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26 rok wydawania
1 numer ukazał się

w marcu 1990

	 Śmierć	 Bogusława Szarzyń-
skiego,	 wieloletniego	 naczelnika	
Urzędu	 Skarbowego	 w	 Pszczynie	
napełniła	nas	smutkiem.	W	naszym	
„Orędowniku”	 żegnamy	 zwykle	 lu-
dzi	kultury,	którzy	dla	naszego	mia-
sta	i	regionu	coś	znaczyli,	coś	ważne-
go	dla	naszej	kultury	uczynili.
	 Pan	 Bogusław,	 jako	 szef	
pszczyńskiej	 „skarbówki”,	 czyli	 in-
stytucji,	 która	 kojarzy	 się	 raczej		
z	bezwzględnym	poborem	podatków	
od	obywateli	i	instytucji,	potrafił	być	
ludzki,	potrafił	poradzić	jak	rozwią-
zać	 trudne	 problemy	 podatników		
w	tej	dżungli	zmieniających	się	prze-
pisów	 i	 ustaw.	 Okazało	 się	 w	 Jego	
przypadku,	 że	 egzekwując	 należne	
Państwu	 daniny,	 można	 było	 być	
człowiekiem.	 A	 to	 trudne	 na	 takim	
stanowisku.
	 Dla	mnie	Pan	Bogusław	był	
jednak	 przede	 wszystkim	 działa-
czem	społecznym.	Działaczem	spor-

ODSZEDŁ DOBRY CZŁOWIEK
towym,	 kulturalnym	 i	 samorządo-
wym	 .	 Był	 przewodniczącym	 Rady	
Miejskiej	 w	 Lędzinach,	 mieście	
swojego	zamieszkania,	był	świetnym	
działaczem	Klubu	Sportowego	w	Lę-
dzinach.
	 W	 Pszczynie	 w	 2012	 roku	
podjął	 inicjatywę	 uczczenia	 Piotra	
Wacheniusa,	 poborcy	 podatków	
od	 piwa	 w	 państwie	 pszczyńskim		
a	jednocześnie	uduchowionego	poety		
z	XVII	wieku.	
	 Tablica	w	brązie	umieszczo-
na	została	na	ścianie	kamienicy	przy	
pszczyńskim	 rynku,	 gdzie	 kiedyś	
funkcjonował	Urząd	Podatkowy.

	 Tak	więc,	Panie	Bogusławie,	
pozostanie	 Pan	 we	 wdzięcznej	 pa-
mięci	 mieszkańców	 Ziemi	 Pszczyń-
skiej	i	środowiska	kultury.

Aleksander spyra	

Józef KOPOCZ
pierwszy spiker TV Katowice

Bolesław Lubosz

	 Po	raz	pierwszy	zobaczyli-
śmy	się	w	katowickim	studiu	tele-
wizyjnym.	Józek	Kopocz	postrze-
gany	 był	 tam	 jako	 wschodząca,	
prezenterska	 gwiazda,	 natomiast	
ja	 pojawiłem	 się	 w	 Bytkowie	 „z	
doskoku”	w	programach	kultural-
nych.	W	charakterze	lepiku,	który	
miał	 nas	 bardziej	 do	 siebie	 zbli-
żyć,	 wystąpiła	 niedawno	 otwarta	
„Piwniczka”.	 Pędziło	 się	 do	 niej	

po	 zakończeniu	 programu	 TV,	
ale	 i	 przy	 innych	 okazajach.	 Ko-
pocz	 wspomina	 ją	 z	 rozrzewnie-
niem:	„Punkt	zborny	Piwniczka	z	
niezapomnianym	Stasiem	Herzo-
giem	 (gospodarzem	 tego	 lokalu),	
fasolką	po	bretońsku,	firmowymi	
flaczkami	i	tradycyjną	jedną	głęb-
szą.	tak	więc	po	kilku	<jednych>	
doborowe	bractwo	gromkim	chó-
rem	 wyśpiewywało	 okazjonal-
nie	 sprośne	 przyśpiewki	 śląskie,	
lwowskie,	 przeplatane	 legiono-
wymi,	 a	 kończąc	 -	 gdy	 się	 towa-
rzystwo	 zasiedziało	 -	 nabożnym	
<Kiedy	 ranne	 wstają	 zorze>,	 co	
w	owych	latach...”.

	 Po	 moim	 osiedleniu	 się	
w	 Bielsku	 Białej	 nasze	 kontakty	
uległy	 dalszej	 dynamizacji,	 a	 to		
z	powodu	warszawskiego	pociągu	
pospiesznego,	który	o	ósmej	rano	
wyruszał	 w	 powrotną	 trasę	 wła-
śnie	 z	 mojego	 ówczesnego	 mia-
sta.	 Prowadził	 on,	 jak	 przystało	
na	 warunki	 europejskie,	 dobrze	
zaopatrzony	wagon	restauracyjny,	
do	którego	zawsze	wsiadałem,	gdy	
przyszło	mi	jechać	do	Katowic	w	
towarzystwie	 redaktorów	 Józka	
Klisia	oraz	Leszka	Mecha	-	póź-
niejszego	 słynnego	 autora	 scena-
riuszy	do	filmów	o	Bolku	i	Lolku.
W	 Pszczynie	 doborowe	 grono	
uzupełniało	się	o	Józka	Kopocza		
i	Andrzeja	Czeczota.	I	teraz	dal-
szy	 ciąg	 jazdy,	 a	 właściwie	 jego	
część	 rozrywkowa,	 zależała	 od	
przysłowiowej	 „Eli”,	 jak	 powia-
dają	 Ślązacy,	 czyli	 „Eli	 mieliśmy	
wolne	przedpołudnie,	eli	niy...”.

 W kwietniu zmarł Józef Ko-
pocz - pierwszy spiker Telewizji Pol-
skiej Katowice, pszczyniak. 
 Zamieszczamy poniżej wspo-
mnienie o nim, zamieszczone jeszcze za 
jego życia, w „Abecadle Śląskim”.

dokończenie str. 13



Orędownik Kulturalny nr 139 strona 3

MOJA PSZCZYNA GŁOSOWAŁA 
NA ANDRZEJA DUDĘ

gmina - 55,35%
powiat - 72,08%

	 We	 wszystkich	 gminach	 po-
wiatu	wygrał	Duda.	Tylko	w	Goczał-
kowicach	-	Komorowski,	no	ale	tam	
4	 lata	 temu	 wybrali	 ucznia	 Paliko-
ta	 czyli	 Gruszczyńskiego	 (ostatnio	
uciekł	do	PO)

wysoka frekwencja 61,06%

	 W	województwie	śląskim	mi-
nimalnie	wygrał	Komorowski	(51%)	
zaś	Duda	49%.
	 Pamiętacie	 jak	 niedawno		
w	Katowicach	21	prezydentów	miast	
śląskich	 złożyło	 „hołd	 katowicki”	
Komorowskiemu.	 Podobno	 inicja-
torem	był	Piotr	Uszok,	liczył	na	sta-
nowisko	 w	 kancelarii	 Komora.	 Co	
on	teraz	zrobi?	Ja	mam	pytanie,	jak	
21	prezydentów	miast	może	udzielić	
jednemu	z	rywali	poparcia	bez	zgody	
swoich	mieszkańców?	i	radnych!

	 A	 teraz	 o	 elitach.	 A	 właści-
wie	 tzw.	 „jelitach”	 które	 oczywiście	
poparły	 urzędującego	 Komorow-
skiego.	 Między	 innymi	 wielcy	 ar-
tyści	 Andrzej	 Wajda	 i	 Krzysztof	

Penderecki,	 Adam	 Rottfeld,	 Anda	
Rotenberg	 (Zachęta),	 Krystyna	
Janda,	Adam	Michnik,	aktor	Karo-
lak,	Aleksander	Kwaśniewski,	Lech	
Wałęsa	i	wielu	innych.	To	właściwie	
zrozumiałe	 bo	 jelita	 zawsze	 trzyma	
się	 blisko	 władzy	 i	 liczy	 na	 ochłapy	
ze	 stołu	 władcy	 spadające.	 Bardzo	
zaskoczyła	mnie	ich	reakcja	po	prze-
granej	Komorowskiego.	Charaktery-
styczna	 była	 wypowiedź	 Penderec-
kiego,	 pełna	 pogardy	 do	 polskiego	
Narodu,	 czy	 Michnika,	 mówiącego,	
że	wygrali	gówniarze.

	 Na	 koniec	 o	 „bebokach”.	
Małe	 dzieci	 straszy	 się	 u	 nas	 bebo-
kiem.	 Jak	 bebok	 przyjdzie,	 to	 cię	
porwie	itp.	Ale	dziecko	po	roku	czy	
dwóch	wie,	że	to	tylko	strachy.	
	 A	Platformie	udało	się	 stra-
szyć	przez	8	lat	bebokiem,	czyli	Ka-
czyńskim	 i	Macierewiczem.	8	 lat	 to	
na	 wielu	 działało,	 jak	 to	 możliwe?	
Wbrew faktom.	Czy	 to	głupota,	czy	
naiwność,	 czy	 efekt	 manipulacji	
Lisa,	 Olejnik,	 Wojewódzkiego	 i	 in-
nych	wyrobników	mętnego	umysłu.
	 Sami	 musimy	 wyciągnąć	
wnioski	na	jesień.

A. spyra

	

	 W	 dniach	 15-17	 maja	 br	
Pszczyna	przeżyła	trzy	piękne	dni	
naszej	regionalnej	kultury	i	sztuki	
ludowej.	

