci pomocy, nie

można ich traktować jako potomków
uprawnionych do rezydencji w kraju
swoich przodków. Uwierz mi proszę,
że wiem dobrze przez co przeszłaś
i chciałbym Ci pomóc za wszelką
cenę. Rumbold wyjaśni Pani, jak mają
się sprawy i dlaczego nie jestem w stanie zrobić teraz dla Pani więcej, niż
przesłać jej wyrazy swojej najszczerszej
sympatii, pozostając
Oddanym,
ARTHUR JAMES BALFOUR.
Pomimo bezwstydnego wiercenia dziury w brzuchu Królowej
Aleksandrze i wszystkim innym znajomym, nie udało mi się wyjechać ze
Szwajcarii do Londynu przed wrześniem [1919 roku]. Z tego co się
dowiedziałam, niektórzy „uprzejmi
przyjaciele” oświadczyli, że powinnam spłonąć ze wstydu, pokazując
się tak szybko w stolicy. Nigdy nie
zapomnę łez wzruszenia, kiedy przypłynąwszy do Southampton, zostałam powitana jako „Panna Daisy”
przez starego, kochanego bagażowego, który pamiętał mnie z dawnych
czasów. Jakże wiele dla mnie znaczył
wtedy jego szlachetny, spontaniczny
takt prostego angielskiego gentlemana! Z jakiegoś powodu, nikt nie
powitał mnie na stacji Waterloo,
więc czując się samotna i opuszczo-

[dokończenie]
na, pojechałam do Kenwood, którą
to rezydencję Nancy Leeds odnajęła
od Zofii i Wielkiego Księcia Michała, kiedy stracili prawie cały swój majątek na skutek Rosyjskiej Rewolucji
w 1917 roku.
Z Kenwood podążyłam do
Clouds w [hrabstwie] Wiltshire, żeby
zobaczyć się z Guyem i Ciocią Min.
Wyszli mi na spotkanie w Salisbury,
stąd jechaliśmy do ich domu dwadzieścia mil samochodem przez och!
jakże cudowne okoliczne wzgórza
i doliny, skąpane we wrześniowym
pięknie.
Patsy, nadal chora, przebywała w Clouds. Tuż przed wojną,
wzięłam w dzierżawę Arnewood na
terenie New Forest, którego pałacyk postanowiliśmy przygotować na
przyjęcie Patsy, ponieważ Newlands
było wynajęte. Kiedy trwały tam roboty, złożyłam wizytę Cesarzowej
Eugenii w niedalekim Farnborough
Hill. Poza dachem rodziny, jedynymi
domami, do jakich zostałam zaproszona po długim, ciężkim i przymusowym wygnaniu, były te, które należały do Amerykanki i Francuzki!”(…)
fragmenty prywatnych pamiętników
Księżnej Daisy von Pless
z lat 1845-1914,
w tłumaczeniu Barbary Borkowy

KUTZYK SIĘ ZESZMACIŁ
Właściwie to nie powinno
było mnie zdziwić, że Kazimierz
Kutz będzie startował do europarlamentu z ramienia Ruchu Palikota.
Ten wybitny przecież reżyser
odkąd w latach 90-tych zajął się polityką, zupełnie „odleciał”. Od czasu,
kiedy w „Panoramie” pisał świetne
felietony w obronie generała Ziętka, w obronie Śląska - minęło wiele

czasu a poglądy Kutza zmieniły się
o 180 stopni.
Tak więc akces do Palikota
w wieku 82 lat można wytłumaczyć
jako próbę utrzymania się na fali
władzy.
To co mnie zaskoczyło, to
deklaracja, że jako eurodeputowany
Twojego Ruchu będzie w Brukseli
walczył o śląskie wartości!

Kutzyku! Pan chyba zdaje sobie sprawę, że Palikot wyznaje
wartości i zasady, które są całkowicie
sprzeczne ze śląskimi wartościami,
czyli z rodziną, z wiarą w Boga i tradycjami, mającymi korzenie w naszej
historii!
Proszę, Kutzyku, przynajmniej nie udawaj.
A. Spyra
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NOWOŚCI SPOD PRASY
ZBIÓR POEZJI
Z ŁĄKI
Staraniem i nakładem Towarzystwa Miłośników Łąki, w opracowaniu E. Krzyżanka i P. Ziebury
ukazało się obszerne wydawnictwo „Zbiór poezji
z Łąki”.
Ta licząca 410 stron publikacja mieści poezje
Jana Kupca, Stanisława Standury, Rajmunda Standury i Alojza Gruszki.
Cennym wkładem tej książki jest pierwsza
drukowana wersja poematu Jana Kupca „Cyganka”. Mamy więc już opublikowane wszystkie 3 poematy Kupca!
Druku podjęła się Śląska Oficyna Z. Spyry.
Gratulujemy wydawcom cennego wkładu
w kulturę naszego regionu.
A. Spyra

