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SZCZĘÃLIWYCH ÃWIĄT

BOÏEGO NARODZENIA

ÏYCZYMY
WSZYSTKIM MIESZKAªCOM
Pszczynianin, założyciel Muzeum Militariów Śląskich w Łazienkach
Książęcych, adiunkt
na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ZIEMI
PSZCZYªSKIEJ
członek Zakonu Templariuszy w Polsce.
(O ornacie czytajcie na 16 stronie)
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NOWOCI SPOD PRASY

CLERUS DECANATUS PLESNENSIS
(...) Pszczyńska księga posiada niezwykła wartość, gdyż jest to
źródło bardzo rzadko występujące
w polskich archiwach. Udało nam
się ustalić fakt zachowania w Polsce
- poza pszczyńskim - tylko czterech
nowożytnych protokolarzy dekanalnych, spośród których trzy powstały
na terenie dawnej diecezji krakowskiej.
Walory pszczyńskiej księgi widać najpełniej w porównaniu
z pozostałymi zachowanymi w Polsce protokolarzami. Stostrzane
z racji przynależności dekonatu bytomskiego do diecezji krakowskiej
Acta synodiala deconatus Bythomiansis pomimo wiele obiecujących
ram chronologicznych (1696-1789)
w istocie zawierają tylko 11 protokołów kongregacji dekanalnych (16961699, 1711, 1716-1718, 1785, 1787,
1789). Pozostałe wpisy stanowiły natomiast rodzaj dziekańskiego Currendenbucha, a zatem zbioru pism
okólnych władz kościelnych i cywilnych. W żadnym z zachowanych
protokołów bytomskich kongregacji
nie podano również katalogu pytań i świadków przesłuchiwanych
w ramach scrutinium internum, ograniczając się jedynie do konkluzji
zeń wynikających. Podobną zresztą
cechę posiadały protokoły z dekanatu Nowa Góra. Wykaz 9 pytań
(w Pszczynie były to nawet 24 pytania) po raz pierwszy zanotowany
został w protokole z 1693 r., kolejny (10 pytań) - w 1710 r. Nigdy jednak odpowiedzi przesłuchiwanych
świadków -  w odróżnieniu od źródła
pszczyńskiego - nie zostały zaprotokołowane w języku polskim, choć do
protokołów z 13 IX 1717 r. oraz 15
IX 1740 r. dołączono polskie kazania
proboszcza w Płazie (ks. Romualda
Hojeckiego) oraz dziekana nowogórskiego Wojciecha Tomaszewskiego.
26 rok wydawania
1 numer ukazał się
w marcu 1990

Problem
języka
protokołów pszczyńskich kongregacji dekanalnych
jest
zresztą
zagad n ien iem
w y magają c y m
odrębnej analizy. Obok dominującej łaciny
w protokołach
występował także język polski
wraz z elementami pogranicza
śląsko-małopolskiego oraz - im
bliżej 1742 r.,
tym częściej język niemiecki.
Intrygujące wydaje się jednak
nie tyle samo
użycie
języka
polskiego,
ile
raczej wprowadzenie go w ściśle określonych
sytuacjach. Były
to zatem niemal zawsze wypowiedzi świadków przesłuchań: księży,
organistów, kościelnych, nauczycieli
i dzwonników parafialnych. W ferworze prowadzonych w czasie kongregacji dekanalnych dyskusji, a
częstokroć sporów, zdarzało się zebranym spontaniczne używanie języka polskiego. Już w 1694 r. pojawiła
się chlebowa lopota, w 1721 r. przytoczono zaś słowa plebańskiej kucharki: Da byc sto diabłow ziadł, zas do
żyda poszedł pic, byłby trochę swini
popasl. W 1725 r. również o gospodyni plebańskiej organista z Wisły
zeznał, ze kucharka ks. Wiskiego gębę
ma barzo wielką z ludzmi sie wadzi, co
x. plebana szpeci. W 1753 r. dziekan

F. Cebulka zawiadamiał kondekanalnych o wizycie przedstawiciela kurii
krakowskiej, na co plebani z Brzeźć
i Wisły z przekąsem stwierdzili: invito W[ielmożnego] P[ana] Dob [rodzieja] do siebie, sed rogo primo post
messem, gdysz teraz ziarnka owsa
nie mam. Wislensis parochus dixit:
ja nie tylko owsa nie mam, ale tysz
i chleba [...]. Nawarstwienia językowe, na które złożyły się wpływy
polskie, czeskie oraz niemieckie, są
jedną z głównych cech charakterystycznych pszczyńskiego protokolarza, wyróżniając go zdecydowanie
spośród zachowanych tego rodzaju
ksiąg. (...)

[fragment wstępu]
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SpełniliÀmy
swoją rolÅ!
Drodzy Czytelnicy

Niech prawo zawsze znaczy PRAWO
a sprawiedliwość - SPRAWIEDLIWOŚĆ
Julian Tuwim
Kwiaty Polskie 1940
Przeczytałem po raz kolejny
ten piękny poemat Tuwima i znalazłem wiele ciekawych, wręcz proroczych stwierdzeń, które pasują do
naszej aktualnej, polskiej sytuacji.
I tak na przykład:
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych
albo
Przywróć nam chleb z polskiego pola
Przynieś nam trumny z polskiej
sosny
Lecz nade wszystkim słowom naszym
Zmienionym chytrze prze krętaczy
Jedność przywróć i sprawiedliwość
albo
Daj pracującym we władanie
Plon pracy ich we wsi i w miastach
Bankierstwo rozpędź i spraw Panie
By pieniądz w pieniądz nie porastał
Coś się zaczyna sprawdzać
z tęsknot Juliana Tuwima. Oto Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory. W powiecie pszczyńskim przewaga jest druzgocąca
PiS - 46,66 %
PO - 19,26 %
Również w Pszczynie PiS wygrał
zdecydowanie

PiS - 42,70 %
PO - 23,44 %
No i od razu zaczęło się. Była
pani premier powiedziała, że władza
Prawa i Sprawiedliwości cofnie Polskę o 500 lat do średniowiecza.
Miała pecha, bo 500 lat
temu Polską rządził Zygmunt Stary
i Bona. Był to tzw. „złoty wiek” Królestwa Polskiego, pełnia renesansu
i szczyt potęgi państwa.
Redaktor Blumsztajn z „Gazety Wyborczej” wyznał, że Polska
stanie się państwem wyznaniowym
a Aleksander Smolar ogłosił, że wygrała ta gorzej wykształcona część
Polski i mieszkańcy wsi. Czy ja jestem gorzej wykształcony od pana
Smolara?!
Po wyborze Andrzeja Dudy
na prezydenta Rzeczpospolitej media mętnego nurtu nadały, że prezydent „ostentacyjnie okazuje swój
katolicyzm”. Na czym to polega - że
klęka i żegna się przed pomnikami?
A co ma robić - może skorzystać jak
„radzili” za komuny - wiara i religia
do kruchty i do zakrystii. A przecież wiara jest dla nas inspiracją do
działalności społecznej i politycznej.
Więc trzeba OSTENTACYJNIE.
Żegnam się, pełen nadziei
na dobrą zmianę.