15. V, dzień pierwszy
	 Nasza	 najstarsza	 ludo-
wa	 grupa	 -	 Zespół	 Regionalny	
„Pszczyna”	przeżywał	swoje	55	le-
cie.	W	altanie	skansenu	cieszono	
się	 wraz	 z	 delegacjami	 Holandii,	
Czech	i	Słowacji,	a	także	w	towa-
rzystwie	władz.	Była	też	promocja	
najnowszej	płyty	DVD	„Zopusty	
na	Rudziczce”.

16. V, dzień drugi
	 Noc	muzeów	w	Pszczynie	-	
znowu	było	rekordowo	i	barwnie.	
	 Przez	nasze	muzeum	pra-
sy	 przeszło	 740	 zwiedzających,		
w	Muzeum	Śląskich	Militariów	 -	
około	1000	zwiedzających.

17. V, dzień trzeci 
	 To	 39	 „Spotkania	 pod	
Brzymem”	 i	 „Mały	 Brzym”.	 Za-
częło	 się	 uroczystą	 mszą	 św.		
w	 kościele	 Wszystkich	 Świętych,	
potem	 korowód	 zespołów	 ludo-
wych	przez	miasto	do	skansenu.
	 Wystąpiło	 19	 zespołów	
ludowych,	świetna	pogoda,	wspa-
niała	 frekwencja.	 Nowa	 „Gryf-
no	 Karczma”	 miała	 powodzenie,		
a	gwiazdą	imprezy	był	rewelacyj-
ny,	słowacki	zespół	„ORAVAN”

red.

TRIADA  
KULTURY

 Prawo stanowione nie obowiązuje chrześcijanina, jeśli jest sprzeczne z prawem Bożym i na-
turalnym. 
 Łamanie klauzuli sumienia jest łamaniem Konstytucji. 
 Dyscyplina partyjna nie usprawiedliwia głosowania sprzecznego z wiarą.
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55 lat najstarszej grupy ludowej,
Zespołu Regionalnego „Pszczyna”

wiele gratulacji i listów pochwalnych otrzymaliśmy z tej okazji...
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 Prezentujemy trzeci, ostatni fragment nowego wydawnic-
twa TMZP przygotowanego na tegoroczną industriadę.
 Tym razem jest to fragment opracowania dr natalii  
M. Ruman o kancjonałach katolickich. 
 W czerwcu na dorocznej „industriadzie” odbędzie się 
promocja wydawnictwa, z okazji 30. lecia Muzeum Prasy Śląskiej.

POLSKIE  
KANCJONAŁY, 
MODLITEWNIKI  

I PIEWNIKI 
NA LĄSKU

natalia Maria Ruman

NABOŻEŃSTWA MSZALNE

	 (...)	 W	 poszczególnych	 modlitewnikach	 górno-
śląskich	omawianego	okresu		występuje	po	kilka	nabo-
żeństw	mszalnych.	Najwięcej	nabożeństw	mszalnych	za-
wiera	 modlitewnik	 Droga do nieba	 (Weg zum Himmel)	
ks.	 Ludwika	 Skowronka,	 zawierający	 siedem	 różnych	
Nabożeństw	 mszalnych.	 Cztery	 z	 nich	 łączą	 na	 różny	
sposób	parafrazę	z	tekstami	liturgicznymi,	dwa	stanowią	
całkowitą	parafrazę,	a	 jedno	zawiera	 rozważanie	Męki	
Pańskiej.	 Najsłodsze Serce Jezusa	 –	 podaje	 cztery	 takie	
nabożeństwa:	 rozważanie	 Męki	 Pańskiej,	 rozważanie	
boleści	Serca	Jezusowego,	parafrazę	całkowitą	oraz	po-
łączenie	parafrazy	z	tekstem	liturgicznym.
	 Pomocą	w	modlitwie	służą	różnego	rodzaju	mo-
dlitewniki.	 Szczególne	 zasługi	 w	 dziele	 ich	 tworzenia	
wiążą	 się	 z	 osobą	 księdza	 Ludwika	 Skowronka,	 który	
począwszy	od	roku	1903	opracował	a	następnie	opubli-
kował	 trudną	 do	 ustalenia	 liczbę	 wydań	 i	 egzemplarzy	
modlitewnika	w	języku	polskim:	„Droga	do	nieba”	oraz	
w	 języku	 niemieckim	 Weg zum Himmel.	 Drukowane	
przez	Reinharda	Meyera	w	Raciborzu,	 stały	 się	najpo-
pularniejszymi	modlitewnikami	śląskich	katolików.
	 Droga do nieba	 była	 popularna	 szczególnie	 na	
Górnym	Śląsku	wśród	ludności	posługującej	się	językiem	
polskim,	zaś	Weg zum Himmel	w	zachodniej	części	die-
cezji	wrocławskiej,	wśród	tych,	którzy	posługiwali	się	na	
co	dzień	językiem	niemieckim.	Ksiądz	Skowronek	wydał	
również	kilka	innych	wersji	swojego	modlitewnika,	np.:	
Droga do nieba dla dzieci gotujących się do I Spowiedzi  
i Komunii świętej	(1907,	1910,	1920),	Droga krzyżowa, czy-
li nabożeństwo do męki Pana Jezusa	(1906),	czy	w	języku	
niemieckim	Weg zum Himmel. Katholisches Gebet - und 
Gesangbuch für den Schulgebrauch für die Dioezese Bre-
slau	(1906).

	 Ksiądz	 Skowronek,	 widząc	 wielokulturowość		
a	także	różnorodność	opcji	językowych	Ślązaków,	uczy-
nił	rzecz	najlepszą	z	możliwych	-	wydawał	modlitewniki	
pomocne	w	modlitwie	w	„języku	serca”.	Do	chwili	obec-
nej	możemy	 je	znaleźć	w	domach	śląskich	rodzin.	Mo-
dlitewniki	 księdza	 Skowronka	 służyły	 ludowi	 Bożemu	
Śląska,	który	przez	lata,	mimo	różnych	opcji	językowych	
i	narodowych,	potrafił	żyć	ze	sobą	i	obok	siebie,	często	
przyjaźnie	współdziałać	ze	sobą.	Zło	zaczęło	się	dopiero	
wtedy,	gdy	nad	plebejskością	Ślązaków	zapanowała	po-
lityka:	militaryzm	pruski,	faszyzm	o	później	komunizm.	
Ludzie	 stali	 się	 wobec	 siebie	 nieufni	 i	 wręcz	 wrodzy.	
Patrząc	 na	 stare	 modlitewniki	 księdza	 Skowronka,	 być	
może	warto	zastanowić	się,	oczywiście	w	ramach	panu-
jącego	status	quo	w	Europie,	nad	potrzebą	przywrócenia	
dawnego	świata	śląskiej	wielokulturowości,	nad	potrze-
bą	przełamywania	stereotypów,	szukania	jedności	w	in-
ności.	
	 Ksiądz	Ludwik	Skowronek,	urodzony	w	Czucho-
wie	w	powiecie	rybnickim,	był	synem	nauczyciela.	Uczył	
się	w	swojej	rodzinnej	wsi,	później	w	Gliwicach.	Studio-
wał	prawo	a	następnie	teologię	we	Wrocławiu	i	Ratyzbo-
nie.	W	roku	1884	przyjął	święcenia	kapłańskie.	Był	wi-
karym	w	Starym	Bieruniu	a	od	roku	1887	w	Bogucicach,	
gdzie	po	krótkim	okresie	administrowania,	w	roku	1889	
otrzymał	nominację	na	proboszcza	parafii	św.	Szczepa-
na.	Wybudował	kościoły:	w	Bogucicach	(1894),	w	Załężu	
i	w	Dąbrówce	Małej.	W	dwóch	ostatnich	powstały	od-
dzielne	parafie	z	plebaniami	i	cmentarzami.	Był	jednym	
z	inicjatorów	i	budowniczych	kościoła	i	klasztoru	w	Pa-
newnikach.	W	parafii	boguckiej	zakładał	liczne	bractwa	
i	stowarzyszenia	religijne	a	w	szczególności	był	wielkim	
propagatorem	kultu	obrazu	Matki	Boskiej	Boguckiej,	w	
której	sanktuarium	do	dzisiaj	wierni	modlą	się	słowami:

Matką Tyś Katowic
Kopalń, hut Panienką.
Rozbudź w sercach naszych
Bożą moc zwycięską.
Matką Tyś Katowic
Panną Wielkomiejską
Za przyczyną Syna
Ciebie zwą Zwycięską.

	 Ksiądz	Skowronek	brał	również	udział	w	ówcze-
snym	życiu	politycznym.	Był	kandydatem	partii	Centrum	

dokończenie str. 6-7
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POLSKIE KANCJONAŁY, MODLITEWNIKI  
I PIEWNIKI NA LĄSKU

w	wyborach	do	Reichstagu	z	okręgu	Katowice	–	Zabrze,	
lecz	przegrał	z	Wojciechem	Korfantym.	Władze	kościel-
ne	 mianowały	 go	 radcą	 duchowym	 (1912)	 i	 nadały	 mu	
godność	 papieskiego	 prałata	 domowego	 (1923).	 Zmarł	
10	maja	1934	roku	w	Głuchołazach	w	domu	nazwanym	
„Marienfried”.	Zakupił	go	dla	konwentu	urszulanek	ze	
Świdnicy,	a	sam	mieszkał	w	nim	od	roku	1922.	Miejsce	
wiecznego	 spoczynku	 znalazł	 na	 miejscowym	 cmen-
tarzu.	Należał	on	do	 tych	duchownych,	którzy	poprzez	
swoją	działalność	na	wielu	płaszczyznach	przekształcali	
oblicze	górnośląskiej	ziemi.
	 Podobnie	Śpiewnik dla ludu katolickiego	ma	czte-
ry	„sposoby	słuchania	Mszy	św.”	-	 jedną	parafrazę	cał-
kowitą	i	trzy	parafrazy	częściowe,	połączone	z	liturgicz-
nymi	 	 tekstami	 mszalnymi.	 Rozważanie	 całego	 dzieła	
zbawczego	znajduje	się	np.	w	Przewodniku duchownym,	
gdzie:	 Introit	 i	 Kyrie	 -	 przypomnieć	 ma	 gorące	 prośby	
Sprawiedliwych	 oczekujących	 tysiące	 lat	 na	 Mesjasza.	
Gloria	 upamiętnia	 śpiew	 Aniołów	 w	 Betlejem.	 Słowa	
„Dominus	vobiscum”	ogłaszają	pokój,	jakim	napełnieni	
zostali	pasterze.

