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OD WYDAWNICTWA

Oddając do rąk C zyteln ików  drugi tom  „M ateriałów M uzeum  W nętrz  
Z abytkow ych  w  Pszczynie” warto może przypom nieć, iż w  periodyku  
ty m  pragniem y zespolić trzy  zasadnicze n u r ty  badań istotne dla pracy 
naszego M uzeum . P ierw szy to prace związane z historią i zbiorami samego 
zam ku-m uzeum  jak i regionu, w  przeszłości przecież mocno i różnorodnie 
powiązanego z ty m  sw oistym  centrum  polityczno-adm inistracyjnym  i k u l
turalnym . Z kolei, ze w zględu na profil M uzeum , drugi to szeroko rozu
miana problem atyka historyczno-obyczajowa architektury rezydencjonal- 
nej, w idzianej zresztą nie ty lko  przez warsztat badawczy historyka sztuki. 
Zagadnieniom ty m  pragniem y w  całości poświęcić trzeci tom. I wreszcie 
trzeci nurt interesujących nas publikacji, k tó ry , last but not least, związa
n y  jest z szerokim  wachlarzem problem ów m uzealniczych, a więc choćby 
takim i jak zagadnienia konserw atorskie czy działalności oświatowej.

P ierw szy tom, w ydany w  końcu 1982 roku, zawierał dziewięć arty
kułów , z których  większość nie dotyczyła samej siedziby M uzeum  — zam 
ku  pszczyńskiego. Sądzić można, że zostaje niejako wyrównane to przez 
tom  drugi, gdzie dom inuje tem atyka  zamkowa.

Otwierający tom  artyku ł dra Jana K ruczka o architekturze i w ypo
sażeniu zam ku pszczyńskiego w  X V II  i na początku X V III  w ieku  jest zna
czącym rozwinięciem  litera tury przedm iotu, ty m  cenniejszym , iż A utor  
zdecydował się również na próbę rekonstrukcji rysunkow ej zarówno w y 
glądu jak i rzutów  zam ku w  X VI I  w ieku. N iezależnie od tego przedsta
w iony został charakter wyposażenia w nętrza, a naw et dokonana syn te
tyczna rekonstrukcja  ówczesnego trybu  życia. Zagadnienia te  są chyba 
obecnie szczególnie ważne w  św ietle problem atyki badawczej stojącej 
przed Kom isją M uzeów Rezydencji przy  Polskim  Kom itecie ICOM.

U zupełnieniem  opisanego w  p ierw szym  artykule  trybu  życia na zam
ku  jest druga praca, tego samego Autora, prezentująca w ybór instrukcji 
dla zatrudnianych przez Pana na Pszczynie rzem ieślników , różnej spe
cjalności i m iejsca w  hierarchii społecznej, w  okresie od XVI I  po X I X  
wiek. Opisane tam  specjalności i zakres nałożonych obowiązków przybliża  
jeszcze wyraziściej obraz przeszłości tych  terenów.
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Z kolei m gr Daniela Sawicka-O leksy, pracownik m erytoryczny  M u
zeum  w  Chorzowie, za jm uje się, szerzej do te j pory nie opracowanym, 
zespołem  obrazów Dircka Dalensa III (1688— 1753), k tóry  to po 1883 roku  
um ieszczony został w drewnianych ramach boazerii Salonu W ielkiego  
zam ku w  Pszczynie■ Autorka  przedstawia także inform ację o analogicz
n ym  zespole m alowideł Dalensa III, k tó ry  znajduje się w  zbiorach kró
lew skich w  Holandii.

Teresa W łodarska, archiwistka specjalizująca się w historii Pszczyny  
i rejio7iu, przedstawia fragm enty  z kilkudziesięciotomowego pam iętni
ka księcia Ludw ika Anhalta, a mianowicie opisy podróży do popularnych  
obecnie regionów turystycznych . Pragniem y, aby publikacja ta stała się 
jakby  w stępem  do m onografii życia codziennego w  zam ku  pszczyńskim  
na przełomie XVI I I  i X I X  wieku.

A r tyk u ł niżej podpisanego jest próbą odmiennego spojrzenia na hi
storię zam ku  — przede w szystk im  od strony fu n kc ji i znaczenia poszcze
gólnych kondygnacji czy w nętrz, które uwzględniają ich w ew nętrzną stru
kturę przestrzenną.

Zagadnienia historyczne przedstawia m gr Jerzy  Polak, który k o n ty 
nuuje cykl artykułów  poświęconych dziejom  ostatnich właścicieli P szczy
ny  i ich antypolskiej działalności w  okresie II Rzeczypospolitej. A le prze
cież nie ty lko  takie brudne machinacje finansowe na podłożu nacjonali
sty  czo-rodzinnym  m iały w tedy  m iejsce  — dlatego też przedstawia On 
w drugim  artyku le  historię i atmosferę przejęcia Z iem i P szczyńskiej przęę. 
Państwo Polskie w 1922 roku.

I wreszcie artyku ł m uzealniczy m gr Czesławy Panek, dyrektorki M u
zeum  w  Zabrzu, poświęcony pracy oświatowej m uzeów  w ojew ództw a  
katowickiego. Jest to obszerny program, opracowany przez zespół pra
cowników naukowo-oświatow ych m uzeów  naszego w ojew ództw a pod k ie
runkiem  Autorki, zw iązany z tak w ażnym  zagadnieniem jakim  jest praw i
dłowe w ykorzystanie potencjału naukowego i zbiorów tkw iących w  m u 
zeach w  procesie edukacji m łodzieży szkolnej.

P rzy ję ty  układ artykułów , podobnie jak w tom ie p ierw szym , nie jest 
problem owy (z w yją tk iem  prac muzeologicznych), a chronologiczny i za
m yka  się w  ramach czasowych od początku XVI I  w ieku  po 1934 rok.

Dr Janusz Z iembiński  
D yrektor M uzeum W nętrz Zabytkowych 

w  Pszczynie



Jan Kruczek

ARCHIKTEKTURA I WYPOSAŻENIE 
ZAMKU PSZCZYŃSKIEGO W XVII 

I NA POCZĄTKU XVIII WIEKU

Tem atem  niniejszego opracowania m iały być pierw otnie jedynie w nę
trza zamku renesansowego w Pszczynie oraz ich wyposażenie w okresie 
od XVII do końca pierwszego trzydziestolecia XVIII wieku. Z uwagi jed
nak na to, że arch itek tu ra  zamku w świetle ostatnich badań wym aga uzu
pełnienia, postanowiono jej poświęcić początkową część artyku łu , jako że 
k ry je  ona nadal wiele nierozwiązanych do tej pory  problemów.

Dzieje renesansowej a właściwie późnorenesansow ej1} rezydencji 
w Pszczynie, pomimo istniejących, rękopiśm iennych i drukow anych prac, 
nie zostały jeszcze w sposób jednoznaczny wyjaśnione, co widoczne jest 
w sprzecznych stanow iskach badaczy jej h is to rii2). Na stosunkowo niew iel
ką znajomość jej w yglądu w okresie od końca XVI stulecia po przebudo
wę w duchu barokowym, k tóra m iała miejsce w 1734 roku, wpłynęła zni
koma ilość zachowanego m ateriału  ikonograficznego, praw ie zupełny brak 
źródeł archiw alnych do 1664 roku oraz kom pleksowych badań archeolo- 
giczno-architektonicznych31. Szczególnie te  ostatnie jak  i dalsze, szczegóło
we poszukiwania archiw alne m ogłyby w przyszłości doprowadzić do po
ważnych korekt dotychczasowych poglądów na tem at kolejnych przem ian 
bry ły  zew nętrznej budowli oraz innych, pom niejszych zmian, jakie nie
wątpliwie m usiały mieć miejsce na przestrzeni ponad stu  pięćdziesięciu

O ile przebudową zam ku gotyckiego w  latach 1561—1568 możemy uznać za spóź
niony w pływ  a rch itek tu ry  renesansow ej, to odbudowę z la t 1680—1689 trzeba 
określić już jako w ybitnie późnorenesansową.

2> A. Oborny, Pałac w  Pszczynie. Dzieje budow lane i artystyczne, Pszczyna 1972, 
s. 18—28; I. Płazak, Pszczyna. Zabytki m iasta i regionu, Pszczyna 1974, s. 40—43. 
Główna różnica poglądów  pomiędzy .tymi au toram i polega ma tym, że o ile Oborny 
uważa zamek renesansow y za tró jkondygnacyjny (z czym zgadza się au to r n i
niejszego artykułu) to Płazak widzi go jako budow lę piętrow ą. S praw a jest n a 
der prosta: z zachowanych rzutów  pałacu (skrzydło zachodnie) oraz napisów  na 
nich, można odczytać, że przedstaw iają  one piętro środkowe oraz piętro  wyższe, 
z czego w ynika, że musiało być jeszcze „piętro niższe” czyli p a rte r a pod nim  
dopiero piwnice. To, że zamek był trójkondygnacyjny potw ierdza też jego opis 
w  urbariuszu z 1629 roku, we fragm encie mówiącym  o trzech poziomach oprócz 
piwnic i strychów. Dalszą różnicą jest to, że pierw szy z w ym ienionych sądzi, 
że skrzydło wschodnie powstało 'dopiero w  okrasie renesansu, drugi natom iast, 
że jego część istn iała  już w fazie gotyckiej.

3) Zwrócił już n a  to uwagę Oborny, w: A. Oborny i I. Płazak, Zespół pałacowo- 
-ogrodowy w Pszczynie, Pszczyna 1977, s. 21.
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l a t 41. Trzeba bowiem przypom nieć, że na dobrą spraw ę nie wiadomo jak 
pszczyńska rezydencja w yglądała po przebudowie z gotyckiej na renesan
sową, jak również na przełomie XVII i XVIII stulecia, a w  m iarę pełne 
wiadomości dotyczą jedynie okresu lat 1629— 1636 oraz w znacznie m niej
szym stopniu końca XVII w ieku 5).

A utorzy znanych opracow ań arch itek tu ry  zamkiu 0) om awiając jego r-  
nesansową i późnorenesansową fazę korzystali zasadniczo z czterech źródeł: 
opisu zamieszczonego w urbariuszu z 1629 roku, widoku na mapie A. Iiin - 
denberga z 1636 roku, dwóch rzutów  zachodniego skrzydła i galerii pół
nocnej oraz południowej (pierwsze i drugie piętro) a także m ateriałów  
archiwalnych, głównie rachunków  dw oru w Pszczynie (zachowanych od 
1660 roku), w spierając uzyskane z nich inform acje dodatkowymi, zaczer
pniętym i ze znanej kroniki archiw isty pszczyńskiego Scheffera, m onogra
fii Pszczyny M usioła oraz leksykonu Krausego, którego autor wyzyskał 
w znacznej mierze wspom niane wyżej rachunki dw orsk ie7’.

Na podstawie w ym ienionych wiadomo, że w  okresie od 1561 do 1734 
roku m iały tu ta j miejsce dwa ważne w ydarzenia budowlane. Pierw szym  
była przebudowa i rozbudowa w  latach  1561— 1568 (a możliwe, że jeszcze 
w okresie do 1591 r.) istniejącego, obronnego zamku gotyckiego powsta
łego za panowania księżnej Heleny K orbutów ny (1424— 1449 r.), ukończo
nego przed 1433 rokiem. Ja k  się sądzi, przebudowę zam ku zapoczątkował 
pod koniec swego życia biskup w rocław ski Baltazar Prom nic, zm arły 
w 1562 roku. Główne prace były kontynuow ane przez jego następcę Sta
nisława Prom nica panującego w latach 1562— 1568 i być może prowadzo
ne nadal za K arola Prom nica (1568—1&91 r.), co jednak nie zostało 
definityw nie potwierdzone arch iw aliam i8). W w yniku tych robót, przy w y
korzystaniu elem entów arch itek tu ry  zam ku gotyckiego (złożonego z jed
nego lub dwóch budynków m ieszkalnych, dwóch wież i otaczających je

4) Okres istnienia rezydencji renesansow ej obejm uje la ta  1568—1734. T rudno sobie 
wyobrazić, aby w  tak  długim  czasie budynek nie przechodził żadnych innych 
zmian, poza pracam i budow lanym i z la t 1680—16%!

s) Je st to w ynikiem  przede wszystkim  b raku  w idoków zam ku i  jego kom pletnych 
rzutów  a także Większej ilości .przekazów źródłowych, szczególnie do 1660 raku.
Również rysunek zam ku na m apie H indenberga z 1636 roku (w posiadaniu Wo
jewódzkiego A rchiw um  Państwowego w  Katowicach, OT w  Pszczynie, X V III 1, 
cz. 7, dalej AKP) ze względu na schem atyczne po traktow anie obiektu oraiz n ie
najlepszy stan  zachowania, pozwala jedynie n a  jego przybliżoną rekonstrukcję. 
A. Oborny, jw.; I. Płazak, jw.
Ą K P V 5, s. 17—21; AKP X V III 764—766; AKP IV 1—73; Schaeffer, Chronik 
der freien  S tandes-H errschaft und seit 1827 des F ursten thum s Pless, 1848, 
s. 16—57, rękopis w  posiadaniu A rchiw um  w Pszczynie (AKP I 74); W. K rause, 
G rundriss eineis Lexiko.ns B ildandar Kuinstler und Kui :.sth and we rk e r  in  Ober- 
schlesien, I, Oppeln 1933, s. 31, 32, 164 i 165; L. Musioł, Pszczyna. M onografia h i
storyczna, Katow ice 1936, s. 72—75.

8) Nie zachowały się żadne przekazy kronikarsk ie ani też źródła archiw alne, które 
wspom inałyby o pracach budow lanych w tym  okresie. Jak  już wspomniano, n a j
starsze rachunki dw orskie za różnego rodzaju roboty d la zamku, w  tym  również 
budow lane, pochodzą z 1660 r.



1. Zam ek pszczyński w raz z najbliższym  otoczeniem : 
a) wg oryginału n a  m apie A ndrzeja H indenberga z 1636 r. A rchiw um  w  Pszczynie n r inw. AKP X V III 1 cz. 7.

b) rekonstrukcja  Jana Kruczka.



m urów obronnych) powstała budowla trójskrzydłowia i trójkondygnacjo- 
wa, złożona z dwóch skrzydeł m ieszkalnych (zachodnie i wschodnie), po
łączonych od północy m urem  paraw anow ym , z krużgankam i arkadow y
mi wokół zbliżonego do prostokąta dziedzińca, zam knięta od południa 
niewysokim, parterow ym  m urem  (ryc. 1). Skrzydła mieszkalne nakry te  
były dacham i dwuspadowym i z facjatkam i od strony w ew nętrznych i ze
w nętrznych połaci dachu, m ającym i kształt trójkątów . Jeśli idzie o wie
że to Płazak słusznie uważa, że były  dwie: jedna w narożniku południo
wo-wschodnim skrzydła wschodniego (dawna wieża gotycka), k tóra w tym  
czasie (tj. około 1636 r.) pełniła rolę obszernej bram y wjazdowej do zamku 
oraz druga, p rzy  elew acji północnej, pośrodku skrzydła. Nie wiadomo na
tom iast co stało się z wieżą gotycką przy  narożniku południowo-wschod
nim skrzydła zachodniego, jako że nie widać jej na widoku Hindenberga. 
Płazak sądzi, że została ona zburzona a w  jej miejsce postawiono w czasie 
przebudow y renesansowej wspom nianą wieżę przy elewacji północnej 
zamku, Oborny natom iast utrzym uje, że obie wieże gotyckie od strony 
południowej zostały wchłonięte przez przedłużone skrzydło zachodnie oraz 
na nowo wybudow ane skrzydło wschodnie z wieżą przy północnym jego 
zakończeniu 9). Przied kolejną zatem  przebudową, m ającą miejsce w latach 
1680— 1698, zamek posiadał jedyną typową wieżę znajdującą się pośrodku 
elewacji północnej, ponieważ jak to wynika ze wspomnianego widoku 
Hindenberga (i tu  można zgodzić się z Płazakiem ) znajduje się ona w y
raźnie usytuow ana nie tylko powyżej skrzydła wschodniego, ale również 
budynku (zapewne z k latką schodową) nakrytego dachem  dwuspadowym, 
stojącego za tym  skrzydłem  w k ierunku  zachodnim. Gdyby była ona u s ta 
wiana na północnym  zakończeniu skrzydła (wschodniego (jak chce Oborny), 
nie uszło by to (jak w przypadku wieży-bram y po południowej stronie tego 
skrzydła) uwadze kartografa. W spomniana wieża, jak wynika z widoku, 
m iała kształt czworoboku z galeryjką w górnej kondygnacji i była nakry ta 
dachem  czterospadowym. Wieża a raczej bram a na południowym  zakoń
czeniu skrzydła wschodniego pełniła rolę w ew nętrznej bram y wjazdowej, 
w odróżnieniu od bram y zewnętrznej 10) mieszczącej się w drew nianym  
budynku na południowy-wschód od zamku (wymienionego w opisie z 1629 
r.), do którego prowadził most przerzucony przez odnogę rzeki Pszczynki, 
opływającą zamek od strony  południowej i wschodniej. Szkoda, że nic 
nie wiadomo o budynku stojącym  w sąsiedztw ie wieży przy elewacji 
północnej111. W racając do widoku Hindenberga wspomnieć należy (a co

A. Oborny, j.w., s. 34—39 I. Płazak, jw., s. 42—43.
10) AKP IV 596, s. 43. W ydatki żelaznych klam er „na zew nętrzną bram ę zam kową” 

m iały miejsce w  1687 roku.
u > Na w idoku H indenberga owa wieża umieszczona jest w yraźnie za skrzydłem  

wschodnim, w  k ierunku  n a  zachód a budynek w ydaje się oddzielać ją  jeszcze 
od tego skrzydła.
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zostało dotychczas pom inięte przez badaczy), że w 1636 roku, skrzydło 
południowe składało się z piętrowego budynku krytego dachem  dwuspa
dowym, k tóry  od wschodu łączył się z bram ą wjazdową, natom iast po 
stronie przeciwnej przechodził w  m ur biegnący do narożnika południo
wo-wschodniego skrzydła zachodniego. Do wschodniej ściany skrzydła 
wschodniego przylegała w tym  czasie niewielka, parterow a, prostokątna 
lub kw adratow a budowla z dachem dwuspadowym, o k tórej sądzi się, że 
była to często wspom inana w archiw aliach kaplica pałacowa121. Pom ijając 
już fak t nieznajomości daty ukończenia przebudow y zamku gotyckiego 
na renesansowy należy stwierdzić, że nie są również znane jego dzieje 
w okresie pomiędzy 1636 a 1680 rokiem , nie wiemy czy jego bryła ze
w nętrzna ulegała w tym  czasie kolejnym  przemianom, czy też pozosta
w ała w niezm ienionym  stanie. Trudno też obecnie autorytatyw nie stw ier
dzić, jakie były losy gotyckiej wieży w narożniku południowo-wschod
nim  skrzydła zachodniego, czy została ona całkowicie czy tylko częściowo 
zburzona lub może pom inięta przez H indenberga13).