Aleksander Spyra

Kiedy ćwierć wieku temu
wydawaliśmy pierwszy numer
„Orędownika Kulturalnego”(marzec 1990), napisałem „otwieramy
nasz kramik, okienko Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej i jedynym naszym zmartwieniem będzie, kiedy go będzie
trzeba zamknąć”.
Kończąc wydawanie czasopisma nie odczuwamy zmartwienia. Raczej dużą satysfakcję
z wielkiego, 25 letniego dorobku
tego swoistego „Lokalnego Obserwatorium Kultury”.
Duża ilość artykułów
i opracowań z dziedziny historii regionu i jego kultury będzie
jeszcze długo źródłem wiedzy
w tej dziedzinie, bowiem roczniki „Orędownika” są w głównych
polskich bibliotekach a także
w naszych pszczyńskich zbiorach.
Dlatego za współtworzenie naszego „Orędownika”
dziękuję od serca wielu autorom
a szczególnie wymienię dra Jerzego Polaka, historyka, który od
pierwszego numeru jest z nami,
a takie cykle jak „Poczet Panów
Pszczyńskich” nadał pismu wysoką rangę. Dziękuję też dr Halinie Nocoń, naszej stałej i wiernej
współredaktorce, oraz Jackowi
Kobylińskiemu, za wieloletnie łamanie pisma.
Było to piękne ćwierć
wieku dla Ziemi Pszczyńskiej.
I dla mnie!
Aleksander Spyra
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A. Spyra

SZKICE Z DZIEJÓW TOLERANCJI
NA ZIEMI PSZCZYªSKIEJ
Kreśląc tę garść faktów, spostrzeżeń i refleksji na
ten temat, przyznam się, że nie lubię słowa „tolerancja”.
U nas na Śląsku czasownikiem „tolerować” określa się
stosunek porządnych, normalnych ludzi do różnej maści
leni, nierobisiów, nieszkodliwych łazików, czyli ludzi co
to nie orzą, nie sieją a żyją.
No cóż, cywilizacja zachodnia a głównie Unia
Europejska wybrała słowo tolerancja jako przyjazny stosunek do ludzi o odmiennym światopoglądzie, kolorze
skóry, o innych od naszych obyczajach.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat środowiska lewicowe, zielonych i libertynów dodały do tego tolerancję
do wszelkiego rodzaju osób i środowisk LGBT (lesbijki,
geje, biseksualiści i heteroseksualiści), co stało się na zachodzie normą.
Jest to z gruntu nieuczciwe, bo czymś innym jest
tolerancja do innej rasy, religii czy narodowości, a czym
innym akceptacja publicznego demonstrowania aberracji seksualnych, które powinny być realizowane w kontaktach intymnych, w sferze prywatności.
Apologetom tych środowisk chodzi jednak
o aspekty ideologiczne ruchów LGBT, o ich szeroką
popularyzację w sferze publicznej i masowej z ich dominującym wydźwiękiem antyreligijnym i przeciwnym tradycyjnym strukturom rodzinnym i społecznym.
Temu przecież mają służyć te liczne parady, wywołujące
u dzieci odruchy wymiotne.
Wracając do pojęcia tolerancji do ludzi o odmiennych poglądach, o wiele odpowiedniejszym określeniem naszego do nich stosunku jest chrześcijańska „miłość bliźniego”, no ale to przecież dla niektórych takie
staromodne!
***
Do napisania tego szkicu skłoniły mnie wydarzenia, które od kilku lat odbywają się w podpszczyńskiej wsi Studzionce. To wspólne ekumeniczne dożynki
dwóch miejscowych wspólnot religijnych, parafii katolickiej i wspólnoty ewangelicko-augsburskiej. Od 2008
roku ksiądz proboszcz Janusz Ahnert i ksiądz pastor Jan
Badura organizują wspólne uroczystości dożynkowe.
Jak pisze Natalia M. Ruman na początku każda ze wspólnot odprawia okolicznościowe nabożeństwo
w swoim kościele, po czym na rynku odbywa się spotkanie obydwóch wspólnot, publiczne odczytanie fragmentu
Pisma Świętego i wspólna modlitwa „Ojcze nasz”. Ksiądz
pastor wygłasza kazanie i otrzymuje od katolickich parafian dożynkowy wieniec a księdzu proboszczowi taki
wieniec wręcza wspólnota ewangelicka. Na zakończenie
wspólnie śpiewa się okolicznościowe pieśni. Ta tradycja
kontynuowana jest do dzisiaj. Jest po prostu piękna.