KANCJONAŁY RĘKOPIŚMIENNE

	 W	 Kancjonale Pszczyńskim	 (KP)	 zapisano	 87	
śpiewów	polskich	i	18	łacińskich.	Pierwszy	filigran	z	wy-
raźną	datą	1751	sugeruje,	że	kancjonał	powstał	między	
1751	a	1761	rokiem.	W	1748	roku	wybuchł	w	Pszczynie	
pożar,	 w	 którym	 spłonęła	 m.	 in.	 wieża	 kościoła.	 Już		
w	 1753	 roku	 odbyła	 się	 konsekracja	 nowego	 kościoła,		
a	niedługo	później	zbudowano	nowe	organy.	Być	może		
w	związku	z	 tymi	wydarzeniami	napisano	nowy	 śpiew-
nik.	Z	rękopisu	dowiadujemy	się,	że	w	miejscowości	gdzie	
kancjonał	 był	 używany,	 istniało	 bractwo	 różańcowe.		
W	 związku	 z	 tym	 zwraca	 uwagę	 fakt,	 że	 z	 czterech	
śpiewów	maryjnych	znajdujących	się	w	Kancjonale	 trzy	
–	 oprócz	 Litanii Loretańskiej	 –	 są	 pieśniami	 do	 Matki	
Boskiej	 Różańcowej.	 W	 końcowej	 części	 KP	 znajduje	
się	Litania	loretańska	do	NMP.	Litania	została	wpisana		
w	 późniejszym	 czasie	 nie	 przez	 głównego,	 lecz	 innego	
kopistę.
	 W	 litanii	 znajduje	 się	 wezwanie	 „Królowo	 bez	
zmazy	 pierworodnej	 poczęta”.	 Oficjalnie	 zostało	 ono	
włączone	do	Litanii	loretańskiej	po	ogłoszeniu	dogmatu	
o	Niepokalanym	Poczęciu	NMP	w	1854	roku	i	nie	ma	go	
ani	w	kancjonale	wydanym	w	1769	roku	we	Wrocławiu,	
ani	w	śpiewniku	wydanym	przez	M.	M.	Mioduszewskie-
go	w	1838	roku	w	Krakowie.	Można	więc	sądzić,	że	KP	
był	używany	co	najmniej	do	1854	roku.	Poza	tym	wydaje	
się,	iż	skreślenia	słów	,,Korony	Polskiey”,	dokonano	już	
po	 wpisaniu	 słów	 ,,bez	 zmazy	 pierworodnej	 poczęta”,	
gdyż	 inaczej	 wykreślono	 by	 również	 słowo	 „Królowo”.	
Mogło	to	mieć	związek	z	rozpoczętą	w	1872	roku	przez	

kanclerza	Bismarcka	akcją	tzw.	Kulturkampfu,	co	prze-
dłużyłoby	czas	używania	KP	jeszcze	o	kilkanaście	lat.
	 Kancjonał Pszczyński	zawiera	pieśni	o	różnej	te-
matyce,	 dotyczące	 różnych	 okresów	 roku	 liturgicznego		
i	traktujące	prawdy	religijne	z	różnego	punktu	widzenia	
(np.	opisują	jakieś	wydarzenie	religijne,	podają	w	sposób	
niejako	katechizmowy	prawdy	religijne,	mają	charakter	
umoralniający).	Śpiewy,	o	których	funkcjonowaniu	wie-
my	z	KP,	można	podzielić	na	dwie	grupy:

1.	pieśni	o	wyraźnie	określonej	funkcji;
2.	pieśni,	o	których	funkcji	wiemy	z	kontekstu.

	 W	grupach	tych	da	się	wyodrębnić	dwa	rodzaje	pieśni:
-	pieśni	o	dokładnie	sprecyzowanym	czasie	śpiewania;
-	pieśni	o	ogólnikowo	określonym	czasie	śpiewania.

PIEŚNI KOŚCIELNE

	 U	 początku	 dziejów	 polskiej	 pieśni	 kościelnej	
znaczącą	 rolę	 odgrywała	 praktyka	 śpiewania	 pacierza	
oraz	 wykonywania	 śpiewów	 związanych	 z	 głoszeniem	
kazań.	 Wspólnie	 odmawiany	 Symbol	 wiary,	 Dekalog		
i	pewne	modlitwy	wypowiadane	w	języku	ludowym	zo-
stały	wprowadzane	w	 ramach	 liturgii	 łacińskiej	uchwa-
łami	synodów	prowincjalnych	już	w	XIII	wieku.	Śpiewy	
związane	z	głoszeniem	słowa	Bożego	otrzymały	nazwę	
„pieśni	kazaniowych”	i	w	tym	początkowym	okresie	były	
wykonywane	 przed	 kazaniem,	 celem	 uproszenia	 Bożej	
światłości,	zarówno	dla	głoszącego	kazanie,	jak	i	dla	sa-
mych	słuchaczy.	Interesujący	jest	fakt,	że	często	w	takich	
okolicznościach	 śpiewano	 pieśni	 maryjne,	 by	 właśnie	
za	 wstawiennictwem	 Matki	 Bożej	 wypraszać	 potrzeb-
ne	łaski.	Wśród	tych	śpiewów,	znajdują	się	pieśni,	które	
były	 zwykle	 tłumaczeniem	 tekstów	 łacińskich,	 ale	 tak-
że	czeskich	 i	niemieckich.	Dużego	znaczenia	nabierały	
również	pieśni	katechizmowe,	których	w	XVII	wieku	po-
wstają	całe	zbiory.	Śpiewak	–	kantor	wykonywał	z	chóru	
poszczególne	zwrotki,	które	powtarzał	lud.	Podobną	for-
mę	rozpowszechniania	pieśni	katechizmowych	stosowali	
misjonarze,	głoszący	kazania	w	ramach	misji	ludowych.	
Nieco	inną	praktykę	ukazuje	zbiór	z	1771	roku	Nabożeń-
stwo kościelne Krajewskiego,	w	którym,	w	miejsce	gradu-
ału,	 pojawia	 się	 własny	 tekst,	 przygotowujący	 uczestni-
ków	 liturgii	 do	 słuchania	 słowa	 Bożego:	 „Przybądź	 ku	
nam	Panie,	na	nasze	wołanie.		Wesprzyj	łaską	twoią,	nas	
wszystkich	wzdychanie.	Abyśmy	pobożnie	prawdy	 twey	
słuchali,	 y	onę	wykonywali”.	Ten	sam	tekst	pojawia	 się		
w	ramach	śpiewu	Na Graduał przed Ewangeliją	w	znaczą-
cym	Śpiewniku Mioduszewskiego.	Podobną	wersję	podaje	
Dostateczny Śpiewnik Piekoszowskiego	z	poł.	XIX	wieku.	
W	sąsiednich	regionach	można	zauważyć	również	chęć	
przekazywania	 dziedzictwa	 pieśni	 polskich	 religijnych	
kolejnym	 pokoleniom.	 I	 tak	 w	 krakowskim	 Śpiewni-
ku Folwarskiego	 z	 1802	 roku,	 w	 ramach	 cyklu	 śpiewów	