Drugim  z ważnych wydarzeń w dziejach zamku jest jego odbudowa 
a  raczej jak należy sądzić kolejna przebudow a 141 w latach 1680—16%. Po
legać ona m iała na ponownym  wzniesieniu zniszczonego skrzydła północ
nego, zastąpieniu m uru  południowego ścianą paraw anow ą z galerią 
arkadow ą (parter i pierwsze piętro) i tarasem  (drugie piętro), robotach 
przy wieży, pracach sztukatorskich oraz wzniesieniu budynku bram ne- 
go „W arty”, przy czym miano zachować wieżę gotycką w narożniku po
łudniowo-wschodnim  skrzydła zachodniego, co potwierdziłoby przypusz
czenie wyrażone wyżej, że nie została ona zburzona całkowicie lub po
m inięta przez H indenberga 15). Zam ek zatem  z la t 1680— 16031 nie odbiegał 
zbytnio od istniejącego w okresie pomiędzy 1629 a 1636 rokiem  i p re
zentował się jako budowla na rzucie nieregularnego czworoboku, z za
łam anym  skrzydłem  wschodnim (ryc. 2), co było wynikiem  wcześniejsze
go połączenia skrzydła wschodniego z przem ianowaną na bram ę wjazdo
wą wieżą gotycką (stołpem) i składał się z dwóch par nierównoległych, 
a nie jak  dotychczas uważano równoległych  16) skrzydeł, tj. dwóch mie-

X2> A. Oborny i I. Płazak, jw., s. 34.
13) P a trz  przypis 5.
14) L. Musioł, jw., s. 15. Podaje on za Heneliusem , że w  czasie pożaru jak i m iał 

miejsce w  1679 roku, spłonęło całe miasto oprócz kościoła i zamku. Je st to do
wód przem aw iający za tym , że budow la pszczyńska nie uległa wówczas zniszcze
niu i dlatego okres prac budow lanych w  la tach 1680—1680 należy traktow ać 
jako przebudowę.

is) W idać ją  w yraźnie na planach: AKP X V III 764 i  765, jw. P lany te pochodzą jak 
się w ydaje z okresu przebudowy zam ku w  latach 1680—16§g za czym przem a
w iają zamieszczone na nich inform acje skierow ane do budowniczego.

i®) Pod kątem  prostym  w stosunku do siebie ustaw ione są jedynie dwa skrzydła, 
tj. zachodnie i  północne. K ąt ustaw ienia skrzydła północnego w  stosunku do 
wschodniego wynosi około 98°.
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2. P lanu  pierwszego p ię tra  zam ku w  Pszczynie. S tan  z końca XVII w. K ekonstrukcja
Jan a  K ruczka

szkalnych (zachodnie i wschodnie) i dwóch parawanowych^ północne i po
łudniowe), z obszernym  dziedzińcem arkadow ym , wieżą przylegającą do 
południowo-wschodniego narożnika skrzydła zachodniego, ale nie w y
stającą poza m ury  zew nętrzne zamku oraz dwoma bram am i. Jedna z nich, 
prowadząca do m iasta znajdow ała się na południowym  zakończeniu skrzy
dła wschodniego, druga, dotąd pom ijana, na osi parte ru  skrzydła zachod
niego i zwana była śląską („Sohlesische Thor”). Pierw sza wyposażona była 
w k latkę schodową. Druga, kolejna k latka schodowa m ieściła się w na
rożniku północno-wschodnim zamku, od strony k rużganków 171. W czasie
17> Umiejscowienie B ram y Śląskiej widoczne jest na w spom nianych planach skrzy

dła zachodniego. M usiała ona znajdować się bezpośrednioo pod dużym p rzed 
pokojem  (Vorzimmer).

12



tej przebudowy, m ającej na celu nadanie cech regularności arch itek tu
rze zamku zburzono zapewne budynek w południowo-wschodnim naroż
niku zamku, nie odbudowano też wieży i budynku po stronie północnej, 
przez oo obu skrzydłom  paraw anow ym , tj. północnem u i południowemu, 
nadano w m iarę jednolity  charakter.

Rozmiary zamku

Jak  dotąd nie pokuszono się o podanie rozm iarów zamku renesansowego, 
poprzestając w tym  względzie na w ym iarach wieży w narożniku połud- 
niowo-wschodnim skrzydła zachodniego (5X6,60 m), m uru  od strony  po
łudniow ej (szer. 2,53 m), szerokości galerii p arte ru  (2,05— 2,20 m), filarów 
(2X1,95 m), odległości pomiędzy nimi (od 2,80—2,95 m) oraz wysokości 
muinu obronnego otaczającego zamek (20 sitóp)18). W ymiary, przynajm niej 
przybliżone, można odtworzyć na podstawie zachowanych rzutów  pierw 
szego i drugiego piętra  skrzydeł: zachodniego, północnego i południowego

1' .sh ' »"»' •, T I !
 ̂\ 1.. v - 1 " > j ; -

3. Zam ek w Pszczynie w końcu X V II w. Rzut pierwszego p ię tra  (bez skrzydła 
wschodniego). A rchiw um  w Pszczynie n r  inw. AKP X V III 764.

18J A. Oborny, jw., s. 15—16 i 27.
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m m

4. Zam ek w  Pszczynie w  końcu XVII w. R zut drugiego p ię tra  (bez skrzydła wschod
niego). A rchiw um  w Pszczynie n r inw. AKP X V III 765

(ryc. 3—4) pochodzących najprawdopodobniej z czasu natężonych prac 
budowlanych, tj. z lat 1680— 16®g)19). Długość poszczególnych boków zamku 
na poziomie pierwszego piętra była następująca: zachodni — około 52 m, 
północny — około 51 m, wschodni (w linii prostej) — około 47 i połud
niowy (również w linii prostej) — około 57 m. W ym iary dziedzińca (w tej 
samej kolejności skrzydeł) wynosiły około: 39,25 m X  22,25 m,X 37,23 m 
X 22,15 m, przy czym długość boku dziedzińca od strony  wschodniej mie
rzono w linii prostej, od narożnika północnego do południowego, w  rze
czywistości (gdyby m ierzyć łącznie z uskokiem) była ona nieco większa.

19> Oba rzuty  (AKP X V III 764 i 765, jw.) posiadają skalę w ym ierzoną w  łokciach 
pszczyńskich (Plesnische Ellen). Ponieważ jak  dotąd nie udało się autorow i uzy
skać ich w artości w  centym etrach, przyjęto um ownie 58 cm za wielkość 1 łokcia 
pszczyńskiego i n a  tej podstaw ie obliczono przybliżone w ym iary  zam ku i jego 
poszczególnych części. Z tego też powodu w yniki tych obliczeń m ają jedynie 
charak ter tymczasowy i wymagać będą w  przyszłości skorygowania.

14



Dalsze, ważniejsze w ym iary były następujące:
a) skrzydło zachodnie:

— szerokość skrzydła około 13 m
— grubość m urów  zew nętrznych około 2,32 m
— grubość m uru  od strony  krużganka około 1,75 m
— grubość m urów  działowych około 1,50 m

b) skrzydło północne:
— szerokość skrzydła z m urem  zew nętrznym  około 5,80 m
— grubość m uru  zewnętrznego około 2,32 m

c) skrzydło południowe:
— sizerokoiść Skrzydła z m urem  zew nętrznym  od około 6,15 do 7,54 m
— grubość m uru  zewnętrznego około 1,80 m

d) galeria:
przeciętna szerokość galerii w skrzydłach: zachodnim, północnym 
i wschodnim około 3,50 m, w skrzydle południowym  od około 3,50 
do około 4,80 m (w najszerszym  miejscu, przy wieży)

e) w ym iary wieży („Thurm ”) około 4,45 X 5,63 m (bez przybudów ki od 
strony  wschodniej).

Ogólnie rzecz biorąc, m ury  II p iętra  (zewnętrzne, poza m urem  
w skrzydle północnym) są przeciętnie o V3 grubości mniejsze od m urów 
na I piętrze, przez co nieznacznie zwiększona została powierzchnia po
mieszczeń na II piętrze. Je j powiększenie jesit szczególnie widoczne przy 
porównaniu rzutów  obu p ięter skrzydła południowego (ryc. 5) oraz do
konanych pomiarów, z których wynika, że stało się to kosztem  grubości 
m uru II piętra  wynoszącej około 75—80 cm (wobec 1,80 m na I piętrze). 
Galeria skrzydła południowego w ykazuje znaczną zbieżność w kierunku 
wschodnim, przy czym różnica w szerokości sięga około 1,30 m. Wraz 
z wysokością zm niejszały się również proporcje podpór. I tak  np. długość 
boku filarów  na parterze wynosiła około 2 m, na I piętrze 0,85 m a na
II piętrze już tylko około 0,40 m. Podobnie rzecz się miała ze średnicam i 
kolumn, które na I piętrze wynosiły około 0,90 m a na II tylko 0,65 m. 
W rezultacie, dzięki stopniowem u pom niejszaniu w ym iarów poszczegól
nych elementów, arch itek tu ra  zamku z kondygnacji na kondygnację na
bierała cech pewnej lekkości, w przeciw ieństwie do ciężkiego w propor
cjach parteru .

Dachy budynków  oraz wież były nakry te  po części dachówkami i gon
tam i 20), ich m ury  pomalowane na biało, natom iast obramienia okienne za-

2°) I. Płazak, jw., s. 41. W ynika to z cytowanego przez au to ra  fragm entu  opisu 
z 1629 roku inform ującego, że „cały gm ach pok ry ty  jest po większej części da- 
'Chowkami... . Na tem at 'krycia dachów gontam i zachowały się przekazy arch i
w alne w  księgach rachunkow ych: AK P IV 24, s. 166; AKP IV 59, s 97- AKP 
IV 587, s. 177; AKP IV 601, s. 36. ’ ’
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5. Zam ek w  PsBOzynie iw ‘końcu XV II w. Rzuty skrzydła południowego (galeria): 

pierw sze ;(u góry) i d rug ie (,u dołu) p iętro. R ekonstrukcja Ja n a  Knuczfca

akcentowano czernią 21). Na jednej ze ścian, zapewne południowej, znajdo
wał się zegar słoneczny, k tó ry  w 1676 roku odnawiał nieznany malarz 
z Bielska 22), drugi zegar umieszczony był na wieży 23).

Wnętrza

Najwcześniejsza, zachowana wiadomość o w nętrzach zamku renesansowe
go pochodzi ze wspomnianego już urbariusza (ryc. 6) z 1629 roku. Jest 
tam  mowa o wielkiej ilości dobrych piwnic (,,viel giitte K eller”), w których

21) W ypływa to z treści kon trak tu  (AKP V III 416) zaw artego w  dniu  12 kw ietnia 
1660 r. z m istrzem  m urarsk im  z Cieszyna Tomaszem W rońskim. Za prace m urarskie 
oraz w ybielenie ścian i pom alow anie okien na czarno .miał on  otrzym ać w yna
grodzenie w  postaci 50 ta larów  gotówki, szefla żyta, 2 w iertli pszenicy, w iertła 
jagły, szefla gryki, m iark i soli, 15 k w art masła, 1 p ła tu  słoniny lub w  zamian 
1 ta la ra  i 1/i ósem ki piwa. K on trak t ten nie był dotychczas znany.

22) AKP IV 15, s. 183. Obok zegara (Sonnenkompas) odnaw iał on tu ta j aniołki (przy 
zegarze?).

23> AKP IV 30, s. 153; AKP IV 69, s. 90. W 1691 roku wskazówkę do zegara zam ko
wego „przyrządzał” pszczyński rusznikarz Jan  V incenty Młodszy a  w  1730 roku 
za jego napraw ę zegarm istrz Ja n  Hudec w ziął aż 50 florenów. Por. też: J. K ru 
czek, P rodukcja broni i oporządzenia jeździeckiego na Ziemi Pszczyńskiej od
X VII do poł. X IX  w., Pszczyna 1983, s. 65—67.
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przechowywano wino, piwo i w ykorzystyw ano do innych potrzeb, mno
gości różnorakich, sklepionych i silnie zbudowanych izb i pokoi („Stuben 
und Zim m er”) na jednym  z p ięter (tj. I piętrze) oraz obszernych pokojach 
i kom orach („Zim mer und Cam m ern”) obok wielkiej, wspaniałej sali ta 
necznej („Tantz Saal”) a także wielu pięknych i dużych spiżarniach na 
strychach  do przechowyw ania zboża 24).

Znacznie więcej inform acji na tem at w nętrz zamkowych w ynika ze 
spisanego w dniu 18 lutego 1664 roku, na rozkaz Erdm anna Leopolda 
Promnica, inw entarza oraz znanych już rzutów  pałacu, k tóre nie zostały 
w  pełni w ykorzystane25). Pałac posiadał około 34— 35 pomieszczeń (nie 
licząc piwnic i strychów), z czego w przybliżeniu można wnosić, że na 
każdym z poziomów części mieszkalnej (parter, pierwsze i drugie piętro) 
znajdowało się ich przeciętnie od 11—12, tj. po około 4—6 na każdym  
poziomie jednego ze skrzydeł. Przypuszczenie takie w ydaje się być zupeł
nie praw dopodobnym  przy porów naniu z rzu tam i pierwszego i drugiego 
piętra  skrzydła zachodniego, gdzie na pierwszym  z nich widocznych jest 
sześć, natom iast na drugim  cztery różnej wielkości pomieszczenia 20). Do
kładne ustalenie ich ilości na I i II piętrze w  skrzydle wschodnim oraz 
w obu skrzydłach pa rte ru  jest obecnie niemożliwe, jako że nie udało się 
dotychczas natrafić  na rzu ty  tych części zamku.