drzeworyt z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej

***
Wspomniane doroczne wydarzenie ekumeniczne sprawiło, że zacząłem szperać w historii Ziemi
Pszczyńskiej, szukając w jej dziejach faktów, wydarzeń
i epizodów, które świadczą o wielowiekowych tradycjach
tolerancji międzyreligijnej i między poszczególnymi nacjami naszej ziemi.
Już pierwsza Pani na Pszczynie, żona księcia
Jana Żelaznego Raciborskiego, Helena Korybutówna,
która była córką księcia litewskiego Dymitra Korybuta
i księżniczki riazańskiej Anastazji, wyznawała podobnie
jak rodzice prawosławie i dopiero po przybyciu na dwór
Jagiełły (był on jej wujem) w Krakowie przeszła na wiarę
katolicką.
Po wyjściu za mąż otrzymała Ziemię Pszczyńską, jako wdowie wiano.
Kancelaria tej litewskiej księżnej w Pszczynie
prowadzona była w języku niemieckim przez jej zaufanego księdza Pawła Vogla. Tak więc zakres tolerancji religijnej i narodowo-językowej był tu też duży.
Reformacja - Odrodzenie Katolickie
Tak nazwał te dwa przełomowe prądy w historii
Europy ksiądz dr Józef Bańka w swojej pracy „Dekanat
Pszczyński w czasie reformacji protestanckiej i odrodzenia katolickiego”.
Początki ruchu reformatorskiego na Śląsku, po
ogłoszeniu przez Martina Lutra 95 tez na drzwiach kościoła dworskiego w Wittenberdze, wiążą się z dwoma
biskupami wrocławskimi, związanymi z Ziemią Pszczynską - biskupem Janem V Thurzonem, bratem właściciela
pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego, Aleksego
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i biskupem Baltazarem Promnitzem, właścicielem Państwa Pszczyńskiego, który studiował w Wittenberdze
i tam zainteresował się nauką Lutra na fali humanizmu,
jaki cechował ten okres w całej Europie. Rządy Baltazara, ks.prof. Józef Mandziuk nazwał najsmutniejszym
okresem kościoła katolickiego w diecezji wrocławskiej.
Tacy decydenci ułatwili wejście protestantyzmu na Śląsk
a poszczególni książęta i panowie śląscy przyjmowali
nową religię bo ułatwiła im samodzielne rządy bez uzależnień od Kościoła katolickiego w myśl zasady „Cuius
regio, ejus religio” - czyja władza, tego wyznanie.
Głoszenie „czystej ewangelii” odbywało się według hasła „Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide,
Sola Gratia” czyli: Tylko Pismo, tylko Chrystus, tylko
wiara, tylko łaska. Odrzucono kult Matki Bożej i świętych, co nie podobało się ludności wiejskiej. Natomiast
nowe wyznanie szybko przyjęli urzędnicy dworscy,
mieszczanie i większość szlachty pszczyńskiej.
Urzędowe wprowadzenie reformacji na Ziemię
Pszczyńską nastąpiło w 1568 roku przez barona Karola
Promnitza poprzez masowe usuwanie starszych proboszczów.
Zaczął od kościoła Wszystkich Świętych
w Pszczynie, gdzie skłonił proboszcza ks. Bartłomieja
Warszowskiego do „dobrowolnego i nieprzymuszonego” zrzeczenia się parafii. Był to finansowy szantaż, bo
zapewnił mu 12 letnią roczną pensję, dziesięciny ze wsi,
płacących do Pszczyny i możliwość korzystania przez
3 lata z ryb w proboszczowskich stawach.
W podobny sposób wyrugował wszystkich pozostałych proboszczów Państwa Pszczyńskiego. Nastał kilkudziesięcioletni okres panowania reformacji na naszej
ziemi.
Dominacja ta trwała tutaj mimo zakończenia
Soboru w Trydencie (1545-1563). List majestatyczny cesarza austriackiego Macieja zapewnił śląskim luteranom
w 1609 roku wolność religijną, ale już jego następca,
Ferdynand II Habsburg uznał Ślązaków za antyhabsburskich buntowników i rozpoczęto siłą wojskową odzyskiwanie dla Kościoła katolickiego poszczególnych księstw
i parafii. Główną rolę ze strony cesarza pełnił burgrabia
Hannibal Dohna. Wydał on w 1628 roku edykt, przywracający w całym państwie stan religijny z 1552 roku.
Był to powrót katolicyzmu we wszystkich parafiach. Główną rolę w rekatolizacji powierzono krakowskim jezuitom.
To wszystko odbywało się w ramach europejskiej
Wojny Trzydziestoletniej, w latach 1618-1648, zwanej
wojną religijną, co było tylko parawanem dla wielkiej
wojny o panowanie w Europie pomiędzy Habsburgami
a koalicją Szwecji, Danii, Brandenburgii i Saksoni. Po
zwycięstwie Habsburgów i podpisaniu Pokoju Westfalskiego wojna 30 letnia zostawiła Europę w zgliszczach
materialnych i moralnych.
I tak jak protestantyzm wprowadzano na Śląsku
metodami szantażu i przekupstwa, to powrót katolicyzmu realizowany był siłą wojskową. Cesarze, królowie
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i książęta wykorzystywali ruchy religijne do realizacji
swoich ambicji imperialnych i poszerzania terytoriów dla
swojej władzy.
Okres ten w dziejach Ziemi Pszczyńskiej był odbiciem tego tragicznego w historii Europy czasu.
O cześć dla córki pszczyńskiego kata
Postać i stanowisko „mistrza poprawnego” czyli miejskiego kata była zawsze owiana tajemniczością
i atmosferą lęku wśród społeczności miasta. To nic dziwnego, bowiem i dzisiaj kaci sądowi są zawsze utajnieni
i zagadkowi w różnych krajach.
Pszczyński epizod nadania czci obywatelskiej
córce kata Henryka Winklera może być dobrym, choć
odosobnionym przykładem starań o tolerancję w naszym
mieście, uwieńczonym powodzeniem.
Jak pisze Ludwik Musioł w swojej monografii
Pszczyny z 1936 roku - ponieważ do córki pszczyńskiego mistrza poprawnego Weroniki Winklerównej garnęli
się młodzi pszczyńscy rzemieślnicy (musiała być ładna),
a stanowisko jej ojca tradycyjnie odstręczało adoratorów, ojciec wymienionej wystosował więc list do króla
pruskiego Fryderyka II (cóż za śmiałość) w 1756 roku.
Odpowiedź króla, osobiście przez niego podpisana nawiązywała do nowych prądów oświeceniowych, którym
Fryderyk, wirtuoz flecista i król kapral, osobiście patronował w państwie pruskim.
I cóż tam król jegomość napisał: wspomniana
córka kata pszczyńskiego Weronika Winklerówna na
przyszłość może być na równi z innymi uczciwymi ludźmi uważana i cierpiana. Jej samej i jej potomkom z powodu zawodu jej ojca nikt nie będzie miał prawa czynić uwag lub zarzutów ani w sądach ani w publicznych
miejscach lub też na jej niekorzyść coś uczynić, a to pod
nieuniknioną karą.
Odwaga kata pszczyńskiego została nagrodzona
przez króla, a był to przypomnę rok 1756.
A jeszcze pół wieku wcześniej burmistrz Pszczyny w kontrakcie z katem miejskim zaznacza:
„Żeby w kosciele na osobliwem miejscu siadał
a między inne ludzie się niemieszał, tak aby między nim
a innemi Mieszczany różność postrzeżona być mogła”.
Taki był postęp w tolerancji XVIII wiecznej Europy  i to z udziałem króla Fryderyka.
***
W 1836 roku książę Ludwik Anhalt, ewangelik,
podarował kościołowi katolickiemu Wszystkich Świętych
znaczną ilość drewna z książęcych lasów, na powiększenie chóru, żeby umożliwić budowę wielkich organów.
W kilku miejscowościach księstwa Ludwik wybudował katolickie szkoły, między innymi w Studzienicach, Gostyni, Miedźnej, Studzionce, w Łące i Bijasowicach.
W roku 1863 książę Ludwik wziął udział w poświęceniu nowego kościoła katolickiego w Studzionce
ciąg dalszy str. 6
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SZKICE Z DZIEJÓW TOLERANCJI
NA ZIEMI PSZCZYªSKIEJ c.d.
jako jego kolator. W swoim pamiętniku napisał o pięknej
uroczystości w Studzionce, której mieszkańcy byli Polakami a polskie kazanie wygłosił ksiądz Antoni Szyszkowic z Ruptawy.
***
Dobrym przykładem tolerancji międzyreligijnej na naszej Ziemi z 1837 roku był fakt udostępnienia
ewangelikom z Mikołowa sali na nabożeństwa przez
ówczesnego katolickiego burmistrza miasta. Zgłosił on
gotowość dalszego zwolnienia ich z rocznego czynszu za
salę, aby umożliwić ewangelikom zakup małych organów
do nabożeństw.
***
Dnia 21 września 1835 roku odbyło się uroczyste
poświęcenie żydowskiej synagogi w Pszczynie. Poświęcenia dokonał żydowski rabin z Krakowa w towarzystwie
4 kantorów.
Jak wspomina Schaeffer w swojej „Kronice”,
w uroczystości uczestniczyli: książę Ludwik Anhalt oraz
honorowi goście spośród służby książęcej i obywatele
miasta. Zgromadziło się wielu miejscowych i obcych Żydów. Wśród gości byli ewangelicki pastor i katolicki proboszcz. Tutejszy destylator Muhr wygłosił pełne głębokich treści przemówienie, dostosowane do uroczystości
i sposobu myślenia wyznawcy religii mojżeszowej, który
idzie z postępem czasu (!).
***
Były też zdarzenia, sprzeczne z pojęciem tolerancji wyznaniowej. Oto książę Ludwik zarządził, że prawo
do bezpłatnej opieki lekarskiej ze strony dominium, które służy posiadaczom gospodarstw w książęcych wsiach,
nie obejmuje Żydów.
Czasem jednak zmuszano dwór książęcy do
przestrzegania dawnych, uświęconych tradycji. Wszyscy
katoliccy plebani otrzymywali dawniej prawo do ścinania suchych drzew na opał. Książe Ludwik to zmienił
i zezwolił na pobieranie wyłącznie drzew leżących. Był
bowiem ten stary kawaler okropnym sknerą.
Wywołało to całą lawinę protestów i spraw sądowych z katolickimi proboszczami, w wyniku których
książę musiał wrócić do przestrzeganie dawnej tradycji.
Kronikarz Schaeffer, ewangelik, pisze o czasach
kontrreformacji z przesadą: potworne prześladowanie
religijne protestantów ziemi pszczyńskiej przez Jezuitów
i duchowieństwo katolickie, najgorsze od 1723 roku do
podbicia Śląska przez króla pruskiego Fryderyka, który
wprowadził swobody dla ewangelików.