dok. ze str. 5
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mszalnych	Z pokorą upadamy przed Tobą, o Boże,	wpro-
wadzono	specjalne	wezwanie	do	Ducha	Świętego	„Przed	
kazaniem”,	o	łaskę	zrozumienia	prawd	Bożych:	„Duchu	
Święty	 Day	 natchnienie.	 I	 rozumu	 oświecenie.	 Na	 słu-
chanie	słowa	twego.	Do	serc	naszych	mówiącego.	Udziel	
daru	pojętności.	Zatwierdź	łaską	nasze	słabości.	Byśmy	
wiernie	wykonali.	To	czego	będziem	słuchali”.
	 Wszystkie	zestawy	pieśni	mszalnych,	pod	wzglę-
dem	treści,	w	mniejszym	lub	większym	stopniu	wiązały	
się	z	tekstami	liturgicznymi,	w	tym	również	z	częścią	li-
turgii	słowa.	Forma	tych	pieśni	rozwijała	się	od	drugiej	
poł.	 XVIII	 wieku	 niezwykle	 intensywnie	 i	 z	 biegiem	
czasu	w	różnych	zbiorach	śpiewów	kościelnych	 ich	 licz-
ba	sięgała	ponad	100.	Wyróżniał	się	pod	tym	względem	
pelpliński	Zbiór pieśni nabożnych Kellera,	odnotowujący	
42	tytuły;	inny	znaczący	zbiór,	cieszyński	Kancjonał	Ja-
nusza,	przytaczał	29	tekstów.	
	 Wśród	 wielu	 utworów,	 pieśni,	 sekwencji,	 anty-
fon,	hymnów,	wyróżnia	się	wzruszająca	antyfona	maryj-
na	„SALVE	REGINA	–	Witaj	Królowo”,	w	której	autor	
(jest	 nim	 błog.	 Herman	 z	 Reichenau,	 z	 przydomkiem	
Kaleka.	Urodził	się	18	lipca	1013	roku.	Ułomny	Herman	
nie	mógł	chodzić,	nie	mógł	pisać,	z	trudem	mówił.	Gdy	
miał	 7	 lat	 trafił	 do	 klasztoru	 w	 Reichenau,	 gdzie	 oka-
zało	 się,	 że	 jego	 fizyczne	 ułomności	 zrównoważone	 są	
uzdolnieniami	 jego	 umysłu.	 Został	 zakonnikiem,	 jed-
nym	z	najbardziej	wykształconych	umysłów	średniowie-
cza.	 Pozostawił	 dzieła	 naukowe	 z	 zakresu	 matematyki,	
fizyki,	teologii,	etyki,	astronomii	i	liturgii.	Kochał	śpiew	
liturgiczny.	Zmarł	24	września	1054	roku)	zawarł	swoją	
miłość	 do	 Matki	 Najświętszej.	 W	 antyfonie	 tej	 wypo-
wiedział	wspaniale	uwielbienie	dla	Maryi,	ufność	w	Jej	
potęgę,	poczucie	własnej	niegodności	i	nędzy.	Wstępem	
do	tej	antyfony	jest	pełne	ufności	powitanie	dziecka	dla	
ukochanej	Matki:	„Witaj	Królowo,	Matko	Miłosierdzia,	
życia	 słodyczy	 i	 nadziejo	 nasza,	 witaj”.	 Później	 uka-
zuje	 duszę,	 która	 idąc	 przez	 życia	 poznaje	 grzech,	 po-
znaje	trudy	życia,	różne	cierpienia	i	bóle,	i	u	najlepszej		
z	Matek	szuka	pociechy	i	ratunku:	„Do	Ciebie	wołamy,	
wygnańcy,	 synowie	Ewy.	Do	Ciebie	wzdychamy,	 jęcząc	
na	tym	łez	padole”.	Wreszcie	przychodzi	starość,	dusza	
chrześcijanina	pełna	jest	skruchy,	wspomnień,	poczucia	
zaniedbanych	 i	 zmarnowanych	 łask	 Bożych.	 Z	 lękiem	
błaga	Maryję	o	ratunek:	„Przeto,	Orędowniczko	nasza,	
one	miłosierne	oczy	Twoje	na	nas	zwróć,	a	Jezusa,	bło-
gosławiony	owoc	żywota	Twojego,	po	tym	wygnaniu	nam	
okaż”.	Św.	Bernard	z	Clairvaux,	propagator	tej	antyfony,	
w	wielkim	uniesieniu	w	1146	roku	dodał	do	tej	antyfony	
trzy	końcowe	wezwania:	„O	łaskawa,	o	litościwa,	o	słod-
ka	Panno	Maryjo”,	pieczętując	nimi	tę	modlitwę,	której	
składowe	 części	 odpowiadają	 trzem	 głównym	 etapom	
życia	ludzkiego:	dzieciństwu,	młodości	i	starości.
	 Ruch	 cecyliański,	 hasła	 reformatorów	 odnowy	
muzyki	kościelnej	przełomu	XIX	i	XX	wieku	sprawiły,	
że	 próbowano	 wyrugować	 śpiew	 ludowy,	 pieśń	 naboż-
ną,	 z	 liturgii	 kościołów	 ziem	 polskich.	 Wśród	 szczegó-
łowych	 przepisów	 pojawiały	 się	 też	 decyzje	 odnoszące	

się	do	śpiewów	związanych	z	głoszeniem	kazań.	Często	
tego	typu	zarządzenia	odnosiły	się	najbardziej	do	pieśni	
podczas	sumy	parafialnej,	gdzie	domagano	się	respekto-
wania	tekstów	łacińskich,	a	po	nich	można	było	dopiero	
śpiewać	 w	 języku	 polskim.	 Jednakże	 takie	 obostrzenia	
były	traktowane	jako	nadgorliwość	w	tendencjach	refor-
matorskich,	a	całej	rygorystycznej	praktyce	sprzeciwiali	
się	biskupi	diecezjalni,	którzy	przez	swoje	autorytatyw-
ne	rozporządzenia	starali	się	legalizować	dotychczasową	
praktykę	 stosowania	 pieśni	 nabożnej,	 w	 tym	 również	
śpiewów	pieśni	mszalnych.

PIEŚNI PRZED KAZANIEM

	 W	 liturgii	 polskich	 parafii	 na	 Górnym	 Śląsku	
w	 XIX	 i	 XX	 wieku	 stałą	 praktyką	 było	 głoszenie	 ka-
zania	 związanego	 z	 Ewangelią.	 Mogło	 ono	 być	 także	
realizowane	przed	Mszą	 św.	 czy	po	niej	 i	 towarzyszyły	
tej	 proklamacji	 odpowiednie	 pieśni.	 W	 górnośląskich	
przekazach	 śpiewów	kościelnych	ogółem	występuje	kil-
kanaście	 utworów,	 bezpośrednio	 związanych	 z	 głosze-
niem	kazania.	Spośród	wymienionych	już	śpiewów	o	za-
sięgu	ogólnopolskim,	mających	swoje	znaczące	miejsce		
w	 kancjonałach	 rozpowszechnionych	 w	 innych	 regio-
nach,	 pewne	 pieśni	 cieszą	 się	 również	 popularnością	
w	przekazach	źródłowych	na	Górnym	Śląsku,	w	 szcze-
gólności	są	to	następujące	utwory:	Duszo moja, słuchaj 
Pana, który ci oznajmuje; O, Jezu! Słowa Twego słuchać 
serdecznie pragniemy; Przyjdź, Duchu prawdy i światłości, 
z niebieskiej Twojej wysokości; W Imię Ojca! W Imię Syna! 
W Imię Ducha świętego.
	 Utwory	te	wyrażają	także	prośbę	o	łaskę	i	Bożą	
pomoc,	by	móc	realizować	Jezusowe	pouczenia,	żyć	we-
dług	Bożego	słowa	i	zasłużyć	na	wieczną	nagrodę.	Przy-
kładem	takiego	zastosowania	może	być	pieśń	Błogosła-
wieni	są,	którzy	słowa	Bożego	z	ochotą	słuchają,	w	wersji	
tekstowej	i	melodycznej	Chorału	Hoppego.	Istotna	myśl	
zawarta	w	tekście	tego	utworu	odwołuje	się	do	ewange-
licznego	wskazania,	by	nie	tylko	słuchać	z	uwagą	Bożej	
nauki,	przyjmować	Bożą	wolę,	ale	przede	wszystkim	sta-
rać	się	ją	wypełniać	w	codziennym	życiu.	(...)

natalia M. Ruman
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	 15	lipca	1985	roku,	w	140	rocznice	wydania	
przez	 burmistrza	 Pszczyny,	 Cristiana	 Schemmla	
pierwszej	polskiej	gazety	na	Śląsku,	czyli	„Tygodnika	
Polskiego	 poświęconego	 Włościanom”,	 otwarliśmy	
podwoje	 Muzeum	 Prasy	 Śląskiej,	 jedynej	 placówki	
w	 Polsce	 z	 ekspozycją	 czasopism.	 Gazeta	 na	 XIX	
-	wiecznym	Śląsku,	pełniła	niezwykle	ważną	rolę	 -	
budziła	 świadomość	 narodową	 polskich	 Ślązaków		
w	ówczesnej	rzeczywistości	cesarstwa	niemieckiego.	
To	ona	przyczyniła	się	do	tego,	że	na	początku	XX	
wieku,	 po	 powstaniach	 i	 plebiscycie	 górnośląskim,	
część	tej	krainy	wróciła	do	Macierzy.
	 W	czasie	 zwiedzania	 turyści	nie	 tylko	oglą-
dają	 oryginały	 dawnych	 gazet	 ze	 słynnym	 „Katoli-
kiem”	Karola	Miarki	i	„Polonią”	Wojciecha	Korfan-
tego	na	czele,	ale	mają	możliwość	poznać	działanie	
maszyn	i	urządzeń	drukujących	czasopisma.	

30 LAT MUZEUM PRASY LĄSKIEJ
- budzenie świadomości regionalnej u młodych

	 Grupy	 zwiedzających	 mogą	 samodzielnie	
wykonać	dawny	druczek	czy	drzeworyt	na	kilku	za-
bytkowych	prasach.
	 Poza	 takimi	 dorocznymi	 imprezami,	 jak	
„Noc	muzeów”	(w	tym	roku	740	zwiedzających)	czy	
„Industriada”,	 nasze	 muzeum	 oferuje	 atrakcyjne	
warsztaty:	drukarskie,	dziennikarskie	czy	introliga-
torskie,	 na	 których	 10	 osobowe	 grupy	 biorą	 udział		
w	łamaniu	i	drukowaniu	np.	winiety	gazety,	czy	tło-
czeniu	XVI	wiecznego	druku	w	2	kolorach.	
	 Po	renowacji	ekspozycji	parteru,	w	tym	roku	
wykonany	zostanie	remont	poddasza	i	nowa	wysta-
wa	prasy	międzywojennej.
	 W	planach	mamy	prezentacje	 śląskiej	prasy	
„Solidarności”	(1980-89),	ale	na	to	będą	potrzebne	
nowe	pomieszczenia.	Jesteśmy	optymistami!