W inw entarzu z 1664 roku rozróżnia się wyraźnie: izby (Stube), po
koje (Zimmer), kom ory (Kammer), pomieszczenia sklepione (Gewelbe) 
oraz przedpokoje (Yorzimmer, Yorgemach) natom iast na późniejszych pla
nach większość z nich określa się mianem izb, rzadziej pokoi czy przed
pokoi. N iektóre z nich określono w tych źródłach bliżej, w zależności od 
funkcji jaką pełniły, osób je zamieszkujących, kolorystyki ścian, wielkości, 
położenia a naw et m ateriału  jakim  się posłużono przy ich budowie. I tak 
w ystępują tu ta j: izba stołowa (Taffel-Stube, Grosse Tafel Stube), sypial
nia hrabiowska (Grafliche Schlaf-Camm er), spiżarnia (Speise-Cammer, 
Vorraths-Cam m er), zbrojownia (Rust-Cammer), izba krajow a (Land Stube, 
Landes Stube), pokój hrabiny (Frauen G raffin Zimmer), sta ry  pokój ko
biet (Alte F rauen  Zimmer), pokój czerwony (rotte Zimmer), zielony 
(grane Zimmer), m ały pokój (kleine Zimmer), górna izba nad bram ą (ober 
Thorstube), pokój drew niany (hólzerne Zimmer), żelazne, sklepione po
mieszczenie (eysen Gewelbe) i inne. Zastanawiające, że brak  w inwenta
rzu owej wspaniałej, wspom nianej w 1629 roku sali tanecznej. Jak  widać 
to na planach, wszystkie pomieszczenia były zaprojektow ane na rzucie

24> AKP V 5, s. 17—21.
25> AKP IV 516, Inven tar Schloss Pless, 18.11.1664; AKP X V III 764—766. Na pod

staw ie tego inw entarza (s. 1—18) opracowano większość tekstu  niniejszego arty 
kułu. W iadomości zaczerpnięte z innych źródeł opatrzono odrębnym i przypi
sami.
AKP X V III 764—766 jw.
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czworoboku (kwadrat, prostokąt, równoległościan i trapez) i znacznie róż
niły się wielkością. W ielka izba stołowa na pierwszym  piętrze zbudowana 
była na rzucie zbliżonym do kw adratu  o w ym iarach około 9,5X9 m, są
siadująca z nią izba prostokątna m iała w ym iary  około 9X6,79 m, duży, 
prostokątny przedpokój (Vorzimmer) około 10,85 X 9 m, znajdująca się 
za nim izba w  kształcie trapezu 9X5,90 (6,70) m, kolejna izba, na rzucie 
równoległościanu 9,30X4,30 m a izba w narożniku północnym, na rzucie 
trapezu 9X4,30 (4,90) m. Na drugim  piętrze zwraca uwagę olbrzymia 
spiżarnia (Voraths Cammer) zbudowana na rzucie zbliżonym do prosto
kąta o w ym iarach 24{!)X9,79 m, k tóra w 1 połowie XVII stulecia mogła 
być wspom nianą salą taneczną, taka sam a w kształcie zbrojownia (Riist 
Cammer) m iała w ym iary około 9,70 X 5,90 m, zbliżona do kw adratu  izba 
krajow a 9,70X9,70 m, natom iast najm niejsza ze wszystkich izba w na
rożniku północnym  około 9,85X5,50 (6,30) m. Dokładna wysokość tych 
wnętrz nie jest znana, jednak na podstawie uwag dla budowniczego sk re
ślonych na rzutach skrzydła zachodniego można ustalić, że na pierwszym  
piętrze wynosiła ona (pod koniec XVII w.) około 3,50 m a więc była to 
wysokość znaczna27’.

Poszczególne pomieszczenia posiadały układ jednotraktow y i kom u
nikowały się ze sobą za pomocą jednostronnie rozglifionych otworów 
drzwiowych, prostokątnych, górą zam kniętych łukam i (co w ynika z opi
sów na rzucie skrzydła zachodniego), o w ym iarach około 1,70X1,50 m. 
Nieco mniejsze otwory drzwiowe, rozglifione do w ew nątrz, prowadziły 
z pomieszczeń (za w yjątkiem  jednego) na krużganki od stromy dziedzińca 28i. 
Jalk już wcześniej wspomniano, do zamku wiodły dwie bram y; jedna 
znajdująca się na osi skrzydła zachodniego (Brama Śląska) oraz druga, 
bliższa miasta, mieszcząca się w południowej części skrzydła wschodnie
go. O ile tą  pierwszą można było wejść jedynie na p arte r i dziedziniec, 
druga, posiadająca k latkę schodową, umożliwiała poruszanie się w kie
runku pionowym, tj. z jednej kondygnacji na drugą. Temu sam em u celo
wi służyła też k latka schodowa wieży w narożniku południowo-wschod
nim skrzydła zachodniego oraz k latka schodowa w narożniku północno- 
-wschodnim zamku (od strony  dziedzińca). Do kom unikacji poziomej 
służyły krużganki, k tórym i można było przejść ze skrzydła zachodniego do 
wschodniego i odwrotnie 2S).

27> jw.
28) Idzie o drugie z kolei pomieszczenie na planie (Stube) od strony  północnej 

w  skrzydle zachodnim, na I  p iętrze (pomieszczenie w  kształcie równoległo
ścianu).

29> Patrz oba rzu ty  (ryc. 3—4).



Oświetlenie i ogrzewanie

Oświetleniu pokoi, izb i kom ór służyły okna. Były one jednostronnie roz- 
glifione do w ew nątrz (co wzmagało siłę światła), kw adratow e i prosto
kątne, niekiedy górą zam knięte łukiem , umieszczone zarówno w m urach 
zew nętrznych zamku, jak  i w m urze od strony  krużganków. M iały je 
wszystkie pomieszczenia skrzydła zachodniego, przy czym do na jjaśn ie j
szych należały niew ątpliw ie znajdujące się od strony  południowej, tj. 
wielka izba stołowa oraz izba krajow a (po cztery okna). Do dobrze oświe
tlonych zaliczyć też należy w ielką spiżarnię na drugim  piętrze zamku, 
która posiadała aż osiem okien, tj. po cztery w  ścianach zachodniej 
i wschodniej (od krużganków). Pozostałe w nętrza liczyły od jednego do 
co najw yżej trzech o k ien so). Szerokość otworów okiennych wynosiła na 
pierwszym  i drugim  piętrze skrzydła zachodniego nieco ponad 2,50 m od 
strony zew nętrznej budynku do około 2,40 m od strony  krużganków , co 
skłania do stw ierdzenia, że m usiały to być pomieszczenia stosunkowo do
brze oświetlone. Okna były zaszklone szybam i co potw ierdzają zachowa
ne rachunki za roboty szklarskie. W 1671 roku, rozbite lipcową burzą 
22 okna napraw iał szklarz Jerzy  Zarzina, a w kilka lat później (1679 r.) 
prace szklarskie dla zamku w ykonyw ał M atuszkowicz z B ojszów 31’. P rzy  
oknach zawieszono zasłany, zwykle taftow e: w pokoju zielonym były to 
zasłony haftow ane z czerwonej tafty , w  pokoju czerwonym dla odmiany, 
zasłony zielone również z haftem , natom iast w  jednym  z górnych pokoi 
(na górnym, tj. drugim  piętrze) wisiały zasłony z zielonej ta fty  z frę- 
dzelkami a dalsze, barw ne zasłony przechowywano w zapasie. Wieczorem, 
pomieszczenia oświetlano świecami mocowanymi w cynowych lichta
rzach, w dni chłodniejsze i zimą dodatkowe światło płynęło od ognia ko
minków. Zasada im  wyżej tym  jaśniej obowiązywała od strony  dziedziń
ca; wynikało to nie tylko z faktu  przybliżania się kolejnych kondygnacji 
do natu ralnej, wolnej przestrzeni ale również z tego, że zewnętrzne ścia
ny skrzydeł północnego i południowego posiadały dodatkowe oświetlenie 
za pomocą okienek o szerokości około 1,45 m w skrzydle północnym 
(5 otworów) i około 0,75 m  w skrzydle południow ym  (4 otwory). Okienka 
w skrzydle północnym (drugie piętro) posiadały — jak  widać to na rzu 
cie — po bokach filark i lub kolumienki. W arto dodać, że pierwsze piętro, 
a zapewne i parter, m iały jedynie strzelnice będące pozostałością po obron
nym  zamku gotyckim, k tóre na pierwszym  piętrze skrzydła północnego 
jeszcze były wówczas widoczne (pod koniec XVII w.), podobnie jak  strzel-

30) j w .
31) AKP IV 10, s. 235 W. K rause, jw., II, Oppeln 1935, s. 166, 168, 169 i 171; AKP 

IV 601, s. 36. W 1693 roku pobrano z hu ty  szkła w  Łaziskach 500 sztuk szyb dla 
zamku. __J
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nice od południowej strony  wieży w narożniku południowo-wschodnim 
skrzydła zachodniego, na pierwszym  i drugim  p ię trze 32’.

Do ogrzewania służyły kom inki a przede wszystkim  piece. Kom inki 
są w yraźnie widoczne na pierwszym  piętrze zamku, zbudowane przy ścia
nie od strony  krużganka, w przedpokoju (Vorzimmer) i w środkowej spo
śród trzech izb w k ierunku północnym. Kom inek w przedpokoju miał 
kształt prostokąta o szerokości ponad 2 m, w ystaw ał przed ścianę na bli
sko 0,35 m, posiadał otwór paleniska o szerokości ponad 1 m. Drugi z ko
minków, szerokości ponad 2 m miał po bokach schodkowe w ystępy (blisko
0,45 m przed ścianę) a otwór paleniska był szeroki na około 1,30 m 88’. 
Istnienie kom inków jest potwierdzone rachunkam i: w  1672 roku czyścił je 
kominiarz z Cieszyna Jerzy  Sysko, trzy  lata  później m urarz M atthes Fiihrik 
roizebirał i ma mowo postaw ił m ur ognioochronny w „starym  pokoiju kobiet”, 
w 1689 r. kom inek w pokoju pani ochm istrzyni postawił, znany z innych 
prac budowlanych przy zamku, m urarz Consilio, natom iast wspomniane 
m ury ognioochronne (Feuerm ur) czyścił w 1735 r. nieznany kom iniarz 
z Raciborza 34).

Piece m iały kształt prostokątny i ustaw ione były  w narożnikach po
szczególnych pomieszczeń, podobnie jak  w przypadku kominków, od stro 
ny krużganków. Na pierwszej i drugiej kondygnacji skrzydła zachodniego 
można naliczyć ich siedem. Były one podobne do siebie i m iały w ym iary 
około 2,25X1,27 m. Do ciekawostek można zaliczyć to, że w  celu uniknię
cia przykrego zapachu dym u powstającego przy  zapalaniu a także zabru
dzenia kom nat wnoszonym opałem, rozpalano je od strony  krużganków, 
gdzie w m urze wybudow ane były niewielkie komórki, przez k tóre było 
dojście do pieców, służące zapewne równocześnie do składow ania zapasów 
opału. W arto nadmienić, że system  tak i u trzym ał się tu ta j przez następne 
stulecia a piieoe z otworem u m i e s z c z o n y m  na zew nątrz pomieszczenia moż
na jeszcze dzisiaj oglądać 35). Na tem at staw iania względnie napraw  pieców 
zamkowych inform ują archiw alia z ostatniej ćwierci XVII stulecia. W 1675 
roku, garncarz z Mikołowa W ojtek K napik postawił tu ta j dwa nowe i na
prawił jeden sta ry  piec, w 1688 roku częste roboty przy piecach wykony
wali dwaj pszczyńscy garncarze, M erten Haldan i Jerzy  Malik, natom iast 
w 1689 roku, wspom niany już m urarz Consilio pobrał 4 sztuki żelaznych 
prętów do m uru  nowo budowanego pieca 36).

s2> AKP X V III 764—766, jw.
S3) jw.

AKP IV 11, s. 177; AKP IV 14, s. 178, AKP IV 28, s. 151 i  175; AKP IV 56, 
s. 108.

35> Widoczne to je s t np. w  przypadku X V III wiecznego pieca kaflowego na drugim  
piętrze pałacu, w  tzw. saloniku neoklasycystycznym . Zwyczaj ten był często 
praktykow any.

S6> AKP IV 14, jw., s. 178; AKP IV 597, s. 39; W. K rause, II, jw., s. 163 i  165.
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Poza piecami i kom inkami, ciepło dawały również rozłożone na po
dłogach lub posadzkach skóry dzikich zwierząt, m.in.: jeleni, dzików, da
nieli i saren. Spora ich ilość (52 sztuki) zgromadzona była nadto w pokoju 
garderobianej. O garbow aniu i w ypraw ianiu skór dla zamku świadczy wie
le przekazów z 2 połowy XVII i początkowych lat XVIII wieku. W 1667 
i 1678 roku skóry wilcze, kun, lisów i w ydr ( z tego część przeznaczonych 
na fu tra) garbował kuśnierz z Pszczyny Jerzy  K rutak, w 1670 roku różne 
prace kuśnierskie dostarczył Prom nicom  M artin  Leichter, a w rok później 
jego imienniczka Anna. W 1672 roku w ypraw ę skór jeleni i saren  zlecono 
białoskórnikowi z Cieszyna, natom iast w  1717 roku skóry różnych dzikich 
zwierząt w ypraw iał „dla państw a” dworski kuśnierz Holas S7).

Dekoracja wnętrz

Jak  w ynika to już z przytoczonych wcześniej nazw pokoi, niektóre z w nętrz 
zamku posiadały dekorację m alarską. W yjąwszy izby i kom ory przezna
czone do celów wyłącznie gospodarczych można przypuszczać, że deko
rację taką m iała większość pomieszczeń mieszkalnych. Obok malowania 
ścian na różne kolory, stosowano do ich dekoracji również barw ne tapi- 
serie. Przykładowo, tzw. pokój hrab iny  (Frauen G raffin Zimmer) zawie
szony był „wysoko” tapiseriam i, na k tórych znajdow ały się sceny biblijne 
(„Bibliche H istorien”). Tapiserie te były wypożyczone w celach dekora
cyjnych od spadkobierców (dzieci) po zm arłym  w 1657 r. Franciszku H er
manie Prom nicu, właścicielu m.in. Bojszów i Mizerowa, z czego można 
sądzić, że dostarczono je do zamku w krótkim  czasie po jego śm ie rc i381. 
Tapiserie czyli szpalery zdobiły ściany również na początku XVIII stu le
cia; z 1711 pochodzi bowiem wiadomość o reperacji szpalerów zamkowych 
przez jednego z kraw ców s9). Pokoje zdobione były także dywanam i („Te- 
bichte”) a barwności, obok kolorowych ścian i tkanin, dodawały im  słu 
żące jako ochrona przed powiewami powietrza lub jako ruchom e „ściany 
działowe” — paraw any („Spanische W andt”) 40). Jeden, zielony, ustawiony

3?) AKP IV 6, s. 204; AKP IV 9, s. 198; AKP IV 10, s. 237; AKP IV 11, s. 177; AKP 
IV 17, s. 181; AKP IV 43, s. 138; AKP IV 56, s. 105.

3S) J. K ruczek, jw., s. 56.
39) AKP IV 50, s. 127. Owe szpalery zdobiły ściany pokoju niebieskiego.
4°) Brockhaus K onversation=L exikon , 40 Ausgabe, Leipzig, Berlin, W ien 1898, 

T. XV, s. 119. Podane jest tu ta j, że ów paraw an  (Spanische Wand) to tzw. „ściana 
h iszpańska”, wszędzie ustaw iana, służąca jako ochrona przed w iatrem  (powiewa
mi pow ietrza), w  ogrodach, na balkonach oraz we w nętrzach celem podzielenia 
ich na m niejsze. Składał się z pojedynczych ram  połączonych zawiasami, pokry
tych kolorowym  m ateriałem  lub tapetą, często artystycznie 'zdobioną. Do n a j
wygodniejszych należały paraw any składające się jak  żaluzje, w ykonane z licz
nych, podłużnych, drew nianych listew ek złączonych zawiasami. Dawały się łatwo 
wyginać; M eyers K onversations L esikon, Leipzig 1889, T. XV, s. 101, podaje że 
jest to „ruchom a ściana ochronna sk ładająca się z drew nianego lub m etalo
wego stojaka, ,na którym  napięty  jest m ateriał, tapeta lub skóra. Używana jako 
paraw an pnzy łóżku, ściana ochronna przeciw  w iatrow i liitd. D rew no było czasem 
lakierow ane, kolorowo m alow ane lub złocone”.



był w m ałym  pokoju. N iektóre z nich m usiały posiadać niewątpliw ie 
ozdobny charakter, być może naw et m alowane sceny, skoro zamawiano 
je u  m alarzy, jak  to miało miejsce w 1706 roku 41).

Do dekoracji ścian służyły również po rtre ty  (Controfect!), obrazy o te 
m atyce religijnej, rodzajowej oraz anim alistycznej. W pokoju zm arłej h ra 
biny, w  k tórym  złożone były chorągwie 42), zawieszony był obraz przedsta
w iający Zwiastowanie Marii, w drew nianym  pokoju, obok uzbrojenia i opo
rządzenia jeździeckiego (o k tórych będzie jeszcze mowa) znajdował się 
jeden stary , uszkodzony portre t biskupa Baltazara Promnica, trzy  inne por
tre ty  i ryś nam alow any przez nieznanego, przybyłego z Polski malarza. 
Ryś ten  został schw ytany na terenie tu tejszych dóbr w dniu 10 stycznia 
1664 roku 43). W 2 połowie tego stulecia rysie były tu ta j w ielką rzadkością, 
skoro upolowany w 1686 roku okaz tego zwierzęcia polecono „sportreto- 
wać” m alarzowi z Cieszyna (zapewne m alarzowi Peter). K ierowanie za
mówień do artystów  miało również miejsce w latach następnych, m.in. 
w 1688 r., kiedy to nieznany m alarz z N eudek wykonał dwa portre ty  (za
pewne członków rodziny Promniców) za sumę 18 talarów , a w  1704 r. m a
larz cieszyński, wspom niany już P eter, został wynagrodzony 6 talaram i 
za malowidło przygotowane z okazji w jazdu hrabiego do Pszczyny 44). Po
za wym ienionym i, w  zam ku zawieszone były także malowane herby 
(„W appen”) cesarskie. Z dość ogólnikowych przekazów w ynika ponadto, 
że ozdobny charakter m iały odrzwia oraz otw ory okienne 45). Pod koniec 
XVII i na początku XVIII stulecia (1706 r.) prowadzono na terenie zamku 
roboty sztukatorskie. Pracow ał tu ta j m.in. nieznany sztukator z Krakowa, 
skąd też przywieziono potrzebny do pracy gips i gwoździe sztukatorskie za 
znaczną sum ę 127 talarów  i 50 srebrnych groszy. Przypuszcza się, że ów 
krakow ski a rtysta  pracował również przy nagrobku hrabiego Prom nica 
w kaplicy kościoła parafialnego w Pszczynie. Czy był nim  Baltazar Fonta- 
na, jak  to sugeruje Oborny — nie wiadomo 46).