Z kolei Ludwik Musioł /katolik/ przytacza słowa
wieśniaczki z Goczałkowic: Pan grof Karol (Promnitz)
tak nas różnie przeganioł na wiarę luterską, ale my mówiliśmy - utniej nom Panie szyje, nie będziemy lutrami.
Tak więc punkt widzenia często zależał od światopoglądu autora.
Podaję parę innych epizodów, potwierdzających
tolerancyjny stosunek do spraw religijno narodowościowych. Oto w 1833 roku książę wprowadził na stanowisko
proboszcza ewangelickiego niemieckiego pastora Johana Traugotta Hübnera.
Po zakończeniu uroczystości książę zaprosił na
obiad w pałacu pastora, katolickiego proboszcza oraz
burmistrza. Warto tutaj zaznaczyć, że do 1922 roku burmistrzami Pszczyny byli przez 400 lat wyłącznie ewangelicy.
Były jednak dwa wyjątki, które świadczą o luźnym podejściu do tych kwestii przez pszczynian. Oto
w 1846 roku radni pszczyńscy obrali na przewodniczącego Rady Miasta Fiedora Muhra, destylatora wódek,
przedstawiciela społeczności żydowskiej. Ten nie przyjął
wyboru, uzasadniając odmowę odrębną przysięgą dla
Żydów, inną niż dla chrześcijan, co według niego było
sprzeczne z poczuciem równości obywatelskiej.
W skutek jego argumentacji Rada zniosła odmienną formę przysięgi (Judengid) i Muhr po zaprzysiężeniu według ogólnej formuły objął swój urząd.
Drugim Żydem na tym stanowisku był Salmann
na początku XX wieku.
Tragicznym paradoksem w dziejach pszczyńskich Żydów był fakt ich masowej dobrowolnej emigracji
w 1922 roku do Niemiec. Z 227 rodzin wyjechało 144,
mając większe zaufanie do bogatych Niemiec, niż do nowej Polski. Wiele z nich zginęło po 1939 roku.
***
W czasie wielowiekowej historii ziemi pszczyńskiej nigdy nie dochodziło tutaj do rozruchów na tle
narodowościowym czy religijnym, nie zanotowano żadnych pogromów czy „tumultów”, jak np. sławetny tumult
w Toruniu czy jak w wielu innych krajach zachodniej Europy.
Przeciwnie, wiele jest przykładów współdziałania w nieraz drobnych sprawach. Ksiądz Kroczek pisze
że nową monstrancję do kościoła katolickiego w Małej
Wiśle „wykonał Schotek, Luteranin, który z miejsca źle
zrobił, że moje imię umieścił z przodu na podstawie, kiedy ja chciałem, żeby była wewnątrz. Oby Bóg chronił ją
od kradzieży i ognia”. Monstrancja służy do dziś.
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Ciekawym epizodem był znamienny zgrzyt pomiędzy pszczyńskim proboszczem Mateuszem Bielokiem a biskupem katowickim, pochodzącym z Wielkopolski, Stanisławem Adamskim. Oto w 1936 roku ksiądz
Bielok i 8 księży dekanatu pszczyńskiego wzięło udział
w pogrzebie Bolka, syna księcia pszczyńskiego Jana
Henryka Hochberga XV, ewangelika. Biskup Adamski
ostro skrytykował ten udział, nie potrafił bowiem pojąć
że tu, na Śląsku, stosunki pomiędzy katolikami a protestantami były o wiele bardziej ekumeniczne, cechujące
się od lat wzajemną tolerancją i współpracą.
Kuria katowicka zarzuciła Bielokowi złamanie
kanonu 1258, zabraniającemu duchownym katolickim
udziału w obrzędach niekatolików, choć dopuszczał pasywną obecność na pogrzebach innowierców. Udział ks.
Bieloka był aktywny, w urzędowym stroju, razem z pastorami, co wywołało zgorszenie i zatarcie pojęć wyznaniowych u katolików.
Ksiądz tłumaczył biskupowi, że książę Hochberg jest kolatorem pszczyńskich katolików i zasłużył na
wdzięczną pamięć 77.000 katolików w powiecie pszczyńskim.
Kiedy w 1938 zmarł w Paryżu książę Jan Henryk
XV ksiądz dziekan Bielok znowu wziął udział w pogrzebie i wygłosił przemówienie.
Tego już było za wiele biskupowi, wobec czego
ksiądz Bielok został zdegradowany z funkcji dziekana.
A duch ekumenizmu i tolerancji chrześcijańskiej
od dawna wiał na Ziemi Pszczyńskiej.
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A teraz o przykładzie współczesnej nietolerancji
w Pszczynie. Oto pan Wojciech Jakubiec (dredowiec) zaprotestował przed kościołem Wszystkich Świętych przeciwko finansowaniu ze strony państwa świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
Protest miał miejsce na terenie przykościelnym,
który dla nas parafian jest też rodzajem „sacrum”. To typowy przykład nietolerancji wobec innych mieszkańców.
Poza tym p. Jakubiec się pomylił. Państwo dało
dotację nie na świątynię, tylko na 2 muzea w tym samym
kompleksie: na muzeum największego Polaka, świętego
Jana Pawła II i muzeum Prymasa 1000 lecia, Stefana
kardynała Wyszyńskiego, więźnia reżimu komunistycznego.
Drugi błąd p. Jakubca jest większy. To błąd niedouczenia. Otóż świątynia Opatrzności Bożej jest od
początku sprawą państwową. Kiedy król Polski Jan Kazimierz zwyciężył Szwedów w ich sławetnym „potopie”,
złożył wieczystą przysięgę we lwowskiej katedrze w 1656
roku o wybudowaniu wotum wdzięczności za to zwycięstwo w formie świątyni Opatrzności Bożej. Król nie zdążył nawet rozpocząć budowy. Sprawa stała się powtórnie
aktualna za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rozpoczęto prace projektowe lecz niestety
króla bardziej interesowała sprawa Konstytucji 3 maja
i buduar carowej Katarzyny niż budowa przyrzeczonej
świątyni. Nadszedł czas rozbiorów i temat przestał być
aktualny do czasu II Rzeczpospolitej.
Władze państwa rozpoczęły zaraz po roku 1920
przygotowania do realizacji świątyni, wykonano nawet
projekty, ale budowniczych zaskoczył wybuch II wojny
światowej, okupacja niemiecka, a później 45 lat tzw. demokracji socjalistycznej.
Sprawa budowy świątyni - wotum wdzięczności stała się aktualna, po roku 1990. Wtedy to, na fali
transformacji ustrojowej (po okrągłym stole) na nowo rozpoczęły się
starania o budowę świątyni - wotum
wdzięczności Opatrzności Bożej
i muzeum wielkich Polaków wraz
z panteonem zasłużonych. Przypomnę, że spoczywa tam między innymi Ryszard Kaczorowski - prezydent
RP na Uchodźctwie, który zginął
w katastrofie smoleńskiej.
Kompleks umieszczono w Wilanowie a inicjatorem był m. innymi
prymas Józef Glemp.
I tak powoli spełnia się przysięga króla polskiego Jana Kazimierza
z katedry lwowskiej.
Tak więc panie Jakubiec - więcej czytać, więcej się uczyć a potem
ogłaszać i protestować.
A. Spyra
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NOWA GALERIA MALARSTWA W ZAMKU

w krÅgu wolnych panów, hrabiów i książąt pszczyºskich

GALERIA
PORTRETÓW
To prawdziwe wydarzenie w środowisku kultury i sztuki. Imponujący pokaz wartościowych płócien
w trzech salach pszczyńskiego pałacu na II piętrze.
Aranżacja wnętrza i drobny
sztafaż uzupełnia imponujące zbiory malarstwa portretowego.
Autorzy ekspozycji to:
Sylwia Smolarek-Grzegorczyk i Marcin Nyga. Oni też
napisali tekst przewodnika,
którego fragmenty przedstawiamy.
***
(...) Na wystawie „Galeria portretów” w trzech salach zgromadzono ponad 60
portretów olejnych oraz grafiki, rzeźby i inne eksponaty.
Obrazy ukazują członków
trzech rodów panujących
przez 400 lat w Pszczynie
od poł. XVI w po poł. XX
w.: Promnitzów, Anhaltów
i Hochbergów, a także ich
bliskich oraz osoby skoligacone. Prezentowane dzieła
pochodzą z okresu od XVII
po XX w. i dają możliwość

Adelheid von Hochberg, E. Resch - olej na płótnie

prześledzenia przemian śląskiego i europejskiego, w tym
przede wszystkim niemieckiego, malarstwa portretowego od
obrazów w typie renesansu poprzez barok, klasycyzm, biedermeier, akademizm aż po style XX w.
Wśród eksponowanych dzieł zobaczyć można między
innymi obrazy autorstwa Ernsta Bernhardego (1671-1736),
wrocławskiego malarza działającego w Książu na początku XVII w., Franza Stampart (1675-1750) antwerpczyka
związanego z dworem cesarskim w Wiedniu, Canatusa aktywnego na Śląsku w poł XVIII w. i realizującego zamówienia dla Hochbergów z Roztoki, Felixa Antona Scheffle-
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ra (1701-1760) pracującego na zlecenie Konrada
Ernsta Maximiliana Hochberga, F.W. Hoepffnera czynnego na saskim dworze Stolbergów w latach 60. XVIII w., Bernharda Krause (1743-1803)
późnobarokowego malarza śląskiego, Christiana
Wilhelma Tischbeina (1751-1824) i innych.
Nazwa wystawy odwołuje się do tak mocno
zdezawuowanego we współczesnej polszczyźnie
słowa „galeria” i podejmuje próbę przypomnienia jego pierwotnego znaczenia jako dużej prywatnej lub publicznej kolekcji dzieł sztuki, zazwyczaj malarstwa lub rzeźby. „Galeria portretów”
w swojej aranżacji nawiązuje do pałacowych gale-

Christine Henriette Stolberg-Stolberg,
F.W. Hoepffner_olej na płótnie

rii portretów. Pałacowe wnętrza, sposób rozmieszczenia obrazów, bogata oprawa
okien nawiązująca do wystroju dawnych sal zamkowych, zabytkowe żyrandole,
opisy nieingerujące w aranżacje ścian mają wywoływać
u widza wrażenie obcowania z typową XIX-wieczną
galerią przodków. Całość
ekspozycji sprawia widzom
niezwykła możliwość zapoznania się ze zwartą kolekcją
malarstwa ukazującego historię osób związanych z rezydencją pszczyńską oraz ich
antenatów.

fot. Piotr Kłosek,
zbiory Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Maria von Hochberg, Gustaw Richter - olej na płótnie
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Poeta Henryk R. Kotas

- najczęÀciej publikowany
przez nas pszczyński poeta

UCIECZKA

DWIE NATURY

Człowiek!
każdy z osobna ucieka
w zaułki samotności
odarty ze swego jestestwa  przeklina śmierć
neguje życie
ziemię jałową
niebo gromowładne żegna się krzyżem świętym
zanim na twarz martwą
w proch nie padnie
z chmur ołowianych na ziemię
spada ostatnia kropla boskości człowiek uciekł
w swoją sekundę
zimnej wieczności...