30 lat minęło jak jeden dzień...

w obiektywie Jacka Jarczoka
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 Okładka pierwszej polskiej gazety na Śląsku, 
czyli „Tygodnika Polskiego poświęconego Włościa-

nom”, po konserwacji w Bibliotece Jagiellońskiej  
/bezpłatnie/, za co serdecznie dziękujemy 

dyrektorowi, prof. dr hab. Zdzisławowi Pietrzykowi
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	 W	dniu	14	kwietnia	br	odbyła	się	konferencja	po-
pularno-naukowa,	 zorganizowana	 przez	 Radę	 Powiatu	
i	Starostę	Pszczyńskiego	z	okazji	 190	 rocznicy	urodzin	
Wielkiego	Syna	Ziemi	Pszczyńskiej,	Karola	Miarki.	
	 W	programie	konferencji	wygłoszono	następują-
ce	referaty:

-	Danuta	Kocurek	(Uniwersytet	Śląski	WEiNoE), Karol 
Miarka - nauczyciel i społecznik.

-	Aleksander	Spyra	 (Muzeum	Prasy	Śląskiej	w	Pszczy-
nie),	 Drukarstwo na Ziemi Pszczyńskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności drukarskiej Karola Miarki.

-	 Justyna	 Pisek,	 Cezary	 Waluszko	 (Biblioteka	 Pedago-
giczna	w	Katowicach,	filia	w	Pszczynie),	Spuścizna lite-
racka Karola Miarki.

-	Maria	Szostak	(Radna	Rady	Miasta	Pszczyna),	Przesła-
nie Karola Miarki dla współczesnej edukacji.

-	Andrzej	Pilis	(Szkoła	Podstawowa	im.	karola	Miarki	w	
Pielgrzymowicach),	Czego Karol Miarka dziś by nauczał?

-	 Małgorzata	 Kiełkowska,	 Działalność stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego Karola Miarki w Pielgrzymowi-
cach.

	 Zebrani	wysłuchali	wystąpienia	zaspołu	muzycz-
nego	z	Pielgrzymowic	i	film	o	Miarce	„W	kapsule	czasu”.

	 Poniżej	prezentujemy	jeden	z	referatów	-	kusto-
sza	Muzeum	Prasy	Śląskiej	-	Aleksandra	Spyry.

	 	Przede	wszystkim	dziękuję,	panu	Staroście	i	Ra-
dzie	naszego	powiatu	za	ogłoszenie	2015	roku	-	rokiem	
Karola	 Miarki.	 To	 był	 niewątpliwie	 największy	 Ślązak	
przed	 Wojciechem	 Korfantym	 w	 dziedzinie	 budzenia	
świadomości	narodowej	Ślązaków,	dziennikarstwa	 i	or-
ganizacji	 społecznego	działania.	Wprawdzie	przed	nim	
był	Józef	Lompa	czy	nasz	Christian	Schemmel,	ale	do-
piero	Miarka	osiągnął	 te	niesamowite	 rezultaty	 swoich	
działań,	swoich	gazet	i	swojej	publicystyki.
	 Zanim	 przejdę	 do	 omawianego	 tematu,	 chciał-
bym	 podzielić	 się	 z	 zebranymi	 swoim	 poruszeniem	 po	
tym,	co	zdarzyło	się	3	kilometry	od	miejsca	narodzenia	
Karola	Miarki	-	w	Golasowicach.	Myślę,	że	Miarka	prze-
wróciłby	się	w	grobie	gdyby	się	dowiedział	o	 tej	próbie	
zamachu	na	wolność	szkoły	i	wolność	religijną,	na	zakaz	
modlitwy	przed	zajęciami.

	 Jestem	po	wymianie	korespondencji	ze	Śląskim	
Kuratorem	Oświaty,	panem	Stanisławem	Haberem	i	pa-
nią	dyrektor	Struzik.	Wszystko	się	na	szczęście	wyjaśniło	
i	rozwiązało	po	myśli	społeczności	Golasowic,	uczniów,	
rodziców,	księdza	pastora	i	księdza	proboszcza.	Solidar-
ność	zwyciężyła.	Ale	dziennikarskie	hieny	nadal	nastają	
na	nasze	konstytucyjne	prawa,	na	wolność	religijną	i	mu-
simy	czuwać.
	 Temat,	który	zamierzam	naświetlić	w	moim	ko-
munikacie	to	Karol	Miarka,	jako	drukarz,	jako	dzienni-
karz	i	jako	organizator.	
	 To	 jest	 śląska	miarka	(prezentuje eksponat).	So-
lidna	 niemiecka,	 urzędowa	 z	 pieczęcią	 i	 cechami	 nie-
mieckiego	Urzędu	miar	i	wag.	Nasz	bohater,	mając	takie	
nazwisko,	był	także	solidnym	niemieckim	nauczycielem,	
organistą	 i	kronikarzem	Pielgrzymowic.	Aż	zaczęły	 się	
wizyty	i	spotkania	z	Józefem	Chociczewskim	z	Poznania,	
z	Pawłem	Stalmachem	z	Cieszyna.	I	wtedy	nasz	młody,	
solidny	niemiecki	nauczyciel	„przejrzoł	na	łoczy”.	Zaczął	
czytać,	analizować	i	w	wyniku	tego	dojrzał	jako	obrońca		
i	 budziciel	 ludu	 polskiego	 na	 Śląsku.	 Rozpoczął	 swoją	
polską	 pracę	 redaktorską	 jako	 dziennikarz	 u	 Teodora	
Heneczka	 w	 Piekarach,	 redagując	 „Zwiastuna	 Górno-
śląskiego”.	To	rachityczne	prowincjonalne	pisemko	kato-
lickie	zamienił	na	niezwykle	poczytny	tygodnik,	zwielo-
krotniając	jego	nakład.	Jego	talent	wyostrzył	spojrzenie	
na	sprawy	śląskie,	wprawiając	w	zakłopotanie	Heneczka.	
To	sprawiło	niesnanski,	rozejście	się	i	kupienie	od	Cho-
ciszewskiego	„Katolika”.
	 I	 teraz	 zaczyna	 się	 wielki	 czas	 w	 działaniach	
Karola	 Miarki,	 wielki	 okres	 w	 budzeniu	 świadomości	
Ślązaków.	 Pierwsze	 numery	 Katolika	 drukuje	 w	 małej	
oficynie	w	Królewskiej	Hucie,	czyli	w	Chorzowie.	Tu	pu-
blikuje	słynny	artykuł,	który	poruszył	Ślązaków	„Jezus,	
Maria,	Józef	ratujcie	nas,	bo	zginiemy”.	Po	 innym	gło-
śnym	artykule	„List	otwarty	do	księcia	Bismarka”	-	na-
kład	Katolika	bardzo	wzrósł,	a	po	kolejnym	„Stary	Bóg	
żyje”	-	zaczęły	się	procesy	przeciwko	Miarce	i	konfiskaty	
poszczególnych	numerów	Katolika.	Zaczęło	się	odsiady-
wanie	wyroków.
	 Jednocześnie	nakład	gazety	osiągnął	rekordowe	
5000	egz.	Miarka	przeniósł	druk	Katolika	do	małej	ofi-
cyny	drukarskiej	Juliusza	Nowackiego	w	Mikołowie.
	 Zniszczony	więzieniem	 i	 chorobami,	m.	 innymi	
sądzony	 w	 Pszczynie,	 Karol	 Miarka	 sprzedaje	 Katoli-
ka	 w	 1880	 roku	 księdzu	 Radziejewskiemu.	 Kończy	 się	
też	KULTURKAMPF	czyli	walka	kulturalna	państwa	
niemieckiego	przeciw	katolikom	i	Polakom.	Miarka	jest	
wielkim	 bohaterem	 i	 zwycięzcą	 tej	 walki.	 Katolika	 ku-

Aleksander Spyra

Przesłanie życia i działalności 
Karola Miarki - nadal aktualne
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puje	w	1889	Adam	Napieralski,	król	prasy	śląskiej,	który	
mieszkał	w	Rudziczce	koło	Suszca.
	 Nie	 miał	 szczęścia	 do	 władzy	 niemieckiej	 nasz	
bohater.	Ale	nie	miał	też	szczęścia	do	władzy	i	mediów	
w	Polsce	Ludowej.	W	1953	roku	Wilhelm	Szewczyk	tak	
pisał:	 Miarka	 chciał	 zmierzać	 do	 celu	 nie	 najtrafniej		
wybraną	drogą.	Ten	„więzień	Watykanu”	skierował	roz-
budzony	 temperament	Ślązaków	na	manowce	 ideologii	
burżuazyjnej	-	klerykalnej	-	zabójczej	dla	wolności!
	 Podobnie	potępiany	był	w	PRLu	nasz	inny	wielki	
Ślązak	-	Wojciech	Korfanty	-	klerykał	i	ciemnogród.
	 Teraz	powinienem	powiedzieć	o	Karolu	Miarce	-	
drukarzu.	I	chcę	państwu	przekazać,	że	nie	da	się	o	nim	
powiedzieć	nic	bez	powiązania	z	jego	synem,	Karolem.	
Też	 urodzonym	 w	 naszych	 Pielgrzymowicach.	 Ojciec		
z	synem	tworzą	dopełniający	się	duet	a	dzieło	jest	spój-
ne.	 Ojciec	 zaczął	 a	 syn	 rozwinął	 mikołowską	 oficynę		
	 największą	 polską	 drukarnię	 na	 Śląsku	 zaopatrzoną		