Sprzęty

Do najczęściej spotykanych i podstawowych należały stoły, których było 
dwadzieścia siedem  w 19 pomieszczeniach. Przew ażały stoły z czworokąt
nym  blatem, w  trzech rozm iarach: duże, średnie i małe, pomalowane zwy
«) AKP IV 45, s. 151.
42l AKP IV 516, jw., s. 1. Znajdow ały się tu ta j: duża, niem iecka chorągiew  w  ko

lorach żółto-czerwono-niebiesko-białym  z krzyżem, k tó ra  była złożona w  zielo
nej podszewce i wypożyczano ją  w  razie potrzeby władzom m iasta, sta ra cho
rągiew ka (proporzec?) dragońska koloru niebieskiego, w yblakła, stara, podarta 
chorągiew ka koloru niebiesko-ugrow ego oraz taka sam a chorągiew ka w kolo
rach niebieskim , żółtym, czarnym , białym  i czerwonym.

43) J. Kruczek, Broń palna m yśliwska. K atalog zbiorów, Pszczyna 1983, s. 4.
44> AKP IV 11, s. 177; W. K rause, II, jw., s. 202, 224, 225 i 226.
45) A. Oborny i I. Płazak, jw., s. 37—39.
46> jw., is. 38. B rak  jest jego nazw iska w  przejrzanych rachunkach.
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kle na biało Lub zielono. Rzadkością były  stoły okrągłe. Inwenitairiz wym ie
nia ponadto stół z blatem  wyłożonym łupkiem  i zapewne in tarsjow any 
lub inkrustow any stół z „w ykładanym  na nim  herbem  Prom niców ” oraz 
stolik narożny. N akryw ano je różnym i obrusami. Spis wym ienia m.in.: 
sześć średniego gatunku obrusów na długi stół dla służby, sześć w takim  
samym  gatunku drelichow ych obrusów na m ały stół, pięć średniego ga
tunku obrusów na okrągły stół, cztery takie same obrusy na długie sto
ły, dwa dalsze, drelichowe obrusy na długie stoły, jedynaście obrusów na 
stół narożny oraz szesnaście obrusów drelichowych na m ały stół. Do w y
robu nowych nakryć służyć m iały zgromadzone tu ta j zapasy: dziewięć 
sztuk szerokiego drelichu, każda po 25 łokci, siedem  beli średniego dreli
chu na małe obrusy, każda bela po 25 łokci oraz m ały całun lniany o dłu
gości 50 łokci.

Z mebli służących do siedzenia wym ienić należy w pierwszym  rzędzie 
taborety  („Schemel”) wykonane całkowicie z drew na na 4 nóżkach połą
czonych dołem traw ersam i, z płaskim , kw adratow ym  siedziskiem 47’, k tó
rych inw entarz w ym ienia aż 35 sztuk. Rzadkością były natom iast duże 
krzesła z oparciem („S tuhl”). Dwa z nich były wyściełane czerwonym aksa
m item , jedno zielonym, suknem  i zapewne bogato zdobione, skoro w y
odrębniono je w yraźnie w  inw entarzu. Do siedzenia służyło też kilka ław  
pom alowanych na biało, w tym  dwie z oparciem. Stoły oraz meble słu
żące do siedzenia zgromadzone były, co zrozumiałe, w izbie stołowej, gdzie 
ustaw ionych było 5 stołów, 3 ław y i 19 taboretów .

Spano w  łożach znajdujących się w czterech sypialniach („Schlaff- 
Cam m er”) oraz w zwykłych łóżkach stojących w kom orach dla służby. 
W sypialni hrabiego ustaw ione było duże, dwuosobowe, pozłacane łoże 
z baldachim em  w spartym  na czterech kolum nach („mit vier Saulen”), roz
kładane łoże zwane „sześciotygodniowym” („Sechswochen B e tt”), na biało 
pomalowane łoże h rab iny  oraz biała kołyska. W drugiej sypialni były czte
ry  zielone i jedno białe łóżko, w (trzeciej zwykłe, dwuosobowe łóżko, na
tom iast w czwartej dwa zwykłe łoża baldachimowe („H im m el-Bette”). Zie
lone, dwuosobowe łoża baldachim owe znajdow ały się również w jednym  
z pokoi m ieszkalnych. Łącznie w  zam ku było trzydzieści m ebli do spania, 
z k tórych łoża używ ane były zapewne przez rodzinę panującego, nato
m iast zwykłe łóżka przez służbę dworską. Sypiano na siennikach z pasia
stego płótna nak ry tych  takim i samym i prześcieradłam i (grube płótno 
w prążki), wezgłówkach i poduszkach, nakryw ając się pierzynam i i p ierna
tam i, k tóre oblekano w powłoki i poszwy wykonane z białego lub farbo
wanego na niebiesko płótna. Obok wspom nianych powłok ,i prześcieradeł 
inw entarz wym ienia m.in.: 5 sztuk pościeli na dwie osoby, każda z 7 po
szwami, 6 sztuk pościeli na jedną osobę również każda z 7 poszwami,
471 G. Kaesz, M obelstile, Leipzig 1976, s. 108, ryc. 317.
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4 sztuki zapasowych pierzyn na dwie osoby, zapasowy p iernat na dwie 
osoby wraz z 1 wezgłowiem, 12 sztuk pierzyn, 9 sztuk piernatów  oraz
3 wezgłowia i 3 zapasowe poduszki — wszystko jako nakrycia jednooso
bowe. Służba dworska dysponowała: 7 pierzynam i, 6 piernatam i, 5 wez- 
głókwkami, 5 poduszkam i oraz 1 prześcieradłem  (!).

Do podstawowych sprzętów  należały szafy („A llm ereyen)48) pomalo
wane na biało lub zielono, w tym  kilka z półkami; skrzynie na bieliznę 
i świece, było też kilka zwykłych pudeł oraz podnóżków (m.in. czerwony 
i zielony) chroniących przed zimnem posadzek. Jak  z powyższego zesta
wienia wynika, przew ażały meble malowane na kolor zielony lub na biało, 
zwraca również uwagę ilość stołów, taboretów , łóżek i łóż, w  porównaniu 
do niewielkiej liczby szaf (8), skrzyń  (11) i krzeseł (4). W yposażenie po
mieszczeń cechowała skrom ność a przykładem  może być „izba krajow a” 
(Land S tu b e )49), w  której znajdował się prosty stół, czworoboczny stół, 
jedno zielone łóżeczko dziecięce oraz... m apa Państw a Pszczyńskiego („Ta
beli oider delineatiom der H errscbafft Plesise”) 50 a także „sitary pokój ko
b iet”, gdizie stały: duży, biały stół, drugi, proslty biały Stół, m ały stolik, 
zielona- skrzynia do przechowyw ania szali, skrzynia na świece oraz trzy  
pojedyncze, zwykłe łóżka.

Naczynia stołowe

Inw entarz wym ienia pięć tuzinów misek „pokojowych” (w tym  4 pęknię
te), 4 tuziny talerzy cynowych (w tym  5 pękniętych), 5 dzbanków (w tym  
1 pęknięty), 6 m ałych kubków, 7 misek i 1 solniczkę. W użyciu były łyżki 
drew niane (dla służby) i srebrne, zdobione herbam i Promniców. Kruchość 
i łatwość z jaką naczynia cynowe ulegały uszkodzeniu zmuszała do ich 
częstego, częściowego lub całkowitego przerabiania na nowe. Pierw sza 
wzmianka o tego rodzaju robotach pochodzi z 1628 roku, kiedy to nieznany 
konwisarz z Tarnowskich Gór wykonał dwie m iarki do zamkowej w iniar
ni. W 1689 roku konwisarze włoscy przetopili starą  cynę pobierając w y
nagrodzenie w  wysokości 14 talarów , w 1702 roku konwisarz z Opawy

48> Szafa, zwana w  Polsce alm aryą, była na Zachodzie sprzętem  powszechnym już 
w  XVII stuleciu. S tały  one w  garderobie lub części gospodarskiej zamku. Por. 
S. Siennicki, W nętrza m ieszkalne, W arszawa 1962, s. 371.

49) Była to jak  się w ydaje izba, w  której podejm owano szlachtę pszczyńską i ko
rzystając z wyłożonej w  niej m apy P aństw a Pszczyńskiego rozstrzygano wszel
kie spory graniczne. Na jej podstaw ie szlachta sporządzała przerysy granic 
swych posiadłości. Por. J. Szaflarski, N ajstarsza w ielkoskalowa m apa gospodar
cza na obszarze Polski (Mapa ziemi pszczyńskiej A ndrzeja H indenberga z 1636 r.), 
nadbitka z w ydaw nictw a In sty tu tu  H istorii Nauki, Oświaty i Techniki, Zespół 
H istorii K artografii, PAN, Oddział we W rocławiu, K om isja N auk H um anistycz
nych, 1979 r., s. 24—25.

6°) Z całą pewnością była to wspom niana, pow stała w  1636 roku m apa A. H inden
berga, k tóra znajdu je się obecnie w  posiadaniu A rchiw um  w Pszczynie (AKP
X V III 1). Na jej tem at por. J. Kolenda, Die Ihnoorthographia Plesniaca des 
A ndreas H indenberg aus dem  Ja h re  1636, D ortm und 1979; J. Szaflarski, jw.
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7. Inw entarz zam ku w  Pszczynie z 1664 r. Fragm ent. Spis naczyń szklanych (u góry). 
A rchiw um  w Pszczynie n r  inw. AKP IV 516

dostarczył na dwór pszczyński dzbanek, natom iast w 1709 roku konwisarz 
z W rocławia dokonał napraw y naczyń cynowych. Większość cynowej za
staw y z XVII i początku XVIII stulecia została w 1734 roku przetopiona 
przez konwisarza z Cieszyna, k tóry  za swoją robotę otrzym ał spore wy
nagrodzenie w wysokości 150 ta la ró w 511.
61) W. K rause, II, jw., s. 132—134.



Naczyń ze szkła było niewiele (ryc. 7) a składały się na nie: jede
naście w eneckich pucharów  (,,Venedisiche Fontaynen”), dwa kieliszki ze 
szkła lodowego, dziewięć kubków do wina oraz dwa kieliszki „na wino 
reńskie”, z k tórych jeden był pozłacany 52).

Broń i oporządzenie jeździeckie

Wzorem większości wielkopańskich siedzib, także zamek pszczyński posia
dał własną zbrojownię 53). Pierw sze wzmianki o broni tu  przechowywanej 
pochodzą ze wspomnianego inw entarza z 1664 roku, w ielokrotnie już zre 
sztą cytowanego. Na górnym, drew nianym  ganku (chodzi zapewne o k ruż
ganek na drugim  piętrze) znajdowały się 33 hakownice podwójne (4 bez 
łóż), w  tzw. drew nianym  pokoju („hólzerne Zim m er”) pełniącym  wówczas 
rolę zbrojowni, był zgromadzony różnego rodzaju oręż wraz z oporządze
niem jeździeckim, w tym  10 m uszkietów z bandolieram i i ładownicami, 
strzelba, wielka śrutow nica w ykładana kością, jeszcze jedna, długa śru- 
towniea z brązu i taka sam a inkrustow ana kością, sztucer okuty blachą, 
m uszkiet i m ały sztucer oraz czerwone, haftow ane srebrną nicią siodło 
z olstram i na pistolety, pluszowym  siedziskiem, srebrnym i frędzlam i i że
laznymi, ocynkowanym i strzem ionam i. W „górnym  pokoju nad b ram ą” 
stał duży, żelazny moździerz, a w pomieszczeniu z „żelaznym sklepie
niem ” 54) były beczułki z prochem; dwie z 8 kam ieniam i prochu do m uszkie
tów i jedna z 11 funtam i prochu na podsypkę. W siodłam i („Sattell- 
-Cam m er”) przechowywano: siodło haftow ane złotą i srebrną nicią „wraz 
z przynależ,nościami z przodu i z ty łu ”, parą  oistrów na pistolety i strze
mionami o pozłacanych drążkach, siodło tatarsk ie z ocynkowanym i strze
mionami, 3 s ta re  siodła „do zabaw y”, 1 chomąto do sań, para „niebieskich” 
strzem ion z pozłacanymi, w ypukłym i ozdobami, para  strzem ion tatarskich, 
stare, mosiężne przybory, lejce wysadzane muszelkami, 2 wędzidła, że
lazne naczynie do płukania, 2 stare, czerwone uprzęże, ty lna część uprzęży 
na osła, 2 nosidła dla osła, kolorowy czaprak, czerwony koc, 2 stare, skórza
ne czapraki, biały, sta ry  koc, 6 starych  uprzęży, 12 zwykłych uprzęży, 
4 s tare  uzdy dla koni powozowych oraz 3 zniszczone uzdy. W ujeżdżalni 
(„Reytstalle”) sta ły  konie: bułany, srokaty, siwek, kasztan, jasny kasztan, 
koń czarno-siwy, jeszcze jeden kasztan, kasztan, k tóry  „właśnie przybył 
z Ż ar” oraz inny, brązowej maści koń, k tóry  „przybył z Żar ze zwłoka
mi” . Obok siodeł, strzem ion, lejc i zasłon na końskie oczy, znajdow ały się

62l O produkcji szkła -weneckiego pisze m in . B. F ilarska, Szkło piękne i użyteczne, 
W arszawa 1973.

63) B. G uerąuin , Zam ki śląskie, W arszawa 1957, s. 36—85. Zbrojownie zamkowe 
były niem al regułą w e w szystkich iziuaczimejiszych zamkach śląskich. Miały je 
m in . zam ki w  Bolkowie, Brzegu, Chojniku, Grodźcu Śląskim , K am iennej Górze, 
Legnicy i Zagórzu.

541 J. K ruczek, P rodukcja broni..., jw., s. 119.
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tu ta j przyrządy służące do u trzym ania  koni w czystościB5). Jedyny, XVII- 
-wieczny inw entarz zbrojowni zamkowej w  Pszczynie 56), spisany w 1699 
roku określał jej zasoby w następujący sposób: 2 arm atk i polowe, 1 pe
tarda, 29 hakownic podwójnych, 144 (!) m uszkiety, 5 niem ieckich strzelb 
kołowych, 2 flinty, 42 szpady, 76 ładownic, 3 sztandary, 57 pik, 4 miecze,
1 rapier, 3 rodzaje żelaznych kul i kartaczy, 2 beczułki prochu oraz dwie 
bliżej nieokreślone gry. Broń oraz oporządzenie jeździeckie, były w 2 po
łowie XVII i na początku XVIII wieku stale uzupełniane drogą prowadzo
nych zakupów. Oto kilka przykładów. W 1679 roku zakupiono 2 pary  pi
stoletów, w 1680 również 2 pary, w  1681 jedną a w  1682 aż 4 pary. W tym  
ostatnim  roku nabyto  jeszcze 26 sztuk ładownic, w  1683 roku 46 szpad 
oraz 28 muszkietów, w 1689 roku 11 sztuk prochownic dla zwerbowanych 
m uszkieterów a w 1707 roku 8 prochownic dla straży pałacowej — w y
brańców. Moda na broń turecką, jaka nastała po w iktorii wiedeńskiej, 
znalazła odzwierciedlenie w  wyposażeniu pszczyńskiej zbrojowni, do k tó
rej zakupiono szable, strzelby (1684 i 1685 r.) noże a naw et ubrania tu 
reckie (1689 r.). Proch i ołów kupowano m.in. w Krakowie i Bielsku. M iej
scowi rusznikarze w ykonali broń drzewcową dla dworu; w 1679 do
starczyli 130 a w  1681 roku 40 pik. System atycznie powiększano i uzupeł
niano zasoby oporządzenia jeździeckiego, przeznaczone dla wyposażenia 
ujeżdżalni: w  1665 roku zakupiono siodła węgierskie, w  1704 roku polskie, 
„niebieskie” uzdy, w 1710 roku 5 m unsztuków, w 1705 roku 18 czapraków 
a w 1707 roku strzem iona 57).

Kosztowności

Chociaż inw entarz z 1664 roku zupełnie ich nie w ym ien ia58’ zachowały się 
wiadomości poświadczające posiadanie ich przez rodzinę Promniców. Oto 
k ilka przykładów. Gdy w  1628 roikiu spisano zawaontoiść skrzynki ;z. kosztow
nościami należącej do Seyfrieda Prom nica okazało się, że znajdow ały się 
w niej m.in.: peirły, korale i kam ienie szlachetne (diamenty, rubiny, szma
ragdy), kilkadziesiąt talarów  i dukatów, srebrne sztućce, zegarki, sztuki 
złota, pierścienie (w tym  7 złotych i 2 z diam entam i), złota filiżanka i je
den grasz złoity z „pogańskim ” p rzedstaw ien iem 591. W 1678 roku  Żydowi 
z W rocławia, Ham burgerowi, zapłacono „za kosztowne kolczyki z diam en
tam i” 1500 talarów , za biżuterię ze szm aragdam i i diam entam i nabytą

“ ) AKP IV 516, jw.
W) AKP IV 531.
57) AKP IV 18, s. 181; AKP IV 19, s. 74; AKP IV 20, s. 172 AKP IV 21, s. 171; AKP 

IV 22, s. 184; AKP IV 24, s. 148 i 177; AKP IV 28, s. 129— 130; AKP IV 41, s. 116; 
AKP IV 43, s. 146; AKP IV 44, s. 145; AKP IV 46, s. 141; AKP IV 49, s. 135; 
AKP IV 597, -s. 31. Por. też: J. Kruczek, P rodukcja farom!.., jw . s. 122.