Wartości martwej i żywej natury laga do garbowania skór...
do łbów rozbijania mur...
do wieszania parciany sznur...
do nienawiści ostatni cham i gbur...
policja do łapania
prostytutek i złodziei...
poeta do tworzenia bajek
od poniedziałku do niedzieli...
stara kucharka
do przypalania zupy...
świat dla ludzi
choć tak zły i do d...
Można jeszcze długo wymieniać po co jednak na drobne coś
czego nie ma rozmieniać...?!

Nowe interesujące nabytki w Muzeum Prasy Ãląskiej
Dzięki darowiźnie pana Mriusza Pyśka z Ustronia mamy w zbiorach 21 egzemplarzy nowych tytułów
śląskiej prasy międzywojennej, między innymi: „Prawo
Ludu” z dodatkiem satyrycznym „Szerszeń” - organ Polaków w Czechosłowacji, Śląska Gazeta Ludowa, ówczesne gazety Niemców w Polsce, jak „Schlesische Zeitung”
i „Kattowitzer Zeitung” a także powojenny „Sztandar
Młodych” - wydanie katowickie.
Ciekawostką jest gazeta późniejszego świętego
i męczennika, Maksymiliana Kolbego „Mały Dziennik”
z 1936 roku. To czasopismo osiągnęło rekordowe nakłady ok. 133,000 egz., a w niedziele 225,000 egz. „Mały
Dziennik był masowo czytany na Śląsku.
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DWA
OPOWIADANIA
MISTRZA
ANTONIEGO
Kuchnia stolarnia, Dworcowa 15
Anna i Antoni Spyrowie 1972

Kaliwodzino
Któż to nie słyszał w Siemianowicach o Kaliwodzinej? Nawet i poza Siemianowicami, w Bańgowie,
w Bytkowie, w Michałkowicach, w Przełajce, w Małej
i Wielkiej Dąbrówce, w Maciejkowicach, w Chorzowie,
w Józefowcu i wszędzie w okolicy Siemianowic mówiono
o niej.
- Wiecie, takiej łodwagi to jo by niemiała.
- Zawsze udawała pokorniutką, ta Kaliwodzino, ale „cicho woda brzegi rwie”.
- Szczęście miała. Mogła chłopa stracić.
Tak i podobnie rozmawiały kumoszki ze sobą tajemniczo. Gdy się zbliżał mężczyzna, milkły. Zapytane, uśmiechały się tylko. Tajemnica była by zachowana gdyby nie
Pluszczycka, która mężowi wszystko opowiedziała.
Przed paroma laty wyszła Kaliwodzino za Hanysa Kaliwody. Hanys był górnikiem na kopalni „Rychter”
w Siemianowicach. Silny to był mężczyzna i rozrosły jak
„siemianowickie lynie”. Dziołchy zazdrościły Jadwidze
takiego pięknego karlusa. Szczęście jej byłoby zupełne
gdyby nie to, że Hanys zawsze po wypłacie z kumplami
na jednego wychodził. Nie opijał się ale lubił w te dnie
w restauracji przebywać i przyglądać się pijanym guptokom. Hanys zarabiał dużo, dzieci nie mieli i powinna
była Jadwiga mężowi swemu wybaczyć taki maly występek. Ale młoda małżonka była nieszczęśliwa. Czemu? zapytacie. Mnie się wydaję, że siąsiadki przyczyniały się
do smutku Jadwigi. - Grzywoczka, Gajdzino, Szędzielorka, Stolorka, Gwóźdźka, Chruszczowo, Kamizelino,
Chorzelino i Gawronka podburzały ją mówiąc: Niedej
się, Jadwigo, nie dej się.
Kiedy w następny dzień wypłaty Kaliwoda, jak
zwykle, do oczekujących go kolegów chciał iść, Jadwiga
się temu energicznie sprzeciwiła. Stojąc przed drzwiami
i niewypuszczając Hanysa, zawołała: Czy cie nie wstyd?
Musisz w kożdo wypłata do knajpy chodzić? - Jo już tego
mom dość. Jak dzisiej zaś do tych chacharów pójdziesz to
uciekna i wiecej do ciebie nie wróca.
Hanys się zasmucił. Co ty właściwie chcesz? zapytał - Dwa razy wychodza w miesiącu i narzekosz?
A inne kobiety co majom robić? - Niebyć tako głupio,

40 lat minęło od śmierci Antoniego Spyry, stolarza, rzeźbiarza, poety i autora opowiadań, mistrza intarsji. Prowadził stolarnię przy ul. Dworcowej.
Jadwigo. Nie zastawiej mi drogi. To mówiąc, odsunął
Hanys Jadwigę i ... poszedł.
Co ta kobieta chce odemnie. - myślał Hanys idąc
na spotkanie. - Nie życzy mi pogwędki z kumplami? A może się nudzi bo nie mo pracy, nie mo dzieci. - Właściwie, czemu my dzieci nie momy? - Przypomniał sobie
jak kiedyś takie małeństwo na kolano wziął i coś ciepłego
mu po kolanach splywało. Zawstydził się wtedy bardzo.
Ci, którzy to zauważyli, głośno się roześmiali i wołali:
- Na szczęście Hanys, na szczęście. A Hanys nie wiedział
gdzie ma popatrzeć. - Tak, zawyrokował Hanys nieomal
głośno, cel malżeński dotychczas niewypełniony. Trzeba
tę sprawę jak najprędzej załatwić.
Po odejściu Hanysa Jadwiga się rozpłakała. Bardzo boleśnie płakała. Ach, gdyby Hanys ją tak płaczącą
zobaczył, i jej by było lepiej i może jemu. Lecz zamiast
Hanysa zjawiły się sąsiadki i tak zaczęły pocieszać:
- Cóż ty z takiego chłopa mosz, albo jest w robocie, albo
u kolegów. - Nie narzekej. Sama jesteś sobie winna. Kobieta musi swego chłopa uciągnąć.
- Jak jo go mom uciągnąć. - narzekała przez łzy Jadwiga - łon mnie nie chce słuchać. Robi ino to co jemu się
podobo.
- Ha ha ha - zaśmiały się czułe przyjaciółki - Wiesz, jak
cię nie chce słuchać to mu zerżnij. A Kowolka, znana
gnębicielka męskiego rodu zawołała: - A niemosz to na
piecu gorków? Dej mu zaroz, jak wróci, garcem w łeb,
a łoboczysz jak się poprawi.
Poszły śmiejąc się z naiwności Jadwgi.
Jadwiga łzy otarła, wstała, bo na ryczce siedziała,
i podeszła ku piecu. Na nadbudówce pieca kuchennego
świeciły czystością - duma owczesnej gospodyni - garnce
żeliwne emaliowane. Wzięła jeden do ręki. Dźwignęła
i machnęła nim. Wcale nie ciężki, pomyslała. Zaczęła
garncem wymachiwać.
- Mosz - mówiła przytem, mosz ty giździe. Mosz za mojom krzywdę, za mojom pracę, za moje łzy. - Jadwiga
wżywała się w rolę bohaterki. - Mosz chacharze, mosz
- W tym wchodzi Hanys. Widząc swoją, zazwyczaj spokojną żonę, w stanie idącej do ataki handlarki targowej,
ździwił się i zapytał: - Jadwiga, co ty robisz? - Co jo robia
jest głupstwo ale co jo byda robić, na to uważej. Jo cię
naucza, ty chacharze, jak należy o swoją żonę dbać. Jak
mi zaroz tu, na kolanach, nie przyrzekniesz, że już więdokończenie str. 12
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dokończenie...
cej nie bydziesz som wychodził, to cię tym garcem w łeb
żdziela, aż więcej nie wstaniesz.
- Jadwiga, co się z tobom robi. Dej ino tyn garniec.
Mówiąc to Hanys wyciągnął rękę ku Jadwidze, lecz
w tem momencie uczuł ból i pomyślał, że oślepł...
Zdobyła się Jadwiga na czyn bohaterski. Nasadziła Hanysowi garniec na głowę, aż poniżej brody. Sama niewiedząc jak się to stało. Stała bohaterka triumfująco
i .... drżała. I Hanys stał. Stał i .... chrapał. Dziwnie chrapał - jak pod pierzyną. Nagle chwycił garniec w swe
silne dłonie. Szarpnął. Jeszcze raz. Daremnie. Garnka
z głowy nie mógł zdjąć. Uszy i nos przyległy jak pijawki wewnątrz do ściany garnca. Ale Hanys nie dał za wygrane. Targał garnkiem z całych sił, bo chciał oddychać.
Daremnie. Uczuł szum w głowie, nogi oslabły - runął
jak długi. - Jadwiga, która cały czas ciekawie na niego
patrzała, teraz się wystraszyła. Rozległ się krzyk: Jezusmaryjo. Drzwi się otwarły i sąsiadki wpadły do pokoju.
- Widocznie podsłuchiwały. - Wszystkim na moment serce stanęło. Hanys tarzał sie po podłodze i ryczał głucho