PRZEPIŚNIK
z tradycją
i smakiem
To naprawdę urocze wydawnictwo. Lokalna
Grupa Działania w Pszczynie opublikowała regionalne przepisy kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich,
opatrując je gwarowymi nazwami, np.: galert wieprzowy, fet, hauskyjza, czorne kluski, fazole z kapustą, gałuszki puszczane, szałot, wodzionka, zupa
z ajlanfym itd.
Co za przyjemność to czytać i oglądać. Ślinka człowiekowi cieknie!
Całość projektowała (znakomicie) Anna Góra-Wojtyła, a drukowała Śląska Oficyna Z. Spyry.
Ta publikacja to świetny przykład przybliżania ludziom regionalnych wartości.
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NOWOŚCI
MUZEUM ORGANÓW
ŚLĄSKICH
Profesor Julian Gembalski, wieloletni rektor
Akademii Muzycznej w Katowicach i założyciel Muzeum
Organów Śląskich, jedynej tego typu placówki w Polsce
wydał wspaniały album, prezentujący to muzeum.
Wiele świetnych zdjęć i merytoryczny komentarz
autora sprawiają, że powstało cenne wydawnictwo, będące wkładem w dorobek kulturalny Śląska.
Bardzo się wzruszyłem, kiedy wśród wielu ilustracji znalazłem: jedyną zachowaną piszczałkę z pozytywu ze spalonego kościoła Jadwigi w Pszczynie, organy
z 1880 roku z drewnianego kościoła św. Marcina w Ćwiklicach, urządzenie „tremolo” wykonane przez Ferdynanda Suchego, który remontował pozytyw w naszej
Izbie u Telemanna. Tyle śladów pszczyńskich w albumie!
Warto odwiedzić to unikalne muzeum.
A. Spyra

ŚLADAMI
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
- DO SPOTKANIA
Z JANEM PAWŁEM II WIELKIM
To już szósta książka księdza Piotra Zegrodzkiego, który tym razem w obszernej, liczącej 320 stron
publikacji rysuje w sposób niezwykle interesujący kilka wątków, dotyczących życia duchowego na Ziemi
Pszczyńskiej.
Pierwszy wątek to osobista wędrówka od rodzinnej parafii autora w Kryrach do parafii Jana Pawła II
w Górze.
Drugi dotyczy kontaktów parafii św. Barbary
w Górze z Klasztorem Salezianów w sąsiednim Oświęcimiu. Zakon ten wychował wielu pszczyniaków na wspaniałych misjonarzy i duszpasterzy.
Trzeci wątek dotyczy pielgrzymek Górzan do
sanktuariów w Kalwarii Zebrzydowskiej i Jasnej Góry.
Następny to opisy pielgrzymek do sanktuariów
Europy i podróży do Watykanu, do polskiego Papieża,
Jana Pawła II.
Ta wielowątkowość sprawia, że książkę księdza
Zegrodzkiego czyta się z ogromnym zainteresowaniem.
To naprawdę cenny przyczynek do życia duchowego
w regionie.
(druk. Śląska Oficyna Drukarska w Pszczynie)
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SPOD PRASY
PODRÓŻ PRZEZ
CZTERY PORY ROKU
Autorki publikacji: Halina Nocoń, Katarzyna
Pławecka i Zofia Szołdra opracowały ciekawy podręcznik do edukacji regionalnej dla klas I -III w temacie
dziedzictwa historyczno-kulturalnego naszej ziemi.
Autorki zapowiadają kolejne części cyklu - dlaklas IV -VI i dla gimnazjalnych.
Powstaje w te sposób przystępne kompendium
wiedzy o naszym dziedzictwie. Gratulacje dla autorek
i dla Lokalnej Grupy Działania.
(druk. Śląska Oficyna Drukarska w Pszczynie)
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Z DZIEJÓW DUSZPASTERSTWA
NA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
PARAFIA ŚW. MARCINA
W ĆWIKLICACH W LATACH
1922 - 1945
Pochodzący z Pszczyny ksiądz Artur Wyrobek
napisał interesującą monografię drewnianego kościółka w Ćwiklicach w okresie II Rzeczpospolitej i okupacji
niemieckiej. Publikacja rzetelna i szczegółowa, wydana przez pszczyńskie stowarzyszenie „Pro Memoria”.
Warto zwrócić uwagę na to nowe środowisko kultury
w Pszczynie, które organizuje obecnie, w przyznanej
przez Burmistrza „Babie Jadze” muzeum dziejów militarnych Ziemi Pszczyńskiej. Trzymamy kciuki i życzymy
powodzenia!
AS

Muzeum Prasy Śląskiej czynne 5 dni w tygodniu od wtorku do soboty
- szczegóły na stronie www.muzeumprasy.pl ZAPRASZAMY!

POŻEGNANIE Z KARCZMĄ
Ostatnie romantyczne zdjęcia karczmy „Stary Młyn” przed przeniesieniem jej nad Pszczynkę, do części muzealnej skansenu. Na jej miejsce powstało centrum usługowo-komercyjne, spełniające współczesne wymagania.
Tak stara karczma ukończyła 35 lat „służby”. Będziemy wspominać te żurki, grzańce i nalewki staromłyńskie.
as.
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