5S) AKP IV 516, j w.
69) AKP II 318, Inventar,ium  Toho wszeho co w  skrzynce..., spisany w dniu 27 sie rp 

nia 1628 r.
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w tym  sam ym  czasie 525 talarów , a diam entowa agrafa dla hrabiny z 36 
kam ieniam i kosztowała aż 1800 talarów . Kupowano również rzeczy niepo
m iernie tańsze; w 1688 roku za srebrne przybory do pisania, wyposażenie 
na biurko oraz srebrną  cukiernicę wydano Żydowi z Bielska 69 talarów
i 3 srebrne grosze, natom iast w 1700 roku handlarz ryb  nazwiskiem  Smacz- 
kowic sprzedał za 18 talarów  dwa masywne, srebrne łańcuszki do zegarka 
hrabiego 80). W okresie 2 połowy XVII i na początku XVIII wieku, w któ
rym  Promnicowie przebyw ali głównie w  swej posiadłości rodowej w Ża
rach na Dolnym Śląsku, kosztowności oraz srebrna zastawa były tam  prze
chowywane, o czym świadczą tam tejsze spisy inwentarzow e 61}, a zabiera
no je do Pszczyny jedynie na czas kilku miesięcy letnich, k tóre w  niej 
spędzano.

Kaplica zamkowa

Jak  przy każdym, bardziej znaczącym zamku czy pałacu, także i w Pszczy
nie znajdow ała się kaplica, k tóra jak  się przypuszcza usytuow ana była 
przy wschodniej elew acji skrzydła wschodniego zamku 62). Służyła ona ce
lom kultow ym  rodziny Prom niców oraz ich służbie, przy czym należy pa
miętać, że Promnicowie byli wyznania protestanckiego 631. Niewiele o niej 
wiadomo, poza tym, że powstała pomiędzy 1629 a 1636 rokiem  i jak  po
daje Scheffer, w 1649 roiku odpraw iał tu ta j nabożeństwa kaznodzieja 
pszczyński Johann H erm ann Reysnig a w 1653 roku wyposażył ją Zygm unt 
Seyfried Prom nic. Swe funkcje pełniła krótko, będąc w  dobie kon trre
form acji ostatnim  miejscem  na Ziemi Pszczyńskiej, gdzie odprawiano mo
dły tego wyznania. W 1660 roku do Pszczyny przybyli Jezuici, k tórych 
staraniem  kaplica została zam knięta (23 lu ty  1661 r.) i zapieczętowana 
a kaznodzieja dworski, dziekan Ja n  Hoffm ann przepędzony641. Tym w y
darzeniem  należy jak  się w ydaje tłum aczyć fak t nie uwzględnienia jej 
w inw entarzu z 1664 roku.

Kuchnia zamkowa

Kuchnia, zgodnie z ówczesnym zw yczajem 85) znajdow ała się poza obrę
bem zamku, by uniknąć przykrych zapachów. Jak  świadczy przekaz z 1668 
roku, miejscowy cieśla o nazwisku Błażek wybudował nową kuchnię „pod

co) AKP IV 26, s. 135; AKP IV 27, s. 129; AKP IV 38, s. 121; AKP IV 39, s. 128.
61> AKP II 231, S orauer E rb= T he ilung  Anno 1745. Z astaw a srebrna zgromadzona 

w  Ż arach  w yceniona była n a  ponad 5200 ta larów  reńskich.
e2> Kaplice w  zam kach śląskich w ym ienia m.in. B. G uerąuin , jw., s. 37—71. K a

plicę pszczyńską w idać na rysunku  A. H indenberga.
63> L. Musioł, jw., s. 324—325 i 329—330.
C4> Schaeffer, jw., s. XXIX. Na tem at kaplicy zamkowej w  Pszczynie por. AKP IX 

694 i 695.
6B> J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w  daw nej Polsce, w iek XVI—XVIII, wyd. III, 

X. II, W arszawa 1976, s. 401.
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zam kiem ” za co otrzym ał wynagrodzenie w wysokości 15 talarów  66). K uch
nia posiadała piec z kominem, 2 stoły i duże łóżko (sic!). Do przyrządzania 
potraw  służyły: żelazna warząchew, duży i m ały kocioł, ruszt, wanna do 
mycia naczyń i żelazna patelnia. Pozostały sprzęt kuchenny złożony był 
w osobnym pomieszczeniu, gdzie były: 4 s tare  kotły  kuchenne, 2 rożna, 
4 i V2 pary  rusztów do pieczenia, 6 dużych tac, 11 dużych i 1 m ałe rożno,
2 żelazne pręty , 1 patelnia bez pokryw ki oraz 1 bańka z oliwą. W 1675 
roku zasób naczyń kuchennych uległ powiększeniu o „różne naczynia m ie
dziane do kuchni zam kow ej” wykonane przez kowala miedzi z Raciborza 
Paw ła E rchardta 67).

Zapasy żywności

Źródłem pożywienia były w tym  czasie produkty  zwierzęce i rolne, do
starczane w dużych ilościach przez rozległe posiadłości dworskie i folwarki. 
Polowania na dziką zwierzynę w puszczy pszczyńskiej, połowy ryb w licz
nych staw ach hodowlanych i rzekach należących do najbardziej zasob
nych na terenie Śląska, zaspakajały nie tylko własne potrzeby lecz s ta 
nowiły również źródło pokaźnych dochodów 68’. Żywność przechowywano 
w spiżarni zamkowej („Speise-Cam m er”, „Voraths-Cam'm er”), gdzie usta
wiona była żelazna waga do ważenia mięsa. W lu tym  1664 roku zgroma
dzonych było tu ta j: 11 beczułek m asła (po 14 kw art), 10 sztuk ryby (sztok
fisz), 10 wiązek płastugi, 3 wędzone szynki z dzika, 6 łopatek, 5 płatów 
żeberek i 6 sztuk oswojonych kaczek. W w ędzarni znajdowało się 10 szy
nek, 8 łopatek, 18 płatów  żeberek, 26 płatów  boczku, 2 głowy, 1 niepełna 
beczka zapeklowanego dzika, 16 sztuk wędzonych karpi oraz (także wę
dzone) 3 duże szczupaki, 5 średnich szczupaków, 40 m ałych szczupaków,
2 kopy i 12 sztuk linów, 8 ósemek („Achtel”) czarnej mielonej soli. Leżały 
tam  ponadto niew ypraw ione: skóra sarnia, 2 skóry cielęce i 11 skór 
owczych.

Spore zapasy zboża, pszenicy, jęczmienia, owsa, żyta, grochu, gryki oraz 
słodu pszennego i jęczmiennego były zgromadzone w spichrzach zamko
wych a także w  mniejszej ilości w magazynie przy piekarni i słodowni. 
Podstawowym i napojam i były piwo i wino przechowywane w piwnicach 
zamkowych oraz miód. Browar zamkowy dostarczał rocznie ponad 230

66> AKP IV 7, s. 192.
6J) AKP IV 10, s. 240.
6S) J. K ruczek, Broń palna myśliwska..., jw., s. 3; A. Nyrek i L. W iatrow ski, Go

spodarka rybna w  księstw ie pszczyńskim  od końca XVII do początku X IX  w.,
w: Zeszyty Naukowe U niw ersytetu  W rocławskiego, H istoria V, W rocław 1961;
L. W iatrow ski, G ospodarstwo w iejskie w  dobrach pszczyńskich od połowy XVII 
do początku X IX  wieku, w: Acta U niversitatis W ratislaviensis. NO 38, H isto
ria  XI, W rocław 1965; E. Zivier, Die Jagd im F iirsten tum  Pless von altesten
Tagen bis au f unsere  Zeit, K atow ice 1905.
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ósemek piwa jasnego (zużywano praw ie jego całość) i ponad 160 ósemek 
piwa ciemnego. Mniej było wina, głównie węgierskiego, którego przykła
dowo w 1671 roku znajdowało się w piwnicach 10 w ia d e r69’. Miód pocho
dził z należących do dworu pasiek, które dawały rocznie przeszło 6 ton 
tego produktu  ,0’.

Uzupełnieniem  podstawowego m enu były warzywa i owoce w iloś
ciach oraz odm ianach świadczących o zamiłowaniu do dobrej kuchni. U pra
wiano je w ogrodzie przyzam kowym , szklarniach i figam i. W edług opisu 
z 1728 roku w zam ku pszczyńskim jadano: groch, buraki czerwone, pie
truszkę, rzodkiew, ogórki, karczochy, szparagi, jabłka, gruszki, porzeczki, 
agrest, melony, pigwy i brzoskwinie a także owoce południowe figi i cy
tryny. Do przyrządzania potraw  i w celach leczniczych używano takich 
przypraw  i ziół jak: rozm aryn, rum ianek, law enda oraz goździki71’.

Higiena

Do codziennego mycia służyły cynowe miednice, m iedziana niecka do ką
pieli oraz wanienka. Inw entarz wym ienia ponadto 2 duże kotły łazienko
we, 1 czworoboczny kocioł kąpielowy oraz dzban miedziany. Przy zamku 
istniała również odrębna łaźnia („Badstube”), w której znajdował się po
staw iony przez m urarza M atthesa Fuhrika p ie c 72’, wzm iankowana w la 
tach 1664 i 1674; korzystali z niej głównie właściciele zamku oraz ich goś
cie. Do wycierania używano płóciennych oraz drelichowych, długich ręcz
ników, naczynia suszono ścierkam i i czyszczono szm atam i. Bieliznę, pościel 
a zapewne wspom niane ręczniki i ścierki prano w jednym  z pomieszczeń 
zamku („W asch-Magdę Cam m er”). Tym samym  celom służyła wspom nia
na już w 1629 roku praln ia po wschodniej stronie zamku. Budynek zam 
kowy wyposażony był również w toaletę, k tóra została zaznaczona na zna
nych już rzutach skrzydła zachodniego, przy jego zachodniej ścianie 78), 
przy czym jest wielce prawdopodobnym, że podobne urządzenie mieściło 
się również w iSkrzydle wschodnim 741.

P rzy  zamku znajdow ały się ponadto w arsztaty  rzemieślnicze, jak ko
walski i ostrożniczy a na usługach dw oru pozostawało w ielu rzem ieślni
ków różnych specjalności: kowali, ślusarzy, rusznikarzy, ostrożników, 
krawców, powroźników, siodlarzy, piekarzy, m asarzy, bednarzy, ogrodni
ków i in n y c h 751.

C!» AKP IV 587.
7°) jw. oraz A K P IV 625, s. 21—26.
71> A. Oborny i I. P łazak, jw., s. 80.
72> AKP IV 13, s. 177.
75) AKP X V III 764 i 765, jw.
74> Trudno sobie wyobrazić, aby w  poszukiw aniu toalety konieczne było przejście 

przez całe krużganki do skrzydła zachodniego.
,5) J. K ruczek, P rodukcja broni..., jw.; AKP III  24 i  25.
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Otoczenie pałacu

Znane jest w  ogólnym zarysie z opisu zamieszczonego w urbariuszu z 1629 
roku i częściowo znajduje potwierdzenie na widoku Hindenberga z 1636 
roku 76). Opis inform uje mianowicie o starym , drew nianym  budynku przed 
zamkiem (nad m ostem  zamkowym), w  którym  mieściła się bram a wjazdo
wa (tj. zewnętrzna), izba skarbow a (,,Rendtstube”), izby dla straży zamko
wej i służby oraz na piętrze dwie izby i komory, k tóre były zamieszkane 
przez służbę. W owej izbie skarbow ej, spełniającej równocześnie rolę kan
celarii dworskiej znajdow ały się (1664 r.): 9 sztuk starych  urbariuszów, 
urbariusz Państw a Pszczyńskiego spisany na rozkaz Seyfrieda Promnica 
w 1640 roku, trzy  tablice (w tym  jedna czarna), szafa z półkami, m ała sza
fa z szufladam i, zapieczętowane pudełko z pieczęcią kancelaryjną kierow
nika urzędu skarbowego Lorenza oraz rachunkam i, dwa otw arte pudła 
z różnym i przedm iotam i gospodarczymi oraz 21 cetnarów żelaza (!) i pół- 
cetnarow y brzeszczot77'. W spomniany budynek znajdujący się na połud
niowy wschód od zamku, przetrw ał do 1687 roku, w k tórym  zastąpiono 
go istniejącym  po dzień dzisiejszy, m urow anym  budynkiem  bram nym , wy
staw ionym  przez arch itek ta Consiliusa, zwanym  obecnie „Bramą W ybrań
ców” 78). Również pod zamkiem, obok wspomnianego budynku bramnego 
znajdow ały się: m urow ana słodownia (z pszenicą i słodem), browar (wy
posażony w kocioł do warzenia wraz z oporządzeniem), piekarnia (z dwo
ma kotłam i i zapasem mąki) oraz kilka stajen. Gdyby wierzyć Hinden- 
bergowi, m usiały by to być niew ielkie budynki uk ry te  za pozostałościami 
m uru obronnego po wschodniej stronie zamku. Opis wym ienia następnie 
kolejny drew niany budynek, w stronę zwierzyńca, w „którym  dawniej 
palono gorzałkę”, obecnie (1629 r.) zamieszkały przez służbę i wyposażo
ny w stajn ię dla 6 k o n i79). Jak  się wydaje, był to budynek, k tóry  na ry 
sunku H indenberga znajduje się w pobliżu północno-wschodniego narożni
ka zamku, a więc w pobliżu wspomnianego zwierzyńca przy skrzydle pół
nocnym  80J. M łyn zamkowy, jak  w ynika zarówno z opisu jak  i widoku 
Hindenberga, był za m urem  obronnym, na wschód od wspomnianego wy
żej budynku przy narożniku północno-wschodnim. Istniał on już z pewnoś
cią w 1572 roku, kiedy to spisany wówczas urbariusz inform ował o mły
nie należącym  do zamku, k tó ry  przynosił sta ły  dochód. .Mielono w nim 
słód do produkcji piwa, zarówno na potrzeby zamku jak  i m iasta. W 1708 
roku był w nim  m łynarzem  Andrzej K uchnik z Zebrzydowic, którego

AKP X V III 1, jw ; A K P V 5, iw.
77) AKP IV 516, iw.
78> I. Płazak, jw., s. 43.
79> L. Musioł, iw., s. 74.
8°) Pom iędzy tym  budynkiem  a narożnikiem  północno-wschodnim  zamku była 

praw dopodobnie niew ielka bram ka, k tó ra  zam ykała dostęp do zewnętrznego 
dziedzińca znajduj ącego się pomiędzy skrzydłem  w schodnim  a resztkam i m uru 
obronnego od strony w schodniej.
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oskarżono o „praktyki lu tersk ie” . M łyn spłonął w 1748 roku, po czym go 
odbudowano i istniał jeszcze w 1850 roku. Powyżej m łyna, za zamkiem 
(zapewne w kierunku wschodnim, jak  w ynika to z topografii opisu biegną
cej w kierunku najbardziej na wschód w ysuniętej bram y krakowskiej, aż 
do szańców) leżały ogrody w arzyw ne a dalej, w pobliżu staw u znajdował 
się dom pastucha, kilka zbiorników (wody) dla potrzeb państw a, obok któ
rych postawiona była nowa pralnia i blichownia z mosiężnymi kotłami, 
maglownią i innym i narzędziam i. Poniżej pralni był jeszcze stary  zwie
rzyniec (czyli były dwa) z olszyną i łąką oraz staw em  zwanym Chuchułką, 
przy którym  stała nowa („choć już zniszczona”) prochownia (młyn na 
proch) oraz leżały kolejne, trzy  staw ki-halterze 81). Wiadomo również, że 
po przeciwnej stronie zamku, tj. północno-zachodniej, leżał duży ogród 
zamkowy złożony z ogrodu kwiatowego, pawilonu ogrodowego, ogródka 
'ziołowego, sadu owocowego, szklarni oraz figam i, natom iast po stronie po
łudniowej był jeszcze sad owocowy 82). Wobec stosunkowo częstych zmian 
zarówno związanych z budynkam i przyzamkowymi jak  i szeroko rozum ia
nym  ogrodem, dokładne zrekonstruow anie otoczenia zamku nie wydaje 
się być obecnie m ożliw ym 831. Zwierzyniec należący do dworu pszczyńskie
go (znajdujący się jak  już wspomniano po północnej stronie zamku) na
leżał do bardziej znainych w tym  czasie na Śląslku a wiele pochodzących 
z niego zwierząt wędrowało do zwierzyńców książąt śląskich, podobnie 
jak i słynne, hodowane tu ta j pisy myśliwskie, ,o k tóre zabiegał naw et król 
polski Jan  Kazimierz 84).