Staro Pluszczycka
- A kaj to starka pośli?
- A pośli pod panienka.
- Pod panienka? - A po co?
- Tam dużo pokrzywy rośnie, to starka chodzą się tam
biczować.
- Co?
- Starka powiadają, że po  biciu polrzywą  jest im lepiej.
Parzy ich, ale rajmatyka już tak nie targo.
Panienka to oryginalny i stary pomnik w Siemianowicach, stojacy w miejscu, w którym stykają się ulica
Zamkowa z Parkową przy murze zamkowym. Gotyckie
kształty, wykute w piaskowcu, ukazują piękny obraz nieznanego mistrza przedstawiający „Niepokalaną Panienkę wśród aniołków”. Przychodziły tutaj czasem procesje.
Ludzie pośpiewali, poprosili o dobry urodzaj i odchodzili. Ale babki przychodziły, żeby się biczować pokrzywą.
Po takiej operacji siedziały skulone, nieruchome. Przeżywały „przyjemność” reakcji dość gwałtownego dotyku pokrzywy. Pozornie zajęte sobą kuracjuszki widziały
i słyszały wszystko koło siebie. Wiadomo, kobiety, stare
wprawdzie, ale zawsze kobiety.
- Horzelko, widzieliście wczoraj Hilgera?
- A dyć się dowiedziałam, że sztyry konie przed bryczką
go ciągły. Pono bryczka się świeciła tak, aż nie szło patrzeć.
- Co wy godocie, - prowda też to, - Kołodziejko?
- Ło Pluszczycko, jak mi możecie nie wierzyć?
- Wyboczcie mi, ale kiedy zawsze Hilger przejyżdżo?
- Teroz zaraz pojedzie. Powiadajom, że aż strach patrzeć.
Przeleci jak jancykryst koło człowieka.
- Chciała bych to wszystko widzieć. - Mój Józek mi tyla ło
tym Hilgrze łopowiadał, to mie ciekawi. Wiycie, wszystko tyn Hilger powyciepować kozoł po Grofie. Czyście
to nie widziały jak na furach takie wielgachne łobrazy
wieźli?
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jakby żubr  w głebokiej puszczy, rykiem jakby z daleka
pochodzącym. Wszyscy się wystraszyli. - Pomóżcie Kowolko - blagała Jadwiga klęcząc przy swej ofiarze - jakeście poradzili, takem zrobiła. Pomóżcie mi teraz Kowolko! - Czy my ci kozoły mordować takiego porządnego
i cichego chłopa? - Teroz może na nos wina chces zwalić?
Obraziła się Kowolka.
Hanys coraz słabiej nogami kopał. Spod garnca
wydobywało się już tylko dziwne, ciche chrapanie. - A czy to nie widzicie - zakrzykła Pyraska - przeca łon
umiero. Francik, Francik, Maryjko święto, Francik, pódź
tu ino zaroz. Francik Pyras, mruk, wcale się nie spieszył.
Gdy do pokoju wszedł i Hanysa zoboczył zbladł:
- Siekiera - zawołał.
- Maryjo, zapiszczaly kobiety Cicho się zrobiło. Francik stanął nad Hanysem z podniesioną siekierą. - Jadwiga zemdlała. - Jednym ciosem
rozbił Francik żeliwny garnek. Wychodząc odwrócił się
jakby niechcąco do zebranych kobiet. Spuszczając kąty
wargów, mruknął tak żeby go słyszano: - Pierońskie
baby!-

- Tak, tak, jak ech Kołodziejka to takich łobrazów ech
nie widziała. Cały kęs przestawały poza fura.
- Na jednym były nagie aniołki i bezwstydne baby. Zaraz
żem się przeźegnała jakech to zobaczyła. Nasz kochany
farożyczek powiadali, żeby im wyboczyć, to panowie.
Trzeba się za nich pomodlić.
- Nasz księżoszek som bardzo dobrzy. Zawsze coś dla
dzieci majom. Jak się dowiedzom, że ktoś mo wielko biyda, to zaroz idom do niego i pomagajom jak mogom.
- Wiycie, pono nawet książki piszom.
- Łoj, farorzyczka, to momy dobrego, ale z Hilgra to Siemianowice nie bydom pociechy miały. Jest łon zły, bardzo zły!
- Niedzwiedzie chce do zomku sprowadzić, a mlyko bydzie im dowoł do picia.
- Mlyko? - Korfantowo z Sadzawek, oglądając się, ostrożnie wyszeptała - krew, krew robatników bydzie im dowoł
do picia!
- Co wy godocie - wszystkie babki ręce złożyły - czy się
tyn człowiek nie boi Boga?
- Taki heretyk na pewno w Boga nie wierzy. Tak eś my
narzekały na Grofa, ale wiycie, lepszy łon był.
- A dyć. Na wilijo dostoł kożdy strucla.
- Ach, ciężkie czasy nadchodzą. - Grunta nom wykupujom za bezcyn. Chłopów naszych zwołujom po nieszporze do szynków, kożom im coś podpisać na papiórze i na
drugi dzień możecie iść po te pora złocioków.
Horzelino by jeszcze dłużej narzykała, gdy by jej nie
przerwała Korfantowa.
- Róbcie tak jak Pietrek Kołodziej. Powiydźcie im głośno
i wyraźnie: Nie sprzedawom! To jest łojcowizna, ziemia
naszych łojców i pradziadów łod niepamiętnych czasów!
Na Pietrka nalegali bardzo, ale łon się uparł i nie sprzedoł. - Potem przyszedł ktoś do niego. Powiedział mu:
Zrobiliście dobrze Kołodzieju. Nie sprzedawejcie pola
a będziecie bogatsi niż teraz jesteście. Odkopcie ziemię
na waszym polu i znajdziecie wapno. Trzeba je tylko
przepalić. W Siemianowicach bydom dużo budować. Je-
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żeli nie mocie pieniędzy na budowę pieca, to wam pożycza. - Długo potym jeszcze godali. - A wiycie kto to był
co tak godoł? - To był nasz dohtór Stęślicki. Nie troćmy
nadziei. Nie tylko księżoszka dobrego momy, ale też i dohtora. Jest to prowdziy Polok.
- Cicho Korfantowo, nie tak głośno, jeszcze pierzyński
Hilger to usłyszy.
- Za przykładem pośli inni. Pietrka usłuchał Gawoł i nie
sprzedał. Korpok też nie sprzedał. Pluszczyk też nie...
- Dobrze, dobrze, wiemy już. Przeca jo tu jest. - obraziła
się Pluszczycka. - wiecie, mie ino tyn Hilger z głowy nie
schodzi.
Pluszczyckę zainteresował naprawdę nowy gospodarz
Siemianowic. Postanowiła go zobaczyć pomimo choroby i niedołęstwa. Nie żegnając się, odeszła cicho, stękając z bólu i wspierając się na lasce w kierunku folwarku,
skąd Hilger na ranny spacer dziennie wyjeżdżał. Jechał
zawsze alejką ku Pszczelniku, skręcając potem na lewo
do bażantarni i na folwark bańgowski. Pluszczycka skręciła na tą drogę minęła parę drzew, które rosły po obu
stronach. Przy najgrubszym stanęła. Nie długo czekała.
„Mignęło” coś przy bramie zamkowej. Główne wrota
otwarto na całej szerokości. - Stara Pluszczycka wyszła
z za drzewa. - Ogniste konie. Nad niemi surowo patrzącego i  wystrojonego stangreta. To było wszystko co
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zdołała spostrzec, kiedy tuż koło siebie chrapy zobaczyła. Rumaki, wystraszone zjawiskiem nagle z za drzewa
wychodzącym, odskoczyły na bok. Siedzący w otwartym
ekwipażu Hilger, nieprzygotowany na taki ruch, był by
niechybnie wypadł z pojazdu, gdy by nie podświadome
uchwycenie się poręczy. Uratowało go to. W tym samym
momencie zobaczył Pluszczyckę.
- Verdammte Hexe, (zatracono czarownico) mruknął
i uderzył rajtpajczemPluszczycka zobaczyła twarz bezgranicznie pyszną
i straszną w gniewie, poczuła uderzenie i już było po
wszystkim. Jeszcze tylko z dala dochodziło ją rżenie
koni. Oddalający się powóz nie mogła widzieć, gdyż oczy
jej zalała krew.
Cóż było uderzenie pokrzywą wobec takiego ciosu.
Owszym, pokrzywa paliła, ale wobec ognia jaki teraz na
twarzy odczuwała, był to dotyk czymś przyjemnym.
Rozpłakały się stare oczy i zadrgały wargi zeszpecone
uderzeniem.
Ach - kamienie z drogi wyrywał wowczas ojciec mój, będąc paroletnim brzdącem i rzucając je za pojazdem wołał strasznie oburzony:
- świnio - świnio - świnio!