w	nowoczesne	maszyny.	Druki	mikołowskie	czyli	gaze-
ty,	 książki	 i	 kalendarze	 docierały	 nie	 tylko	 do	 Polski.	
Dzieła	płynęły	przez	ocean	do	Polonii	w	Stanach	Zjed-
noczonych,	a	słynne	Żywoty	Świętych	Pańskich	czy	Wi-
zje	Katarzyny	Emmerich	do	dziś	są	w	bibliotekach	wie-
lu	polskich	domów.	Synowi	zawdzięczamy	kilkadziesiąt	
Kalendarzy	 Mariańskich,	 wielonakładowe	 czasopisma	
jak	Misjonarz	Katolicki,	Zdrowaś	Maria	ks.	Lubeckiego	
z	 Woli,	 Przyjaciel	 Rodzinny	 i	 wiele	 innych,	 oczywiście	
druk	„Kocyndra”.
	 Synowi	 Karolowi	 popsuło	 opinię	 małżeństwo		
z	córką	niemieckiego	burmistrza	Mikołowa.	No	cóż,	mi-
łość	nie	wybiera!
	 Po	 sprzedaniu	 swojego	 znakomicie	 prosperują-
cego	 przedsiębiorstwa	 Karol,	 syn	 przeniósł	 się	 do	 Ra-
ciborza,	 gdzie	 do	 śmierci	 prowadził	 Biuro	 Literackie,		
w	którym	wydawał	polską	literaturę	(1910-1919+)
	 Miło	mi,	 że	gościmy	w	Pszczynie	mieszkańców	
Pielgrzymowic,	 gdzie	 urodzili	 się	 dwaj	 nasi	 znakomici	
działacze	i	organizatorzy,	Karol	Miarka	i	jego	syn.	Gdzie	
do	 dziś	 w	 drewnianym	 kościółku	 funkcjonują	 organy	
Hassego	z	Głuchołaz,	na	których	grał	ojciec.
	 	Miło	mi	 także,	 że	na	 ścianie	pielgrzmowickie-
go	 przedszkola,	 czyli	 domu	 rodzinnego	 Miarków	 wisi	
brązowa	tablica	ku	jego	czci,	mojego	autorstwa	w	latach		
80-tych.
	 Na	koniec	mała	refleksja	socjologiczna,	związa-
na	z	omawianym	tematem.	Naród	niemiecki	jest	niewąt-
pliwie	 solidniejszy	 od	 polskiego.	 Potrafił	 sie	 w	 historii		
i	obecnie	lepiej	zorganizować.	Befel	i	ordnung	czyli	dys-
cyplina	i	porządek	były	zawsze	najważniejszymi	wskaź-
nikami,	którymi	Niemcy	się	kierowali.
	 Dlatego	 95%	 maszyn	 i	 urządzeń	 drukarskich		
w	 Muzeum	 Prasy	 Śląskiej	 jest	 produkcji	 niemieckiej.		
W	nowoczesnych	drukarniach	niewielką	dla	nich	konku-
rencją	są	maszyny	japońskie.	
	 Mimo	 to	 my	 Polacy	 nie	 potrafimy	 zastosować	
tej	 żelaznej	 niemieckiej	 dyscypliny,	 ani	 zachować	 tego	
społecznego	i	organizacyjnego	porządku.	Nie	potrafimy	
tak	po	prostu	żyć.	Jesteśmy	inni.	Ulepieni	z	innej	gliny.	
Mamy	oczywiście	talenty	i	zdolności	ale	nie	chcemy	ta-
kiej	obywatelskiej	dyscypliny.	Nam	ten	pruski	dryl	nigdy	
nie	odpowiadał.
	 I	 dlatego	 te	 wszystkie	 bajania	 tzw.	 europejczy-
ków	o	Multi-Kulti	czyli	o	wspólnocie	w	różnorodności,		
o	globalnej	wiosce,	to	po	prostu	mrzonka,	co	potwierdzi-
ła	niedawno	Angela	Merkel.
	 Dlatego,	tak	jak	w	przeszłości,	 tak	obecnie,	bę-
dziemy	po	prostu	sobą.	Nasza	słowiańska	dusza	ma	inny	
charakter,	bardziej	romantyczny,	wolnościowy.
	 Przykład	 Karola	 Miarki,	 który	 tę	 różnicę	 do-
strzegł	i	który	zaczął	polskim	Ślązakom	uzmysławiać,	że	
nie	są	obywatelami	II	kategorii	w	państwie.	Jego	konse-
kwentna	działalność	doprowadziła	do	3	powstań	i	plebi-
scytu	górnośląskiego,	a	celem	stał	się	powrót	do	Macie-
rzy.

A. spyra 

tablica na domu rodzinnym Miarków, dłuta A. spyry
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	 Przeniesienie	 się	w	czasie	chociażby	o	wiek	
wstecz,	 wywołałoby	 u	 współczesnego	 człowieka	
przeogromny	 szok	 cywilizacyjny	 i	 mentalnościowy.	
Co	prawda	centrum	Pszczyny	pod	względem	archi-
tektonicznym	nie	zmieniło	się	wiele	od	tego	czasu,	
ale	mieszkali	w	nim	zupełnie	 inni	 ludzie,	domino-
wał	 inny	 język,	moda,	obyczaje	 i	praktyki.	Wiele	z	
tych	ostatnich	zdumiałoby	teleportowanego	w	czasy	
swych	pradziadków	pszczynianina.	Należał	do	nich	
na	 przykład	 powszechny	 jeszcze	 na	 początku	 XX	
wieku	 widok	 pieszego,	 rzadziej	 konnego,	 konwoju	
aresztantów	(więźniów),	związanych	powrozami	lub	
skutych,	 prowadzonych	 ulicami	 miasta	 do	 świeżo	
wybudowanego	więzienia	przy	Sądzie	Powiatowym	
(obecnym	Rejonowym).	

	 Na	ten	właśnie	aspekt	niedawnej	przeszłości	
zwróciliśmy	uwagę	po	odnalezieniu	oryginalnego	tek-
stu	„Instrukcji	dla	wódź	Transportu”,	wydrukowanej		
w	 wersji	 dwujęzycznej,	 niemiecko-polskiej	 około	
1900	roku	w	oficynie		M.	Bartelsa	w	Rybniku.	Obo-
wiązywała	ona	na	pruskim	Górnym	Śląsku	policyj-
nych	konwojentów,	którym	powierzano	obowiązek	
przetransportowania	 grupy	 więźniów	 z	 różnych	
miejsc	odosobnienia	(aresztów	gminnych,	miejskich,	
sądowych,	 więzień).	 Charakter	 instrukcji	 wskazy-
wał,	że	konwojentami	byli	także	policjanci	narodo-
wości	polskiej,	często	słabo	znający	język	urzędowy,	
czyli	niemiecki.	Wszakże	swoiste	tłumaczenie	tekstu	
instrukcji	z	tego	ostatniego	na	język	polski,	typowe	
zresztą	dla	dwujęzycznych	druków	urzędowych	sto-
sowanych	na	pruskim	Górnym	Śląsku,	z	częściowym	
zastosowaniem	 staropolskiego	 słownictwa,	 wywo-
łuje	dzisiaj	uśmiech	na	twarzy	czytelnika.	Ma	także	
swoisty	 wdzięk,	 zwłaszcza	 w	 zestawieniu	 z	 treścią	
instrukcji,	w	której	znajdujemy	kilka	zadziwiających	
z	 naszego	 punktu	 widzenia	 przepisów.	 Przejdźmy	
zatem	do	lektury	tego	oryginalnego	górnośląskiego	
druczku,	wyjaśniając	w	nawiasach	niektóre	niezro-
zumiałe	dla	nas	terminy:

„instrukcyia dla wódź Transportu”  
(„instruktion für die Transporteurs”)

 1. Wódź [dowódca	 transportu]	 każdy na to 
uważnać powinny, żeby liczba prowadzicielówi	[kon-

wojentów]	albo pomocników przy transporcie się nie 
zmniéjsżyła. Jeżeliby jeden z nich w drodze zachorował 
albo z inszéj przycyny ważnéj od transportu się oddalić 
musiał, to powinnością nacielnika	[dowódcy	konwo-
ju]	będzie, żeby zaraz na pierwszym miejscu [postoju	
konwoju]	 o inszego się postarał prowadziciela albo 
pomocnika.

 2. Powinnością też będzie nacielnika to uczy-
nić w przypadku zprzeciwienia się aresztantów, bojąc 
się, żeby ich bezpiecznie na miejsce odprowadzić nie 
mógł.

 3. Prowadziciele takich transportów aresztan-
tów związanych albo w kajdany okutych, z kajdan 
uwolnić nie śmią, owszem mogą nie związane jéjm po-
wierzone aresztanty związać i w kajdany kazać okuć, 
jeżeliby:

a/ uciekać chcieli albo jeżeliby buntować zamyslali;

b/ jeżeliby noc nadeszla i podczas ciemności ucie-
kać mogli;

c/ jeżeli jeden z prowadzicielów odejść by musiał, i 
drugiego na miejsca jego zaraz dostać nie  byłoby 
można;

d/ jeżeliby niespodziwane przypadki ważne, ostroż-
ność taką przykazali.

 4. Prowadziciele transportu ustawicznie aresz-
tantów obserwować muszą, osobliwie w lasach albo 
w inszych okolicach niebezpiecznych; z aresztantami 
ani sami gadać, ani inszym ludziom mowienie z nimi, 
albo między sobą pozwolić nie powinni, najmniéj na 
to pozwolić nie mają, żeby listy odbierali, albo komu 
dawali.

 Od aresztantów ani co kupić albo handlować, 
albo w podarunek wziąc nie śmią. Od transportu się 
oddalić nie powinni. Tym, na wozach transportowa-
nym w największéj tylko potrzebie pozwolenia dać 
mogą do zejśca na dół, a w tym, przypadku ich zwią-
sanych prowadzić muszą.

 Prowadziciele bez potrzeby w drodze do karcz-
my wstąpić nie mają, a jeżeli to podczas obiadu po-

JAK ONEGDAJ ARESZTANTÓW 
DO PSZCZYNY WODZONO

dr Jerzy Polak
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trzeba każe, dubeltową [z	 podwójną]	 ostrożnością 
aresztantów pilnować powinni.