Stosunkowo niewiele wiadomości dochowało się na tem at istnienia 
na dworze pszczyńskim kapeli, tea tru  oraz księgozbioru. W związku 
z istnieniem  na terenie zamku wspom nianej sali tanecznej można przy
puszczać, że na początku 2 ćwierci XVII stulecia działała tu ta j kapela. Po 
przeniesieniu się dworu Prom niców (około 1650 r.) do ich siedziby w Ża
rach na Dolnym Śląsku przestała ona mieć rację bytu  w Pszczynie, dokąd 
Właściciele przybyw ali jedynie na okres kilku miesięcy w roku przywożąc 
tu ta j z sobą kapelę istniejącą w Żarach. Pierw szym  dyrektorem  muzycz
nym  i nadw ornym  kom pozytorem  Prom niców w Żarach był od 1662 roku 
Wolfgang K aspar Printz, który  od 1682 roku piastował tam  stanowisko 
kierownika orkiestry. W 1704 roku kapelm istrzem  został słynny kompo
zytor Jerzy  Filip Telem ann, k tóry  w swej autobiografii nie tylko wspo

81> L. M usioł, jw ., s. 75 i 163— 166.
82) a .  Oborny i I. P łazak, jw., s. 80; J. Ziembiński, Założenie ogrodow o-krajobra- 

zowe w Pszczynie, w: Z dziejów sztuki Górnego Ś ląska i Zagłębia Dąbrowskiego 
(red. E. Chojecka), P race N aukow e U niw ersytetu  Śląskiego n r 494, Katowice 
1982, s. 155—160. Ten ostatni au to r skorygował kilka m ylnych poglądów na te
m at kompozycji założenia parkowego w  Pszczynie.

M> Problem  ten wym aga dodatkowych, żm udnych badań archiw alnych i kartogra
ficznych, które były dotychczas prowadzone jedynie w sposób wyrywkowy.

S4) J. K ruczek, Broń palna..., jw., s. 3.
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mina o świetności dworu w Żarach, jaka zachęciła go do „entuzjastycznych 
przedsięwzięć, zwłaszcza w dziedzinie m uzyki instrum entalnej...” ale rów
nież potwierdza fak t okresowego przebyw ania dworu Prom niców naprze- 
mian w Pszczynie i w Żarach 85). O zakupie instrum entów  dla kapeli dwor
skiej Prom niców świadczą zapisy w  księgach rachunkow ych inform ujące 
m.in. o „4 waltorniach, które hrabia zabrał do Ż ar” (1711 r.) oraz o cymba
łach wysłanych tam  w 1681 roku, za które zapłacono odpowiednio 1 ta la r 
i 30 srebrnych groszy i 2 ta la ry 86'. Jeśli idzie o widowska teatralne, w y
daje się, że nie istniała w  om awianym  okresie w Pszczynie żadna stała 
tru p a  aktorów. Korzystano zapewne z usług artystów  w ędrownych a także 
miejscowych, czego przykładem  może być zapis z 1680 roku, mówiący
o tym , że „tutejszem u rektorow i, z ty tu łu  odegranej komedii zapłacono 
10 florenów ” 87). W racając do rezydencji w Żarach dodać należy, że właśnie 
tam  a  nie w Pszczynie mieściła się biblioteka m ajoratu  P rom niców 88’.

Jak  z powyższego wynika, rezydencja pszczyńska nie odbiegała swym  
poziomem od przeciętnej rezydencji m agnackiej tego czasu. Pom ijając nie
wątpliw e opóźnienie w  przejm ow aniu a rch itek tu ry  renesansowej, a póź
niej zbyt długie trw anie w  jej ram ach, należy stwierdzić, że zamek 
w Pszczynie posiadał niem al wszystkie podstawowe elem enty konieczne 
do prow adzenia w nim  codziennego życia, p rzy  zachowaniu jednak pewnej 
skromności. Zapewnieniu niezbędnych w arunków  egzystencji służy nie 
tylko zgromadzone w nim  sprzęty, urządzenia sanitarne, zapasy żywności 
ale również szerokie zaplecze gospodarcze z kuchnią, browarem , słodow- 
nią, piekarnią, w arsztatam i rzem ieślniczymi, stajniami,, zbiornikam i pełny
mi ryb  oraz sadam i i ogrodami warzywnym i. Mówiąc o pewnej skromności 
rezydencji pszczyńskiej jaka w ynika z oparcia się w głównej mierze
o inw entarz z 1664 roku, należy pamiętać, że został on spisany w zimie, 
w czasie nieobecności Prom niców ;i ich dworiu w Pszczynie. Przebyw ali 
oni w tedy w swej posiadłości w Żarach a w raz z nimi, zabrane stąd  co 
cenniejsze sprzęty  i ubiory.

85) G. Ph. Telem ann, A utobiografia 'z rokiu 1740, Pszczyna 1983, s. 13.
S6> AK P IV 21, s. 183; AKP IV 50, s. 131.
87) AKP IV 19, s. 155.
S8> AK P II 231, jw., s. 47.



Jan Kruczek

OBOWIĄZKI I WYNAGRODZENIA 
ARTYSTÓW I RZEMIEŚLNIKÓW 
DWORSKICH W ŚWIETLE KSIĄG 

INSTRUKCJI I NOMINACJI 
DLA DÓBR PSZCZYŃSKICH

Znajdujące się w archiw um  pszczyńskim księgi instrukcji i nom inacji 
(„Instruktions und Bestallungs Buch”)* z okresu od XVII do XIX wieku, 
powstały w  związku z istnieniem  ciągle poszerzającego się aparatu  adm i
nistracyjnego i gospodarczego w miejscowych dobrach, stanowiących 
w tym  czasie własność rodu Prom niców (do 1765 r.) a później książęcej 
rodziny A nhaltów  (do 1847 r.) z K óthen i;. Zaw arte w nich instrukcje, no
minacje i listy  p łac  obejm ują sw ym  zasięgiem nie tylko co ważniejszych 
przedstaw icieli tu tejszej adm inistracji i gospodarki, ale również szereg po
mniejszych, tym  niem niej ważnych, stanow isk jakie funkcjonow ały przy 
dworze pszczyńskim, w tym  także związanych z działalnością artystów  
i rzemieślników. Jak  dotąd, większe zainteresowanie badaczy wzbudzały 
instrukcje dla tej pierwszej grupy, co znalazło odbicie w niezwykle po
żytecznym  opracowaniu S. Inglota i L. W iatrowskiego 2). Jego autorzy w y
selekcjonowali z m ateriału  źródłowego instrukcje ich zdaniem  najbogatsze 
pod względem treści związane przede w szystkim  z pracow nikam i adm i
nistracji centralnej, pracow nikam i zamkowymi oraz przedstaw icielam i po
szczególnych działów produkcji: gospodarki wiejskiej, staw owej, leśnej, 
przem ysłu propinacyjnego, blichu, górnictwa węgla, hutnictw a żelaza 
i szkła oraz cynku a także budow nictw a i produkcji m ateriałów  budow la
nych. W ybrany m ateriał jedynie w niew ielkim  stopniu dotyczył rzem ieśl
ników dworskich, k tórych roli, jako bezpośrednich wykonawców nie moż
na niedoceniać. Uwaga ta  odnosi się również do zatrudnionych przez dwór 
artystów , k tórych działalność łączyła się mocno z codziennym życiem 
mieszkańców pałacu.

Niniejszy a rtyku ł ma na celu chociażby częściowe uzupełnienie Ogól
nego obrazu obowiązków i wynagrodzeń szerokiej grupy pracowników

* Zw roty niem ieckie przytaczane są w tekście w ich oryginalnym  brzm ieniu.
B. Spyra, A rchiw um  K siążąt Pszczyńskich. P rzew odnik po zespołach. 1287—>1945, 
W arszawa 1973, ,s. 15—16 i tabela na s. 172.

2> S. Inglot i L. W iatrow ski, In strukcje  gospodarczce dla dóbr pszczyńskich od po
łowy XV II do początku X IX  wieku, W rocław  1963. N iewielkie fragm enty  in struk 
cji dla ogrodników  dw orskich przytacza I. P łazak (w:) A. Oborny i I. Płazak, 
Zespół pałacowo-ogrodowy w  Pszczynie, Pszczyna 1977, s. 80—81.
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świadczących swe usługi dla dworu pszczyńskiego, głównie poprzez przy
toczenie niepublikow anych do tej pory instrukcji o pełnym  wym iarze 
treściow ym 31 oraz zaw artych w tych sam ych księgach, drobniejszych za
pisów inform ujących o przyjęciu do służby (zawierających krótką cha
rak terystykę obowiązków). K olejnym  zam iarem  jest również ukazanie 
zmian wynagrodzenia na jednym  stanow isku oraz zaprezentowanie róż
nego rodzaju dodatków. W celach porównawczych przytoczono kilkakrotnie 
instrukcje oraz pobory z różnych okresów dla rzem ieślników tej samej 
specjalności, natom iast dla ukazania stopniowego wzbogacania instrukcji 
pod względem treści sięgnięto po przykłady .najwcześniejsze, tj. z 1 po
łowy XVII stulecia, zestaw iając je z m ateriałem  źródłowym z XVIII 
i X IX  wieku.

Zebrany m ateriał podzielono o ile to było tylko możliwe na kilka grup, 
kierując się kry terium  przynależności zawodowej (np. rzem ieślnicy za
trudnieni w budownictwie, rzemiosłach metalowych, ogrodnicy itd.).

Chociaż wszystkie instrukcje, nominacje, listy  płac, dodatki i infor
macje o zmianach związanych ze stanow iskam i artystów  i rzem ieślników 
dworskich zostały spisane w języku niemieckim, zdecydowano się je po
dać w tłum aczeniu na język polski przytaczając niektóre zw roty w  brzm ie
niu oryginalnym , wychodząc z założenia, że niniejszy artyku ł skierow any 
jest do czytelnika rodzimego. W odróżnieniu od wspom nianych autorów, 
przy prezentow aniu tekstów, celowo zachowano nazwiska artystów  i rze
mieślników 41 wymienione w instrukcjach, jak również w ystępujące tam  
nazwiska osób panujących oraz przedstaw icieli miejscowego aparatu  za
rządzania, co nie wydaje się być bez znaczenia przy przyszłych opraco
waniach na tem at dziejów właścicieli dóbr pszczyńskich, ich siedziby 
i miejscowego rzemiosła S).

I. Instrukcja dla kierownika budowlanego Puscha w związku z jego no
minacją na stanowisko kierownika urzędu budowlanego, z dnia 30 marca 
1822 roku. AKP III 33, s. 228—337.

Ponieważ uznaliśm y za korzystne mianować naszego kierownika budow la
nego Puscha 61 kierownikiem  urzędu budowlanego („Bau A m t”), nad k tó

3> W opracowaniu starano się konsekw entnie pom ijać instrukcje opublikow ane już 
przez S. Inglota i L. W iatrowskiego, chociaż k ilka z nich, m.in.. dla kowala
i ogrodnika jest zbliżona treściowo do przedstaw ionych przez tych autorów .

4) S. Inglot i L. W iatrow ski odpuszczali w  sw ej publikacji form ułki w stępne ii koń
cowe m ające niem al zawsze pow tarzający się, stereotypow y układ. W niniejszym  
artyku le  zdecydowano się jednak  na ich zamieszczenie ze względu na chęć przed
staw ienia nazw isk artystów  i rzem ieślników.

6> W najbliższej przyszłości p lanuje się opracow anie słownika artystów  i rzem ieśl
ników pszczyńskich.

6> Idzie o W ilhelm a Puscha czynnego na ziemi pszczyńskiej od końca XV III do 
około 1832 raku. Par. W. K rause, Grundiriss aines Łexiiko,ns feildendar Kiinsitler 
und K unsthandw erker in Oberschlesien, I, Oppeln 1933, s. 74; A. Oborny i I. P ła
zak, jw., s. 53—54 i 87—88.
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rym  ma sprawować specjalną opiekę, wydaliśm y mu następującą in struk 
cję:
1. Ma prowadzić cnotliwe i pobożne życie, swój urząd wiernie spraw o
wać, zabiegać o nasze korzyści oraz zapobiegać wszelkim szkodom.
2. Podlega on kamerze, k tórej rozkazy ma wypełniać, chyba, że zaistnieją 
nieprzewidzane okoliczności, zmiany lub cofnięcie polecenia. W tym  przy
padku powinien odwlec wykonanie danej roboty podając równocześnie 
przyczyny zwłoki i czekać na dalsze polecenia. Z tego praw a ma korzystać 
jedynie w rzadkich i nagłych wypadkach.
3. Podlegają mu wszystkie budowle lądowe i woidne („Land-und Vasser- 
bau ten”) o k tóre ma dbać aby były zachowane w należytym  stanie, u su 
wać wszelkie uszkodzenia i doglądać aby nowo wznoszone były trw ałe 
i regularne. O wszystkich niedociągnięciach i swoich spostrzeżeniach ma 
informować kam erę natychm iast o ile danej spraw y nie da się odłożyć 
do zakończenia roku budżetowego.
4. Corocznie, w miesiącu październiku, ma się udać na wszystkie budowy 
w tu tejszym  państw ie, gdzie przy pomocy kierowników branż, na których 
terenie te budowle się znajdują, dokona przeglądu i spisze protokół, k tóre
go poszczególne fragm enty  podpisze ta branża. Po wykonaniu protokołu 
z w izytacji sporządzi budżet, do którego dołączy wykonane przez siebie 
kosztorysy i rysunki („Zeichnungen”) i całość tej dokum entacji dostarczy 
kamerze, k tórej członkowie wraz z szefem departam entu  („Departem ents 
Chef ) 7) dokładnie zbadają i nam  do aprobaty przedłożą. Zrewidowany 
i zaaprobowany budżet budowlany otrzym a Push z powrotem  wraz z po
leceniem szybkiego i dokładnego wykonania danej budowli lub napraw y, 
a każde odchylenie od budżetu będzie surowo karane.
5. Dlatego też jem u, jako kierownikowi wszystkich budów i napraw  podle
gają: m istrz m urarski Weicht, cieśla Raschdorff, podm ajster Stoske, m u
rarz Guhra, stróż nabrzeży Heinrich, wszyscy ceglarze, pracow nicy ta r ta 
ku i w końcu wszyscy rzem ieślnicy i dniówkarze. Ma każdego z nich w  ten 
sposób zatrudnić i tak  ustawić, żeby każdy na swoim stanow isku z ko
rzyścią pracował i aby swą postawą nie budził zastrzeżeń kam ery.
6. Ponieważ dużo robotników pracuje lepiej na akord niż na. dniówkę, ma 
ich na akord zatrudniać po wcześniejszym ich wypróbowaniu i zaakcepto
waniu przez kamerę.
7. Po otrzym aniu zatwierdzonego budżetu ma pan Pus-ch sporządzić po
trzebne zestawienia m ateriałów  drew nianych, budowlanych oraz planów 
pracy dla tartaków  i cegielni i przedstawić je kamerze, k tóra po ich za

7) K am era pszczyńska dzieliła się na szereg departam entów , np. rolny, leśny, bu 
dowlany itd. Por. T. W łodarska i B. Spyra, H istoria A rchiw um  K siążąt Pszczyń
skich, s. 193—194. N adbitka w posiadaniu biblioteki A rchiw um  w  Pszczynie.
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opiniowaniu przedłoży je nam  do aprobaty i w ręczy następnie panu 
Puschowi.
8. Po uzyskaniu zatw ierdzenia pan Pusch wyda konieczne zarządzenia 
związane ze znakowaniem  drzew, odbiorem  desek i dostarczeniem  cegieł, 
przy czym ma dopilnować aby na budowę wytypowano jedynie drzewa 
zdrowe, słupy oznaczono i wyselekcjonowano cegły w dobrym  gatunku. 
Ma też pilnować aby do w ypalania cegieł nie zużywano nadm iernej ilości 
drewna.
9. Ma on ostry nadzór nad m agazynem  budow lanym  oraz zamiejscowymi 
rezerw am i m ateriałów  budowlanych, aby m ateriały  budowlane, zbrojenio
we i narzędzia rzemieślnicze um yślnie nie uległy zniszczeniu czy w ynie
sieniu lub sprzeniew ierzeniu. Po skończonej robocie m ają one być do m a
gazynu budowlanego zwrócone lub na wsi dobrze przechowane. Nie wolno 
również pozostawiać resztek m ateriału  czy złomu, k tóre należy zabezpie
czyć i dobrze posortować a drewno uzyskane z rozbiórki starych  budyn
ków w ykorzystać przy innych budowach. M ateriały całkiem  zniszczone, 
nie nadające się na budowę należy oszacować, ich w artość przedłożyć ka
merze i oczekiwać na jej postanowienie w tej sprawie.
10. W magazynie budowlanym  pow inny się zawsze znajdować zapasy ma
teriałów  budowlanych wszystkich gatunków , tak  aby ich w razie potrze
by nie brakowało. Drewno budowlane m usi przed użyciem dostatecznie 
wyschnąć.
11. Każdego tygodnia powinien podać do kam ery sprawozdanie tygodnio
we, w k tórym  ma być zaznaczona w ykonana praca oraz co planuje się na 
przyszły tydzień, aby kam era mogła wydać konieczne zarządzenia. Do 
powyższego spraw ozdania powinien być dołączony wykaz w ydanych 
i otrzym anych m ateriałów  w ykonany przez pisarza budowlanego i rach
m istrza oraz podpisany przez Puscha.
12. Kasa urzędu - budowlanego pozostaje jak i przedtem  w zarządzie 
i wszystkie listy płac po sporządzeniu ich przez pisarza budowlanego we
dług otrzym anych dat dziennych i podpisanych przez niego i przez Puscha, 
zrewidowane przez szefa i autoryzowane przez kam erę do w ypłaty, w pły
w ają do zarządu („Rent A m t”) 8). Kasa sprzedaży m ateriałów  budowlanych 
znajduje się u pisarza budowlanego, k tó ry  jest za jej zgodność odpowie
dzialny, przy czym wolno tylko te  m ateria ły  sprzedawać, k tóre pan Pusch 
uzna za zbyteczne, na co kam era lub My udzieliliśm y ogólnego zezwolenia
o ile to nie u trudn i zapotrzebow ania dworskie, dlatego też pan Pusch w i
nien często kontrolować stan  m agazynu.
13. Pomimo, że inw entarz w m agazynie budowlanym  przekazano pisarzo
wi budowlanem u i on jest osobiście za jego zgodność odpowiedzialny, to