Antoni Spyra

Szkoła z Pszczyny
w PILGRIMIE
U podstaw wszystkich dążeń do stworzenia życia
zgodnego z naturą leży zharmonizowanie tego życia ze
sprawami natury. Człowiek powinien poznać lepiej siebie i te prawa, dzięki którym stał się istotą wyższą. Prawa te wymagają od nas pielęgnowania w sobie dobrych
i szlachetnych myśli, odpowiedniego wysiłku fizycznego
i umysłowego. Taki tryb życia zgodny z prawami natury,
nie może przede wszystkim stronić od przyrody, od jej
życiodajnych sił. Z doświadczenia wiadomo, że nie wystarczy wiedza o zrównoważonym rozwoju – ta jest upowszechniana, i od wielu lat znajduje miejsce w podstawie
programowej. Trzeba by zrównoważony rozwój stał się
wartością, którą będzie się człowiek kierował i czuł się
odpowiedzialny za jej umacnianie. A to już wymaga systematycznych, konsekwentnych i starannych zabiegów
wychowawczych, wiążących się z kształtowaniem moralności i odpowiedzialności za swoje czyny i innych.
PILGRIM to Stowarzyszenie, które współpracuje z instytucjami dbającymi o środowisko lokalne. Ich
refleksja związana z działalnością opiera się na: ekologii,
ekonomii, socjalizacji i duchowości. Działania te mają
być ściśle włączone w system wychowawczy, realizowany
całościowo.
Jest jedna, jedyna szkoła ponadgimnazjalna na
Śląsku, która zdecydowała się na współpracę z PILGRIMEM. To Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. K. Miarki
w Pszczynie. Dyrekcja tejże Szkoły podjęła się wyzwania, by wychowanie ekologiczne uczniów złączyć z wychowaniem moralnym. I tak dnia 19 X 2015 r. odbyło się

spotkanie Przedstawicieli PILGRIMU (Gości z Wiednia), Księdza Dyrektora Wydziału Katechetycznego
Kurii w Katowicach dra Romana Buchty oraz Dyrekcji
Szkoły wraz z koordynatorem projektu Szkoły dr Natalią
M. Ruman. Planowane zakończenie projektu planowane
jest na kwietnia 2016 r. W projekcie wpisanych zostało
wiele działań, m.in.: wyznaczenia ścieżek edukacyjnych
Via Sacra Pszczyny, organizacja happeningów ekologiczno-społecznych, zapraszanie społeczności pszczyńskiej
do aktywnego działania na rzecz ekologii i wiele innych.
Istotą projektu jest troska o zachowanie w „małej ojczyźnie” wartości i tradycji, dopełnienie wartości dzisiejszych
i stwarzanie jej wartościowej przyszłości. Budzenie postaw szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej, jako jednego z wielu pełnoprawnych elementów wielkiego uniwersum kultury człowieka. Pielęgnowanie dziedzictwa
i wzmacnianie własnej tożsamości i niezależności kulturowej wśród najmłodszych. Rozpoczęcie przemyślanej
i trwałej pracy organicznej u siebie, u podstaw, na rzecz
własnej „małej ojczyzny” i na rzecz siebie – jej pełnoprawnego obywatela. Rezultatem projektu będzie więc
zbiór pomysłów na zajęcia ekologiczne i plenerowe dla
osób  w każdym wieku, które mogą posłużyć jako gotowe
schematy lekcji, wycieczek i zajęć grupowych, ale mogą
być też inspiracją dla własnych poszukiwań kontaktu
z przyrodą  i eksplorowania najbliższego sąsiedztwa.
dr Natalia Maria Ruman
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JERZY POLAK

O modelu dawnej
pszczyºskiej biurokracji
Słowo „biurokracja” zwykle źle się nam kojarzy,
a walka z nią, zazwyczaj pozorowana, stanowi często jeden
ze sztandarowych punktów różnych współczesnych programów partii i ruchów politycznych. Wbrew popularnemu przekonaniu, nie jest ona bynajmniej wynalazkiem „strasznego”
XX wieku, bowiem towarzyszy dziejom ludzkości od momentu wynalazku pisma i tworzenia struktur państwowych
i miejskich, czyli od głębokiej starożytności. Jej działanie jako
funkcji umacniania władzy zaznaczyło się mocno na Górnym
Śląsku już w późnym średniowieczu, a więc w okresie istnienia na jego terenie kilkunastu małych księstw piastowskich.
Wraz z przejęciem nad nim zwierzchnictwa przez Habsburgów, od 1526 roku, biurokracja ta stopniowo rozbudowywała
się, dostosowując się do wymogów ich coraz bardziej zcentralizowanej monarchii oraz rozrastającej się ludności i jej przeróżnych problemów.
Kwestie organizacji i sposobu działania biurokracji
górnośląskiej dokładnie prześledził w swej frapującej książce cieszyński badacz dr hab. Wacław Gojniczek, którą opublikowało w 2014 roku Wydawnictwo „Śląsk”. Nosi ona tytuł
„Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego
(1477 -1653)” i dotyczy ostatnich dwóch wieków panowania
Piastów w księstwie cieszyńskim oraz dwóch jego najważniejszych aparatów biurokratycznych: książęcego, związanego
z dworem tej dynastii oraz samorządu szlacheckiego, czyli
biurokracji stanowej.
Pięknie wydane dzieło naukowe charakteryzuje nie
tylko solidność warsztatu archiwisty-historyka, ale także na
ogół rzadka w takich przypadkach jasność wykładu i niezwykła
dbałość o szczegóły. Pszczyńskiego czytelnika powinna zainteresować z powodu obecności licznych wzmianek o Pszczynie
i ziemi pszczyńskiej, która w latach 1480 - 1517 była własnością
cieszyńskiego Piasta Kazimierza II i tworzyła z jego rodowym
księstwem unię personalną. Rozbudowany przez niego model
kancelarii, urzędów książęcych i ziemskich, także w skali całego Śląska z uwagi na sprawowany urząd generelanego starosty
Górnego i Dolnego Śląska, stał się podstawą budowy aparatu
biurokratycznego powstałego w 1517 roku pszczyńskiego wolnego państwa stanowego. Ewoluował on już swoimi drogami
aż do XIX stulecia, ale warto podkreślić, że wiele jego form
i instytucji wykazywało daleko idące podobieństwo do rozwiązań cieszyńskich. Dotyczyło to na przykład kancelarii wolnych
panów, a także sądów – zamkowego i ziemskiego w Pszczynie.
Notabene odkrycie działania sądu zamkowego w Cieszynie
stanowi istotne odkrycie w pracy Wacława Gojniczka.
Z przewijających się w niej wątków „pszczyńskich”
należy przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestie okoliczności nabycia i utraty ziemi pszczyńskiej przez Kazimierza
II, zilustrowane ciekawą mapką „unii cieszyńsko-pszczyńskiej”, oraz na rolę „klucza pszczyńskiego” w całokształcie
domeny książąt cieszyńskich. Jak twierdzi autor, stanowił on
„największy kompleks dóbr książęcych i zapewne największe
źródło dochodów spośród kluczy” tej domeny (s. 130-131).
Teza ta ma niebagatelne znaczenie, nie tylko dowartościowując ziemię pszczyńską, która w dotychczasowej literaturze
dotyczącej XV wieku, widziana była tylko w cieniu sąsiednich