 5. Jeżeli aresztant uciekać chce, albo w rzeczy 
saméj już uciekł, to go gwałtem wstrzymać albo złapać 
a jeżeli jeszcze nie był związany, w kajdany go okuć 
trzeba. Jeżeli już uciekł, to o tym uwiadomić trzeba 
najbliższych władz policyjnych, Żandarmerią i groma-
dy, żeby za nim ścigano.

 6. Jeżeli aresztanci spokojnie się śprawują, to 
ani od prowadzicielów ani do inszych ludzi znieważo-
ne bydż nie powinni.

 7. Oddanie aresztantów zawsze u władzy po-
licyjnéj saméj i nie u Niéj podległych officialistów	
[urzędników] nastąpić ma.

 Téj władze saméj te do transportu należące pie-
niądze, papiery i rzeczy oddane bydż mają. Wodzom 
[konwojom]	nie wolno, wydać najmniéjszą szęść tych 
pieniądzy albo rzeczy samowolnie. Jeżeli nadzwyczaj-
nych wydatków podczas transportu wiskać [uniknąć]	
nie można, n.pr.	[na	przykład] dla choroby transporta-

ta [aresztanta], wtedy potrzebę wydatku takiego przed 
zwierzchnością miejsca, na którem się to dzieje, jeżeli 
się inaczej nie da, przed soltysem wykazać należy.

 8. Niedbałość prowadzicielów karana będzie 
pieniądzmi albo aresztem i w przypadku ucieczki 
aresztanta, prowadzicieli oprócz kary dopiero [wyżej]	
ustanowionéj jeszcze koszta transporta i koszta złapa-
nia aresztanta zapłacić muszą.

	 Gdyby prowadziciele aresztantów oczywiście do 
ucieczki pomogali, to podług praw kriminalnych sądzeni  
i karani będą.”

	 Ostatni	punkt	 instrukcji	wskazywał,	że	kon-
wojującym	zdarzały	się	zaniedbania	w	sprawowania	
służby.	Na	podstawie	lektury	tekstu	instrukcji	łatwo	
spostrzec,	 że	 prawodawstwo	 pruskie	 przewidywało	
różne	 okoliczności,	 jakie	 mogły	 się	 przydarzyć	 w	
pracy	 policyjnym	 konwojentom.	 Czy	 zdarzały	 się	
ucieczki	więźniów	w	samej	Pszczynie,	to	już	rzecz	na	
inną	opowieść	z	miejscowego	pitavalu.

Jerzy Polak

	 Józef	Kopocz	już	na	początku	lat	sześćdzie-
siątych	 stał	 się	 wielką	 osobowością	 telewizyjną	 -		
w	czym	pomogła	mu	nie	tylko	wyrafinowana	męska	
uroda	 i	wrodzony	 talent	prezenterski,	 ale	 i	 staran-
ne	wykształcenie	uniwersyteckie	(U.J.)	i	znajomość	
dwu	światowych	języków:	angielskiego	i	niemieckie-
go.
	 Mógł	 robić	 wszystko.	 Na	 przykład	 relacjo-
mować	wielkie	imprezy	sportowe	-	w	tym	olimpiady		
i	mistrzostwa	europejskie	-	jak	i	artystyczne	(„Dni	Pol-
skie”	w	Anglii,	Austrii,	Niemczech,	ZSRR,	koncerty		
z	okazji	„Barbórki”,	„Bawcie	się	z	nami”,	„Gwiazdy	
siedmiu	stolic”,	„Studio	Rondo”	oraz	festiwale	opol-
skie	i	sopockie,	a	także	konsferansjerka	zagraniczna	
dla	„Marka	i	Wacka”).	Podobał	się	zawsze,	więc	po-
został	niezapomniany.	Dlatego,	choć	już	od	dobrych	
kilku	lat	nie	występuje	w	polskiej	telewizji	(wiedeń-
czycy	 mogą	 go	 częściej	 oglądać)	 wygrał	 niedawno	
„w	 cuglach”	 plebiscyt	 na	 najpopularniejszą	 postać	
katowickiego	ośrodka	TV.
	 W	 barwnym	 życiorysie	 Józka	 jest	 jeszcze	
jeden	 bardzo	 ważny	 rozdział	 -	 poza	 małżeńskim,	
oczywiście.	 Otóż	 tak	 się	 złożyło,	 że	 został	 zaokrę-

towamy	na	naszym	transatlantyku	„Stefan	Batory”,	
na	którym	podniesiony	został	do	 rangi	oficera	 rej-
sowego,	mającego	m.	in.	za	zadanie	pdnoszenie	do-
brego	 samopoczucia	pasażerów.	Od	niego	zależała	
temperatura	 życia	 rozrywkowego	 i	 towarzyskiego;	
prowadził	 zatem	 koncerty	 popularne,	 kabareto-
we	 oraz	 okolicznościowe	 bale	 (kapitański,	 polski)		
i	zawsze	musiał	być	w	dobrym	humorze,	co	mu	zresz-
tą	nie	sprawiało	trudności.
	 Gorzej	było	z	kochliwymi	pasażerkami,	które		
z	 dala	 od	 domu	 czuły	 wyjątkową	 wolę	 Bożą.	 Pew-
nego	 razu	 pewna	 staruszka,	 angielska	 dama	
snuła	 się	 bezustannie	 za	 nim,	 szepcząc	 namięt-
nie:	 „Love	 me,	 Joc...”,	 domagając	 się	 równo-
cześnie	 podania	 numeru	 jego	 osobistej	 kabi-
ny.	 A	 noce	 były	 parne	 i	 burzące	 krew	 w	 żyłach.		
I	co	zrobił	ten	niecnota?	Ano,	podał	numer	kabiny,	
ale	nie	swojej.	Jak	się	wkrótce	okazało,	mieszkał	w	
niej	pewien	duchowny.	Na	statku	powstało	poważne	
zamieszanie,	ale	kiedy	ma	się	w	domu	za	żonę	praw-
dziwą	 Firlejówkę	 -	 jak	 właśnie	 Józek	 -	 to	 człowiek	
nie	ogląda	się	za	angielskimi	damulkami...

Bolesław Lubosz

Wspomnienie - Józef KOPOCZ
pierwszy spiker TV Katowice dok. ze str. 2
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	 Tak	 redaktor	 Wacław	
Zmarlak	 nazwał	 swoją	 nową	
książkę,	 wydaną	 z	 okazji	 25	 le-
cia	 Samorządu	 Miejskiego		
w	 Pszczynie.	 Tak,	 rok	 1990	 był	
cezurą	 w	 dziejach	 Polski,	 Śląska		
i	naszego	miasta,	którą	warto	było	
uczcić	taką	piękną	uroczystością,	
jaką	 zorganizowali	 Rada	 Miej-
ska	 i	Burmistrz	Pszczyny	w	dniu		
22	maja	br.
	 Piękna	 sala	 lustrzana	 pa-
łacu	 (jednak	 sala	 Maximiliana		
w	 Książu	 nie	 umywa	 się	 do	 niej	
pod	 względem	 urody),	 uroczysty	
program	obchodów	25	lecia	 i	za-
proszeni	 dostojni	 goście,	 wśród	
których	byli	prawie	wszyscy	miej-
scy	radni	tego	ćwierćwiecza,	dele-
gacje	czterech	miast	partnerskich,	
gospodarz	 powiatu,	 wójtowie	
sąsiednich	 gmin,	 proboszczowie	
pszczyńskich	parafii	i	hrabia	Bol-
ko	von	Hochberg.
	 Był	hymn	narodowy	i	hej-
nał	 Pszczyny	 wykonany	 przez	
sympatyczny	 kawartet	 klarneto-
wy	 gimnazjalistów	 pszczyńskich,		
a	 słuchacze	 chyba	 pierwszy	 raz	
zobaczyli	klarnet	basowy.	
	 Była	 wzruszająca	 minu-
ta	 ciszy	 za	 tych	 samorządowców,	
którzy	już	odeszli	do	Pana,	wśród	
których	 mój	 Przyjaciel	 Henryk	
Studzieński.
	 W	 części	 artystycznej	 wy-
stąpił	 znakomity	 zespół	 wokalny	
Avocado,	 a	 w	 nim	 nasz	 Michał	
Czernek.	 Po	 3	 godzinnej	 uro-
czystości	 goście	 udali	 się	 do	 od-
nowionych	 przez	 miasto	 stajni	
książęcych,	gdzie	odbyła	się	część	
nieoficjalna.	