8) R ent A m t= U rząd  Rentow y przy dobrach pszczyńskich. Por. T. W łodarska i B. Spy
ra, jw.
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jednak pan Pusch ma nadzór nad nim  i ma pod koniec każdego roku wraz 
z pisarzem  dokonać kontroli czy wszystkie wpływy zostały wpisane 
a ubytki skreślone. Jeden egzemplarz kontrolny ma pozostawić u siebie. 
Nie wolno też żadnem u z nich czegokolwiek z m agazynu wypożyczać, gdyż 
jest to zawsze połączone z Naszą szkodą.
14. Do pana Puscha należy również nadzór nad cegielniami i tartakam i 
oraz celowością i ciągłością wykonyw anej w nich pracy. Rachunki w y
m ienionych prowadzi pisarz budowlany, wobec czego winien co tydzień 
te przedsiębiorstwa odwiedzać.
15. P an  Pusch ma również starać się o to aby lodownia („Eisgrube”) była 
zawsze napełniona, przy  czym w razie ostrego mrozu należy ją  uprzednio 
wyczyścić.
16. Pisarz budow lany podległy panu Puschowi ma być również w ykorzy
styw any do innych prac aniżeli biurowe.
17. Wszelkie zakupy, w ypłaty  i likw idacje podpisują podobnie jak 
w innych branżach pan Pusch i pisarz budowlany.
18. Do pana Puscha należy również zabezpieczenie zawczasu brzegów 
Wisły przed przerw aniem  a niziny przed powodzią w całym  państwie. 
Z tego też powodu powinien objeżdżać Wisłę i główne staw y, przy czym 
zwłaszcza przy niskim  poziomie wody dokonać przeglądu jej brzegów 
i zgłosić co wym aga napraw y, także przy staw ach i tam ach oraz sporzą
dzić odpowiedni kosztorys tych  prac i podać go do kam ery.
19. Przy wysokim stanie wody ,ma udać się w  te miejsca, gdzie grozi na j
większe niebezpieczeństwo, aby m u ze wszelkich sił zapobiec i trw ać tam  
dopóki niebezpieczeństwo nie minie.
20. Ma również być często obecnym przy budowach wodnych, gdzie ma 
popędzać robotników do pilnej i solidnej roboty a nie polegać na cieślach 
lub wójtach.
21. Faszyny z przeznaczonych do tego krzaków ma ułożyć w odpowiednich 
miejscach oraz dopilnować, żeby brzegi Wisły były dobrze i mocno obsa
dzone krzakam i.
22. Zleca mu się w końcu nadzór nad obsadzaniem oraz napraw ą dróg 
i mostów, na które powinien uważać i powiadamiać o wszelkich brakach 
i koniecznych napraw ach, tak  aby kam era mogła polecić wykonanie odpo
wiednich prąc.
23. K am era 9) ma dopilnować aby ta instrukcja  była dokładnie przestrze
gana, wszelkie wykroczenia ganione o czym należy Nam  donieść.

Udokum entowano naszym własnoręcznym  podpisem 
Działo się w Pszczynie 30 m arca 1822, H enryk, książę Anhalt.

9) K am era (Rent K am m er) była w ładzą nadrzędną, decydującą o całokształcie go
spodarki w  dobrach książęcych. Por. jw.
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II. Instrukcja dla Jana Michalika kierownika przy wodnych pracach bu
dowlanych, z dnia 1 lipca 1756 roku. AKP III 28, s. 231—236.

Ponieważ w tu tejszych m ajątkach hrabiowskich budowle przy staw ach 
i wodach, w  regularny  i trw ały  sposób od dawna prowadzono, a przy tym  
dużo drew na na tam ach i brzegach często bez potrzeby zauważano, Jego 
hrabiowska łaska uważała za konieczne ustalić Jana Michalika kierow ni
kiem („Gonducteur”) i udzielić m u następującej instrukcji:
1. W inien kontrolować wszelkie budowle wodne na rzekach, stawach, ta 
mach, odpływach ze stawów, koszach, słupach, potokach i śluzach jak 
również na brzegach Wisły i starać  się aby były one prowadzone solidnie 
i dobrze, z dużą gospodarnością oraz zapobiegać na czas wszelkim  szko
dom, w yłam aniu nabrzeży a także powodziom.
2. W tym  celu ma wszystkie główne staw y i całą Wisłę w tutejszych do
brach kam eralnych pilnie objeżdżać, zwłaszcza przy niskim  stanie wody 
brzegi Wisły dokładnie oglądać i zgłaszać co należy budować przy s ta 
wach, tam ach i na brzegach Wisły. Ma do tych robót sporządzić plany 
i kosztorysy w term inie do końca sierpnia, przedłożyć również plany do 
zaakceptowania, aby w razie potrzeby kam era mogła przedsięwziąć oglę
dziny i do budowy w następnym  roku wszystko co potrzebne zostało przy
gotowane.
3. Winien przede wszystkim  przypilnować aby krzaki potrzebne na faszy- 
nę oraz słupy (wszędzie, gdzie na brzegach i tam ach są konieczne) w dosta
tecznej ilości zabezpieczyć, tak  aby nie trzeba by ich było z daleka spro
wadzać. Dlatego też m a starać  się aby brzegi Wisły oraz tam y staw ów były 
w jesieni i na wiosnę obsadzane wierzbami a młode zarośla odpowiednio 
rozłożone, musi więc być obecny przy ich sadzeniu, dawać wskazówki ro 
botnikom  oraz starać się w zarządzie kam ery o odpowiednią ilość ludzi 
na wyznaczony czas, szczególnie w piątki.
4. Ma dokładnie pilnować, w jaki sposób dworskie g runty  najlepiej uchro
nić przed suszą, suche łąki na jesień i wiosnę korzystnie nawodnić a łąki 
bagniste przez kopanie rowów osuszyć, do czego ma na odpowiedni czas 
kosztorys wykonać i przedłożyć kamerze.
5. P rzy  pom iarach lasów, pól, staw ów i łąk winien bardzo dokładnie sp raw 
dzać, aby wykonano dokładnie plany i przestrzegano wszystkiego co jest 
określone w królew sko-pruskich przepisach budowlanych i pomiarowych 
z dnia 20 stycznia 1748 roku.
6. W ymagana jest od niego obecność przy budowach wodnych, gdzie ma 
zachęcać robotników i cieśli do pilnej i solidnej roboty a nie polegać je
dynie na wójtach gospodarczych i cieślach.
7. Poleca się m u wykonywanie wszystkiego co służy dworskiej korzyści 
i m elioracji oraz zapobieganie na czas wszelkim  szkodom. Polecone przez
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kam erę zadania ma wykonywać z najw iększym  staraniem , tak aby można 
było w zupełności polegać na jego sprawozdaniach.
8. W razie powodzi ma przebyw ać w miejscu, gdzie istnieje największe 
niebezpieczeństwo, starać mu się zapobiegać i nie opuścić strefy  zagroże
nia, dopóki niebezpieczeństwo nie minie.
9. P rzy obsadzaniu drzew oraz napraw ie dróg na pańskich i chłopskich 
gruntach ma przestrzegać państw ow ych zarządzeń a w razie dostrzeżenia 
nieprawidłowości lub szkód ma donieść o tym  kamerze, aby nasi robotni
cy na gruntach  dworskich a gm iny według jego wskazówek na gruntach 
chłopskich je napraw ili i usunęli.

Za tę swoją w ierną służbę otrzym a roczne wynagrodzenie i deputat: 
w gotówce 61 florenów
pszenicy 1 szefel drew na 6 sążni
żyta 16 szefli owsa 50 szefli
jęczmienia 4 szefie siana 3 fu ry
gryki 4 szefie słomy 1 kopę
grochu 1 szefel piwa 20 w iader
jagły 1 szefel masła 4 beczułki
owiec 2 sztuki soli V2 w iertła  wrocławskiego
baranów  2 sztuki kapusty, m archwi i buraków
świń 1 sztuka a 3 floreny po jednym  zagonie
karpia V2 kopy czynsz za m ieszkanie 6 florenów
ryby 1 zuber żelaza na podkowy V2 centara

Jako dokum ent obecna instrukcja została opatrzona hrabiowską pie- 
częścią kam eralną i zwykłym  podpisem. Zamek pszczyński, 1 lipca 1756 r. 

10) Carl Friedrich v. Holly
Johann Siegmund W ientzek.

III. Instrukcja dla mistrza murarskiego Fitz z dnia 5 maja 1792 roku. 
AKP III 30, s. 63—66.

My F ryderyk  Erdm ann, książę A nhalt, przyjąłem  do naszej służby m istrza 
m urarskiego Fitza i w związku z tym  udziela się mu następującej instruk
cji do przestrzegania:
1. Ma prowadzić bogobojne i trzeźwe życie, czuwać nad naszym  dobrem 
i zapobiegać szkodom, co bardzo od niego zależy.
2. Podlega on zarządowi kam ery i naszemu inspektorow i budowlanem u 
Pusch, którem u się podporządkuje, wobec czego będzie przestrzegał nie 
tylko rozkazów kam ery ale również i jego zarządzeń a przy zleconych 
mu budowach niczego nie podejmie bez jego wiedzy.
3. Przy budowie nowych budynków ma dokładnie przestrzegać koszto
rysów budow lanych opracowanych przez inspektora budowlanego i przez

ii) Tym sposobem oznaczano miejsce pieczęci na kopiach dokumentów.

41

•i'



nas zaakceptowanych. Jeżeli kładzie się fundam enty  pod nową budowlę 
należy zawsze czekać aż staw i się na placu budowy inspektor budowlany, 
k tóry  wym ierzy wykopany podkład pod fundam ent i wyda odpowiednie 
zarządzenia, dopiero wtedy, w jego obecności można położyć pierwszy ka
m ień fundam entu.
4. Ma doglądać by wszystkie m ury były prawidłowo według pionu i po
ziomu ustaw iane, łuki wykonane według cyrkla, całość silnie związana, 
sklepienia dobrze wykończone aby nierówności i puste miejsca nie zostały 
przez niedbałych czeladników jedynie gliną wypełnione lecz jak należy 
wykończone z wielką starannością. Ma także dopilnować sporządzenia odpo
wiedniej zapraw y z wapnem  i dodatkiem  piasku, gdyż od tego zależy jej 
trwałość.

' 5. Gdyby w czasie rozpoczętej budowy okazało się, że b raku je  m ateria
łów budowlanych zobowiązany jest o tym  powiadomić na czas inspektora 
budowlanego, k tóry  postara się o ich dostarczenie. Ma pilnować aby cze
ladnicy rano, jeszcze przed przyjściem  pomocników nie próżnowali i w tym  
celu m a nakazać aby ci ostatni poprzedniego dnia wieczorem przygotowali 
potrzebne m ateriały  budowlane.
6. Czeladnicy są pod jego nadzorem  i do jego dyspozycji, przy czym nie 
może on przyjąć do pracy obcego czeladnika a starych  usunąć bez poro
zumienia z inspektorem  budowlanym  i podania powodów, k tóre zade
cydowały o ich zwolnieniu. Inspektor budow lany ustala ilość przyjm ow a
nych czeladników.
7. Bez uprzedniego powiadomienia inspektora budowlanego oraz zezwole
nia kam ery, nie wolno m u opuszczać budowy i pozostawiać robotę sam ym  
czeladnikom.
8. W czasie objazdu dworskich budów otrzym a konia od sołtysa lub go 
wynajm ie.
9. A' ponieważ niemożliwym jest ustalenie wszystkich czynności, darzy
my go zaufaniem , że będzie się zachowywał w każdym  w ypadku jak  to 
przystoi am bitnem u mistrzowi m urarskiem u, k tó ry  będzie odpowiadał 
przed Bogiem i ludźmi.

Za tą w ierną służbę ustalam y łącznie z groszem mistrzowskim 
(„M eister Groschens”), k tóry  wobec tego odpada, roczne wynagrodzenie 
od 1 kw ietnia br.:
120 florenów gotówki
1 szefel pszenicy 2 barany i dwie owce
14 szefli żyta 1 kopę karpi w ybrakowanych
4 szefie jęczmienia 9 sążni drew na
4 szefie gryki 3 zagony pod warzywa
1 szefel grochu 14 w iader piwa
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1 szefel jagły 5 beczułek m asła
1 Świnia lub 3 floreny 1 w ierteł soli kam iennej

Jako dokum ent z pieczęcią książęcej kam ery i zwykłym  podpisem. 
Zamek Pszczyna, 5 maj 1792 rok. Schuz H. M uhler.

IV. Instrukcja dla kierownika budowlanego Daniela Jahne w związku ze 
zmianą stanowiska, z dnia 1 sierpnia 1775 roku. AKP III 29, s. 218—219.

My Fryderyk  Erdm ann... Ponieważ z poważnych przyczyn zwolniłem kie
rownika budowlanego Jahne 11] ze wszystkich obowiązków w budownictw ie 
określonych też w dotychczasowej instrukcji, zlecam m u przy zachowa
niu jego dotychczasowych dochodów, rew izję (kontrolę) wszystkich ta r ta 
ków. Powinien on je co dwa tygodnie objeżdżać i składać spraw ozdania 
dotyczące ich stanu  m ajstrow i Gast oraz pisarzowi Baier, k tóry  sporządza 
miesięczne zestawienia dla naszej kam ery. Jeśli kam era zleci mu jeszcze 
jakąś inną pracę ma ją  dokładnie wykonać i powiadomić o jej zrobieniu. 
Gdyby przy tych objazdach zauważył coś ważnego, co mogłoby przynieść 
nam  szkodę winien o tym  powiadomić kam erę i oczekiwać na dalsze roz
porządzenia.

Jako dokum ent. Zam ek w Pszczynie, 1 sierpnia 1775.
F ryderyk  Erdm ann książę Anhalt.

V. Nominacja Weichta na dworskiego mistrza murarskiego, z dnia 1 marca 
1797 roku. AKP III 30, s. 166.

Ponieważ Mości Książę m istrza m urarskiego W eich t12) przyjął na dwor
skiego m istrza m urarskiego, przyznał m u od 1 stycznia br. roczne pobory 
i deputat:
120 florenów gotówki 3 floreny zam iast jednej świni
1 szefel pszenicy 2 barany
14 szefli żyta 2 owce
4 szefie jęczmienia 1 kopa wybrakowanego karpia
40 szefli szarego owsa 9 sążni drew na
4 szefie gryki 3 zagony pod warzywa
1 szefel grochu 3 fu ry  siana
1 szefel jagły 1 kopa i 30 wiązek słom y
14 w iader piwa 5 beczułek masła

96 funtów  soli kam iennej

co podaje się wym ienionemu, dworskiem u m istrzowi m urarskiem u do wia
domości i powyższe w ydaje się w miejsce listy  płac.

ll) Być może był on  synem  budowniczego C hristiana Jahne, k tó ry  działał jako 
książęcy budowniczy w  Pszczynie od około 1735 do 1767 roku. Por. W. K rause, 
X, jw., s. 52—53; A. Oborny i I. Płazak, jw., s. 42—43.

12> W. K rause, jw., s. 93. W eicht jako książęcy m istrz m urarsk i czynny był na zie
m i pszczyńskiej do około 1814 roku.
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Zamek Pszczyna, 1 m arca 1797. Komora książęca A nhaltów  Pszczyń
skich.

v. Schuz, H. M uhler, Woche.

VI. Nominacja kierownika budowlanego Lorenz na stanowisko budowni
czego (Baumeister), z dnia 20 stycznia 1835 roku. AKP III 36, s. 70—73.

Po odbyciu przez kierownika budowlanego L o renz13) okresu próbnego, 
chcę go m ianować od 1 stycznia b.r. na stanowisko m istrza budowlanego 
pod w arunkiem , że będzie całkowicie i ze wszystkich sił spełniał należące 
do niego obowiązki służbowe, zapobiegał wszelkim szkodom i niekorzyś- 
ciom a zabiegał o wszystko co dla mnie jest najlepsze.