organizmów książęcych, ale także nakazując się zastanowić
nad przyczynami utraty przez cieszyńskiego Piasta finansowej
perły. Jak wiemy, dostała się ona w ręce nieksiążęcej, ale szalenie bogatej rodziny węgierskich Turzonów.
Autor, jak przystało na wytrawnego archiwistę, docenił także rolę zamku w Pszczynie jako siedziby właściciela ziemi pszczyńskiej, jego kancelarii i archiwum oraz archiwum
stanów pszczyńskich, czyli szlachty pszczyńskiej. Instytucje te
funkcjonowały już w XVI wieku, a ich spadkobierca - oddział
pszczyński Archiwum Państwowego w Katowicach - działa
w zamku także obecnie. Posiadając tak długą tradycję, stanowi jedyny taki przykład w województwie śląskim!
W omawianej książce nie brakuje również wzmianek
o kilku późniejszych właścicielach Pszczyny z rodu Promnitzów oraz szlachcicacach z ziemi pszczyńskiej, sprawujących
różne urzędy w księstwie cieszyńskim (można ich znaleźć
w obszernym aneksie). Należeli do nich na przykład Goczałkowscy z Goczałkowic, którzy wręcz przenieśli się do niego w XVI wieku, zajmując wysokie stanowiska urzędnicze
(Adam był nawet regentem na Cieszynie w latach 1622-1625).
Z niewielu pomyłek autora zwrócić można uwagę na użycie
współczesnej nazwy wsi Wielka Wisła, leżącej pod Pszczyną,
podczas gdy do XIX wieku nosiła ona nazwę „Wisła Polska”.
Błąd to często spotykany w opracowaniach historycznych. Ale
to tylko szczegół. Każdy kogo interesują kulisy funkcjonowania dawnego dworu i kancelarii książęcej na Górnym Śląsku,
a więc de facto sprawowania władzy, z ich interesującymi
smaczkami (rola tzw. fraucymeru), winien sięgnąć po pracę
Gojniczka.
Jerzy Polak
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NOWOCI SPOD PRASY
MILITARNE DZIEJE ÃLĄSKA
Witamy w Muzeum Militarnych Dziejów Śląska,
zapraszając do podróży w czasie, poczynając od początków
ludzkości a kończąc na czasach współczesnych. Podróżować
nam przyjdzie na piechotę, konno, czołgiem, może samolotem, jednego przyrzec Państwu nie możemy, że zawsze będzie
to podróż przyjemna, bo jak mówili Rzymiania Si vis pacem
para bellum - chcesz pokoju gotuj się do wojny, który to zwrot
w dzisiejszych czasach nabiera szczególnego znaczenia.
Muzeum Militarnych Dziejów Śląska powstało
w 2014 r., kiedy 9 listopada tego roku, w przededniu święta Niepodległości nastąpiło uroczyste otwarcie z udziałem
świata nauki, kombatantów, służb mundurowych, młodzieży,
władz miejskich, powiatowych, zaproszonych gości i mieszkańców miasta.
Muzeum mieści się przy ul. Katowickiej 1, w dawnym
Domu Ogrodnika, budynku, który zbudowany w l. 1881-1883
w stylu neobarokowym przechodził różne koleje losu: jako
łaźni miejskiej, siedziby straży parkowej, domu mieszkalnego,
siedziby Straży Miejskiej, przez pewien czas stał opuszczony
i zaniedbany.
W 2013 r. lokalne media zainteresowały miejscową
społeczność tym szybko niszczejącym zabytkiem.
„PRO MEMORIA. Stowarzyszenie Bitwy pod
Pszczyną 1939” zaproponowało wykorzystanie tego budynku
na cele muzealne, głównie za względu na doskonałą lokalizację - przy szlaku wiodącym z dworca kolejowego, przez parki
i skansen, w niedalekiej odległości od Muzeum Prasy Śląskiej
i dalej w drodze do zamku, zagrody żubrów i cmentarza wojennego.
W ciągu kolejnego roku, po załatwieniu wszystkich
formalności i po uzyskaniu zgody Rady Miasta Pszczyny
z burmistrzem Dariuszem Skrobolem i wiceburmistrz dr Barbarą Sopot-Zembok na czele, projekt utworzenie muzeum
został zgłoszony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a stowarzyszenie PRO MEMORIA przystąpiło
do adaptacji budynku na cele muzealne. Na niewielkiej powierzchni zgromadzono militarne pamiątki związane z historią Śląska i ziem przyległych.
W głównym budynku umieszczono eksponaty według
tematyki:
-starożytność i średniowiecze,
-czasy nowożytne,
-wiek XIX,
-wiek XX.
Na zewnątrz rozrasta się wystawa plenerowych zabytków jak replika wozu husyckiego czy schrony bojowe niemieckiej linii obronnej B-2 z końca II wojny światowej. Zagospodarowywane są kolejne budynki, z których jeden przeznaczony
został na archiwum wraz z biblioteką, miejsce prelekcji i projekcji multimedialnych. Wokół panuje nastrojowa aura starego parku a wokół ogrodzenia rosną rzadko spotykane rośliny
ziem polskich.
Wszystko to pobudza do refleksji nad kondycją człowieka, jego dążeniem do piękna, ale i okrucieństwa, czego przejawem są liczne wojny, które nie oszczędzały ziemi
pszczyńskiej, szerzej Śląska i wreszcie całej naszej Ojczyzny.
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Muzeum pielęgnuje pamięć po tragicznych, ale także momentami pełnych męstwa czasach przeszłych, inspirując przyszłe pokolenia do dumy z bycia Polakiem, Ślązakiem,
mieszkańcem swej małej Ojczyzny. Jan Paweł II zwracając się
do młodych ludzi inspirując ich męstwem żołnierzy z Westerplatte powiedział podczas podróży na Wybrzeże w 1987 r.:
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje tez w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, słuszną sprawę, o którą nie można nie
walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można
się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak
to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie,
obronić dla siebie i dla innych.
To nasz mały testament, a nasze małe Westerplatte
znajduje się na południu Polski w miejscu, gdzie wiele razy
chwytano za broń, szczękał oręż, słychać było maszerujące
wojsko, odgłosy salw, jęki syren, a potem widziano krzyże,
całą ich masę nie tylko na cmentarzach, ale i pod lasem, przy
drodze, nad rzeką.
Przybliżeniu tych wydarzeń ma służyć zarówno ten
przewodnik jak i powstałe muzeum.
W imieniu PRO MEMORIA
„Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939”
Marian Małecki

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

WSPANIAŁY
ZABYTKOWY
ORNAT
Kiedy w którąś z niedziel na mszy świętej w kościele
Wszystkich Świętych zobaczyłem
młodego wikarego, ubranego
w ten dawny ornat, dosłownie
mnie zatkało. Piękno tej kompozycji hafciarskiej z przełomu XIX
i XX wieku, subtelny rysunek twarzy Madonny i Dzieciątka, mnogość elementów symbolicznych a
także niezwykle żywe barwy ornatu - to robi wielkie wrażenie.
I dobrze, że takie zabytkowe skarby są znowu prezentowane wiernym.
A. Spyra

rewers ornatu z przełomu XIX/XX wieku
z kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie.
Matka Boża z Dzieciątkiem
w otoczeniu aniołków, wieńca z kwiatów.
U stóp napis - „REGINA COELI LATERE”

awers ornatu z sercem Maryi,
przebitym mieczem z motywami
korony i wieńca różanego