	 Parę	 słów	 chcę	 poświęcić	
wydawnictwu	„Droga	i	potyczki”.	
Okazuje	się,	że	Wacław	Zmarlak	
to	 wieloletni	 kronikarz	 pszczyń-
skiej	 rzeczywistości.	 Publikacja	
w	 sposób	 drobiazgowy	 ukazuje	
różne	 meandry	 życia	 samorządu	
miejskiego.
	 Wyczytałem	 tam	 wiele	
ciekawostek.	Np.	na	 str.	 51	autor	
opisuje	 3-krotne	 głosowanie	 na	
burmistrza.	Dwie	pierwsze	rundy	
skończyły	się	remisem	16	i	16.	Po	
przerwie	ogłoszono	trzecie	głoso-
wanie.	 Wygrał	 T.	 Tomczykiewicz	
jednym	 głosem.	 Zmarlak	 pisze:	
do	dziś	panują	na	ten	temat	spe-
kulacje	 i	 domysły.	 Otóż	 Panie	
Wacku,	 ja	 byłem	 tym	 radnym,	
który	 zmienił	 zdanie	 pod	 wpły-
wem	 moich	 synów,	 któ-
rzy	 argumentowali,	 że	
Tomek	taki	młody	 i	 taki	
nowoczesny.	 I	 to	 była	
jedna	 z	 gorszych	 decyzji	
w	 moim	 życiu.	 Wielkie	
rozczarowanie.	 Zresztą	
Pan	 się	 też	 o	 tym	 prze-
konał	 (na	 str.	 67)	 kiedy	
Tomczykiewicz	 składał	
Panu	 gratulacje	 na	 se-
sji,	 a	 następnie	 odwołał	
Pana	z	funkcji	redaktora	
naczelnego	„Głosu”.
	 Takich	 cieka-
wostek	 i	 smaczków	 jest		
w	publikacji	więcej.	War-
to	ją	przeczytać.	I	jeszcze	
o	 zaprojektowanej	 prze-
ze	mnie	okładce.	To	sym-
bol	pszczyniaków,	którzy	
najpierw	 podnosili	 pię-
ści	 przeciw	 PRL-	 owi	

Na marginesie pięknego jubileuszu

„Droga i potyczki”

NOWOCI SPOD
PRASY

(Solidarność,	 Larysz,	 Lipniak)		
a	w	1990	roku	te	same	ręce	pod-
nosiły	się	w	demokratycznym	gło-
sowaniu.	Ratusz	był	nasz!

	 Łza	 się	 w	 oku	 kręci	 ze	
wzruszenia	 nad	 tym	 pięknym,	
pszczyńskim	ćwierćwieczem.

A.spyra
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	 Taki	 podtytuł	 nosi	 niedaw-
no	 opublikowana	 biografia	 cesarza	
niemieckiego	i	króla	pruskiego	Wil-
helma	II	(1859	–	1941)	autorstwa	dr.	
Piotra	 Szlanty,	 związanego	 z	 Insty-
tutem	 Historycznym	 Uniwersytetu	
Warszawskiego,	 a	 zarazem	 redak-
tora	 popularnego	 miesięcznika	 hi-
storycznego	 „Mówią	 wieki”.	 Warto	
podkreślić,	że	jest	to	pierwsza	polska	
naukowa	 biografia	 kajzera,	 którego	
osoba	 doczekała	 się	 już	 w	 Niem-
czech	i	na	całym	świecie	kilkuset	(!)	
biografii	 i	 różnych	 opracowań,	 na	
czele	 z	 monumentalnym,	 trzytomo-
wym	 dziełem	 brytyjskiego	 history-
ka	 Johna	 Röhla	 wydanym	 w	 latach	
1993-2008.

	 Polski	biograf,	wykorzystując	
tylko	 część	olbrzymiej	 spuścizny	ar-
chiwalnej	 pozostawionej	 przez	 mo-
narchę,	bogate	wydawnictwa	źródło-
we	i	liczne	pamiętniki,	a	także	dwie	
autobiografie	 kajzera,	 napisał	 inte-
resującą	 książkę.	 Nie	 jest	 ona	 tyl-
ko	 szeroką	 biografią	 polityczną,	 ale	
momentami	 wręcz	 frapującą	 opo-
wieścią	 o	 osobliwym,	 megalomań-
skim	 i	 apodyktycznym	 władcy	 Prus		
i	Niemiec,	panującym	w	latach	1888-
1918.	Poznajemy	jego	skomplikowa-
ną	 osobowość,	 fatalne	 dzieciństwo,	
gdy	był	niemal	katowany	przez	pre-
ceptorów,	niemniej	 fatalne	stosunki	
z	 rodzicami,	 jego	 fascynację	 dziad-
kiem	Wilhelmem	I	i	losy	jego	dwóch	
małżeństw.	 Autor	 zaznajamia	 nas	
z	 najważniejszymi	 aspektami	 jego	
życia	 prywatnego,	 zwracając	 uwagę	
na	 leniwy	 styl	 życia	 (ulubione	 zaję-
cia:	 jeździectwo,	 polowania,	 jach-
ting	 i	 przebieranie	 się	 w	 mundury),	
bulwersującą	otoczenie	i	świat	dzia-
łalność	 publiczną	 oraz	 dyletanctwo	
wojskowe.	Obserwujemy	próby	Wil-
helma	II	przejęcia	osobistych	rządów	
w	Niemczech,	zakończone	ostatecz-

nie	 w	 1903	 roku	 niepowodzeniem	
i	 zdaniem	 się	 na	 rządy	 ambitnych	
kanclerzy,	dyplomatów	i	generałów.	
Przez	 tych	 ostatnich	 został	 w	 okre-
sie	 Wielkiej	 Wojny	 1914-1918	 fak-
tycznie	 odsunięty	 w	 cień,	 odgrywa-
jąc	 niewielką	 rolę	 w	 podejmowaniu	
najważniejszych	decyzji	politycznych		
i	militarnych.	Mimo	to	wciąż	wierzył,	
że	„został	przez	Opatrzność	wyzna-
czony	 do	 wielkich	 zadań”,	 chociaż,	
jak	 przekonywująco	 dowiódł	 Piotr	
Szlanta,	 nie	 nadawał	 się	 do	 funkcji	
monarchy.

	 Niewątpliwie	 prawdziwym	
hitem	publikacji	są	rozdziały	odkry-
wające	 przed	 polskim	 czytelnikiem	
zupełnie	 nieznane	 strony	 działal-
ności	 kajzera:	 jego	 zafascynowanie	
techniką	 (zeppeliny	 i	 pancerniki),		
a	także	kinem	(był	pierwszym	wład-
cą,	 który	 dostrzegł	 propagandową	
siłę	filmu,	z	 jego	udziałem	nakręco-
no	 kilkaset	 filmów!),	 popularność		
w	 społeczeństwie	 niemieckim,	
ucieczkę	i	komfortowe	życie	na	emi-
gracji	w	Holandii,	wreszcie	jego	na-
dzieje	na	restaurację	monarchii	nie-
mieckiej.	 Obszernie	 i	 w	 nowatorski	
sposób	 przedstawiony	 jest	 stosunek	
Wilhelma	II	do	sprawy	polskiej	i	Po-
laków.	Autor	stara	się	przy	tym	prze-
konać	czytelnika,	że	w	gruncie	rzeczy	
jego	 zaangażowanie	 w	 sprawy	 pol-
skie	było	niewielkie,	chociaż	oczywi-
ście	 podpisywał	 się	 pod	 wszystkimi,	
dobrze	 znanymi	 nam	 antypolskimi	
ustawami.

	 Polski	biograf	kajzera	anali-
zuje	życie	 i	osobowość	swego	boha-
tera	bez	specjalnych	emocji,	podkre-
ślając	na	końcu	swej	opowieści	 jego	
współodpowiedzialność	 za	 wybuch	
krwawej	 I	 wojny	 światowej	 i	 uzna-
nie	 go	 w	 traktacie	 wersalskim	 (art.	
227)	 winnym	 za	 jej	 rozpętanie	 oraz	

za	 przestępcę	 „przeciw	 moralności	
międzynarodowej”.	 Swej	 odpowie-
dzialności	 nigdy	 nie	 przyjął	 jednak	
do	 wiadomości,	 uważając	 się	 za	
skrzywdzonego	 przez	 świat	 i	 repu-
blikańskich	Niemców.	Świat	widział	
w	 nim	 natomiast	 w	 1918	 roku	 „no-
wego	 Attylę”	 i	 „bestię	 z	 Berlina”.		
A	na	krakowskim	rynku	na	Wielka-
noc	wystawiono	krzyż,	a	obok	portre-
ty	cesarzy	niemieckiego	Wilhelma	II	
i	austriackiego	Karola	I	z	podpisem,	
„że	jeszcze	nigdy	Chrystus	nie	wisiał	
w	towarzystwie	takich	łotrów”…

	 Nie	zabrakło	w	książce	kilku	
wzmianek	o	Pszczynie.	Związane	są	
one	z	pobytem	niemieckiego	Naczel-
nego	 Dowództwa	 (OHL)	 w	 zamku	
„przez	kilka	miesięcy	w	1915	i	1916	
roku”,	 jak	 na	 s.	 248	 niezbyt	 precy-
zyjnie	 nadmienia	 autor	 (powinno	
być	 –	 przez	 blisko	 dwa	 lata	 1915-
1917).	 Czytamy	 także,	 że	 cesarz	
polował	 wówczas	 w	 lasach	 księcia	
pszczyńskiego	 (Jana	 Henryka	 XV),	
którego	jednak,	co	ciekawe,	biograf		
w	 ogóle	 nie	 wymienia	 wśród	 licz-
nych	przyjaciół	otaczających	cesarza.	
Wśród	nielicznych	ilustracji	w	książ-
ce	 nie	 zabrakło	 znanej	 fotografii		
z	1917	roku,	przedstawiającej	kajzera		
w	 zamku	 pszczyńskim	 w	 otoczeniu	
rzeczywistych	 wodzów	 niemieckich	
Hindenburga	 i	 Ludendorffa.	 Symp-
tomatyczne,	 że	 warszawski	 historyk	
nie	 wykorzystał	 obszernych	 pamięt-
ników	 księżnej	 pszczyńskiej	 Ma-
rii	 Teresy	 (Daisy),	 których	 jednym		
z	 głównych	 bohaterów	 jest	 właśnie	
Wilhelm	 II.	 To	 wynik	 przeoczenia,	
czy	 zlekceważenia	 opowieści	 egzal-
towanej	arystokratki?

Piotr Szlanta, Wilhelm II. Ostatni 
z Hohenzollernów, Wydawnictwo 
Książka i Wiedza, Warszawa 2015.

Jerzy Polak

OSTATNI 
Z HOHENZOLLERNÓW
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