Ustalam  dla niego następujące roczne pobory oraz deputat a to:
240 talarów  w gotówce 7 sążni drew na
4 szefie pszenicy 28 ton węgla
30 szefli żyta 1 zagon pod kapustę
6 szefli jęczmienia 2 zagony pod ziemniaki
8 szefli gryki 12 w iader piwa
2 barany 12 kw art masła
2 owce 84 fun ty  soli
1 kopę w ybrakow anych karpi 24 ta lary  kwaterunkow ego od chwili,

gdy opuści dworskie mieszkanie. 
Odpada natom iast od 1 stycznia pobierana dotychczas przez niego re- 

m uneracja.
Urząd kam ery w inien jem u jak  i odnośnym branżom  podać powyższe do 
wiadomości oraz wszędzie opublikować jego nom inację na m istrza budo
wlanego. Równocześnie polecam radcy kam eralnem u Harncke aby ułożył 
instrukcję służbową dla m istrza budowlanego Lorenza i mnie ją przedło
żył, przy czym należy w celu jej ułożenia wziąć do pomocy instrukcję 
zmarłego kierownika budowlanego Puscha oraz pisarza budowlanego 
z uwzględnieniem  dokonanych w ciągu lat dodatków i dlatego winien 
w niej wyraźnie zaznaczyć:
a) że m istrz budowlany Lorenz oprócz dworskich budów lądowych i wod

nych oraz ich napraw  w całym księstwie i moich posiadłościach alo- 
dialnych, winien się podjąć bezpłatnie również napraw  kościołów, pro
bostw, i szkół, wykonać wszelkie projekty  (Zeiehnungen) i kosztorysy 
(Anschlage), które ja bezpośrednio lub przez kam erę od niego zażądam. 
Ma ustalić również każdego roku drewno bezpłatne do pobrania dla 
upoważnionych, obliczyć jego ilość i ją podać oraz bezpłatnie załatwić 
wszelkie spraw y miernicze czy to w polu czy na terenach leśnych.

b) zabrania się mu przyjm ow ania obcych prac, chyba, że Ja  mu na jego 
prośbę udzielę w każdym  w ypadku zezwolenia.

13) W. K rause, jw., s. 64. Pochodził z Rybnika. W 1859 roku projektow ał kościół 
parafia lny  w Szerokiej.
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c) jest zobowiązany złożyć egzamin na m istrza m urarskiego a Ja  żebym 
do tego czasu nie otrzym ał powiadomienia, że mój m istrz nie posiada 
egzaminu z prac budowlanych.

Tą naszkicowaną instrukcję należy mnie przedłożyć.
Ludwikówka, 20 stycznia 1835. Ludwik.

VII. Dodatek dla mistrza murarskiego Axt, z dnia 26 maja 1791 roku. 
AKP III 30, s. 43.

Na uniżoną prośbę m istrza m urarskiego A x t14), aby mu pozostawić 24 flo
reny, które jego zmarła m atka dotychczas jako łaskawe pobory rocznie 
otrzym ywała, postanawia się, że ze względu na jego pokaźną rodzinę ma 
otrzym ać rocznie owe 24 floreny, tak  że jego wynagrodzenie w gotówce 
wyniesie obecnie 156 florenów, z czym powinien wykazać się w naszym 
urzędzie skarbowym .

Zamek Pszczyna, 26 m aja 1791 roku.
F ryderyk  Erdm ann książę Anhalt.

VIII. Renta dla wdowy po zmarłym kierowniku budowlanym Pusch, z dnia 
6 września 1833 roku. AKP III 35, s. 315.

Kam erze podaję do wiadomości, że na prośbę pozostałej po kierowniku 
budowlanym  Pusch wdowy, poczuwam się ze względu na jej liczną ro
dzinę, przyznać jej od dnia 1 października br. następującą roczną rentę, 
tak  długo dopóki nie wyjdzie ponownie za mąż:
30 talarów  w gotówce 1 szefel 4 m iarki jagły
8 talarów  kwaterunkow ego 6 sążni drewna
2 szefie, 10 m iarek pszenicy 2 zagony pod warzywa
5 szefli żyta 4 w iadra i 16 garncy piwa
1 szefel 4 m iarki grochu 12 kw art masła

Zarząd kam ery poda to do wiadomości wdowie Pusch a odnośnym 
branżom  poleci wydanie em erytury.

Ludwikówka, dnia 6 września 1833.
Ludwik.

IX. Lista płac dla murarza i podmajstra Axt, z dnia 8 maja 1769. AKP III
29, s. 120.

W inien otrzym ać od dnia 1 kw ietnia 1769 roku:
60 florenów gotówki 2 sztuki baranów
14 szefli żyta 2 sztuki owiec
4 szefie jęczmienia 1 świnię
4 szefie gryki 1 kopę w ybrakow anych karpi
1 szefel pszenicy 9 sążni drew na

14) W. K rause, jw., s. 69. W 1739 roku był czeladnikiem  m urarsk im  zatrudnionym  
przy przebudowie pałacu w Pszczynie.
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1 szefel jagły 14 w iader piwa
1 szefel grochu 5 beczułek masła
3 zagotny pod warzyw a 1 w ierteł wrocławskiej soli

Pszczyna, dnia 8 m aja 1769.
Fryderyk  Erdm ann książę Anhalt.

X. Umowa z kamieniarzem Gottlieb Muller, z dnia 19 września 1765 roku. 
AKP III 28, s. 360

Ponieważ Gottlieb M uller po śm ierci Klugego otrzym ał funkcję kam ienia
rza, wyznaczono m u następujący zarobek:
Za każdy dzień pracy 12 srebrnych  groszy, rocznie natom iast —
8 szefli żyta 2 beczułki masła
2 szefie jęczmienia 2 w iertle grochu
2 szefie gryki 1 zagon kapusty
8 w iader piwa

Jako dokum ent. Zam ek Pszczyna, 19 września 1765. Od 1 stycznia
1774 otrzym uje 2 ta la ry  tygodniowo.

K arl v. Holly, J.S. Vientzek.

XI. Wynagrodzenie ceglarza Delavare z Berlina. 8 grudnia 1802. AKP III
30, s. 239

Ponieważ książę przy jął do służby ceglarza Delavare z Berlina, jego rocz
ne pobory i deputat ustala się następująco:
Od 1 grudnia br. otrzym a rocznie 120 florenów gotówki, wolne m ieszka
nie lub 24 floreny

1 szefel pszenicy 2 owce
14 szefli żyta 1 kopę wybrakowanego karpia
4 szefie jęczmienia 9 sążni drew na
4 szefie gryki 3 zagony pod warzywa
1 szefel grochu 3 fu ry  siana
1 szefel jagły 1 V2 kopy słomy
1 Świnia za 3 floreny 14 w iader piwa
3 barany 5 beczułek masła

96 funtów  soli
Pszczyna, dnia 8 grudnia 1802. Zarząd kam ery książęcej
A nhaltów  Pszczyńskich.

XII. Pobory dla mistrza ciesielskiego Jana Karola Hennig z dnia 22 kwie
tnia 1775 roku. AKP III 29, s. 216— 217.

M istrz ciesielski Jan  K arol Hennig winien otrzym ać od 1 kw ietnia br. rocz
ne wynagrodzenie i deputat:
40 florenów gotówki 1 szefel jagły

2 szefie pszenicy 3 owce
12 szefli żyta 3 zagony pod warzyw a
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4 szefie jęczmienia 15 w iader piwa
4 szefie gryki 1 szefel grochu
4 beczułki m asła 1 V2 w iertła  soli

Pszczyna, 22 kw ietnia 1775. F ryderyk  Erdm ann Anhalt.

XIII. Deputat i płaca dla cieśli dworskiego Moritz Barthels, z dnia 10 lu
tego 1769 roku. AKP III 29, s. 102.

W inien on w ratach  kw artalnych  od dnia 1 stycznia b.r. otrzymać:
104 ta la ry  w gotówce 

12 w iader piwa 1 zuber białej ryby
V2 kopy karpia wolne mieszkanie

Pszczyna, dnia 10 lutego 1769. F ryderyk  Erdm ann książę Anhalt.

XIV. Dodatek za wierną służbę cieśli Wojtkowi Polko, z dnia 1 paździer
nika 1734 roku. AKP III 26, s. 48.

Na mocy uchwały, w obecności Ekscelencji Hrabiowskiej z dnia 20 w rześ
nia 1734 roku przyznano cieśli W ojtkowi Polko za jego w ierną i pilną 
służbę rocznie:
24 floreny w gotówce 1 szefel jagły
12 szefli żyta 2 sztuki owiec
4 szefie jęczmienia 12 w iader ciemnego piwa
4 szefie gryki 2 beczułki masła
1 szefel grochu 3 zagony pod kapustę, m archew

i buraki
Dane w Pszczynie, dnia 1 października 1734.

Johann von K arw iński 
L.W. W ientzek.

XV. Dodatek dla czeladnika ciesielskiego Macieja Zimnol, z dnia 1 lipca 
1781 roku. AKP III 29, s. 31.

Ponieważ dowiedziałem się, że proszący zachowuje się dobrze i jest pilny, 
otrzym a od dnia dzisiejszego dodatek do 24 tygodniowego zarobku: w le- 
cie 2 srebrne grosze, zimą 1 srebrny  grosz. Rezolucję tą  należy przedłożyć 
tam, gdzie do tej pory pobierał wypłatę.

Pszczyna, dnia 1 lipca 1781.
F ryderyk  Erdm ann Anhalt.

XVI. Karta płacy dla stolarza dworskiego Gottlieba, Heinricha Bahn, 
z dnia 22 listopada 1766 roku. AKP III 29, s. 11.

Od dnia 1 października 1766 roku otrzym a rocznie:
53 ta la ry  gotówki 3 sztuki owiec

2 szefie pszenicy 1 świnię za 3 floreny
18 szefli żyta 1 kopę wybrakowanego karpia
4 szefie jęczmienia 3 zagony pod warzywa

47



6 szefli owsa 20 w iader piwa
6 szefli gryki 6 beczułek masła
1 szefel grochu 1 w ierteł soli
1 szefel jagły 1 kam ień łoju
8 florenów na mięso paszę dla 1 krowy
3 sztuki baranów

Zamek Pszczyna, dnia 22 listopada 1766.
M arklowskj, Carl v. Holly, J. W ientzek

XVII. ¥/ynagrodzenie dla kołodzieja Marcina Orendorz, z dnia 25 stycznia
1775 reku. AKP III 29, s. 215.

Kołodziej Orendorz winien od dnia 1 stycznia br. otrzym ać roczne w yna
grodzenie oraz deputat:
52 floreny gotówki 1 szefel jagły

2 szefie pszenicy 4 sztuki owiec 
12 szefli żyta 12 w iader piwa
4 szefie jęczmienia 1 beczułkę masła
5 szefli gryki 1 w ierteł soli
1 szefel grochu

Zamek Pszczyna, dnia 25 stycznia 1775.
F ryderyk  Erdm ann Anhalt.

XVIII. Zmiana dotychczasowego uposażenia kołodzieja Orendorz, od dnia
1 lipca 1814. AKP III 31, s. 258.

Ponieważ służba sta jenna posiada stałe wynagrodzenie, a wyraziła życze
nie żeby przejść na deputat postanowiłem  ustalić od dnia 1 lipca br. na
stępujące pobory i deputat:
1. Kołodziej Orendorz otrzym a w miejsce dotychczasowej gotówki w y
noszącej 120 talarów  w skali rocznej:
72 ta la ry  4 beczułki masła
12 szefli żyta 4 owce
4 szefie jęczmienia 3 zagony pod warzywa
4 szefie gryki 1 zagon pod kapustę
1 szefel grochu 20 w iader piwa, które

72 ta la ry  na dwóch uczniów. dotąd pobierał

XIX. Przydział piwa dla emerytowanego kołodzieja z dnia 22 listopada 
1821 roku. AKP III 33, s. 139.

Podaję kam erze do zarządzenia w browarze polecenie, że Książę zgodził 
się na wydaw anie em erytow anem u kołodziejowi M arcinowi Orendorz,
1 kw arty  pruskiej piwa dziennie, czyli 10 garncy miesięcznie, dla wzmoc
nienia go w jego starości, od dnia 1 grudnia br.

Pszczyna, 22 listopada 1821.
H enryk książę Anhalt.
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XX. Nominacja i dodatek dla mistrza szklarskiego Jana Hupki, z dnia
26 luty 1765 r. AKP III 28, s. 358.

Ponieważ Jan  H upka 15) został p rzy ję ty  jako m istrz szklarski w tutejszym  
Państw ie, przy powstającej hucie szkła w  Wesołej, dodano mu od 1 stycz
nia 1765 roku do jego zarobku:
100 florenów gotówki 13 w iader piwa

15 szefli żyta 1 w ierteł soli
2 szefie pszenicy 2 owce oraz pastwisko
3 szefie jęczmienia i paszę dla 3 krów
1 szefel grochu 3 zagony pod kapustę, m archew

30 szefli owsa dla 1 konia i buraki
6 szefli gryki V2 kopy wybrakowanego karpia

Przy  tym  wolno m u równocześnie sprzedawać pańskie piwo i wódkę 
oraz chleb i mięso. Jeżeli m istrzowi szklarskiem u nie spodoba się dłużej 
pozostać w pańskiej służbie, winien on to wypowiedzieć na pół roku na
przód.

Jako dokum ent wykonano obecną nom inację z pieczęcią kam eralną 
hrabiów  Prom niców oraz zw ykłym  podpisem  J. S. W ientzek.

XXI. Wynagrodzenie mistrza szklarskiego Józefa Hilgerta, z dnia 3 sierp
nia 1803 roku. AKP III 30, s. 266.

M istrzowi szklarskiem u H ilgert Józefow i1S) przyznaje się następujące po
bory od dnia 1 lipca br.:
100 talarów  gotówki 10 srebrnych  groszy od kopy
20 w iader piwa wykonanej robocizny
10 sążni drew na 3 srebrne grosze od rafinowania

1 cetnara potażu
Pszczyna, 3 sierpnia 1803. 
Ferdynand.

XX II. Instrukcja dla kowala dworskiego Jana Heczki, z dnia 1 lipca 1679 
roku. AKP III 24, s. 74—75.

Ponieważ wysoce urodzony H rabia i Pan, P an  Baltazar Erdm ann, Wolny 
Pan  Pszczyńskiego Państw a Stanowego, na Ż a rac h 17’ ... przyjął szanowne
go Jana H eczko18) na kowala dworskiego, udzielono mu następującej 
instrukcji:

15> W. K rause, II, jw., O ppeln 1935, s. 164. W 1764 roku  pracow ał w  książęcej hucie 
szkła w  Mokrem.

le) W. K rause, jw., s. 164. Był synem Jakuba H ilgerta (Hillgertha) czynnego w  h u 
cie szkła w  W esołej. Zawodu uczył się m.in. w  W arszawie, Środkow ych Niem
czech i w  Czechach. Od 1838 był faktorem  huty  szkła w  K arw inie.
Reszta ty tu la tu ry  jzostała w tym  jak  i  w  k ilku  następnych instrukcjach  pom i
nięta.

18) Na tem at tego kow ala por. J. Kruczek, P rodukcja broni i oporządzenia jeździec
kiego na Ziemi Pszczyńskiej od XVI do poł. X IX  w., Pszczyna, 1983 r. is. 51—52.
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Po pierwsze oddaje mu się wyłącznie wszelkie roboty kowalskie przy 
zam ku i kluczu Siedleckim, k tóre według praw idłowej ta ry fy  m ają być 
opłacane z kasy.

Dalej, dostarczy się jem u z urzędu na jego zgłoszenie, jeden, dwa do 
czterech cetnarów  żelaza.

Po trzecie winien wszystkim  pańskim  koniom w obecności koniuszego 
puszczać krew , pyski czyścić, pomagać pilnie przy podawaniu lekarstw  
chorym koniom i udzielać dobrych rad.

Za to oddaje się mu, dopóki będzie pozostawał w dworskiej służbie, 
do bezpłatnego używ ania nowo w ybudow any dom kowala przy kuźni 
dworskiej jak  również przyznaje się jem u roczny deputat:
2 szefie żyta 1 szefel prosa
1 szefel ta ta rk i 2 ósemki ciemnego piwa
2 w iertle jęczmienia 2 stare  owce
1 w ierteł grochu 2 sążnie drew na
oraz 2 krow y przy folw arku w S tarej Wsi, jednak z w yraźnym  zastrze
żeniem, aby latem  nie pobierał traw y ze zwierzyńca (Thiergarten) ponie
waż w przeciw nym  razie straci krowy.

Zam ek w Pszczynie, dnia 1 lipca 1679 r.

XXIII. Instrukcja i pobory kowala w masztalni i stajni Melchiora Zipper 
z dnia 21 sierpnia 1775 roku. AKP III 29, s. 219—220.

Ponieważ Wysoce Książęca Miłość przyjął M elchiora Zipper 19) na kowala 
w tutejszej m asztalni i stajn i, udziela mu się następującej instrukcji:
1. Pow inien codziennie znajdować się w stajn iach  i zwracać uwagę na 
wszystko co związane jest z paszą dla koni, zwłaszcza aby nie przyw ła
szczono sobie czegokolwiek o czym powinien natychm iast donieść, dbać
o stan  zdrow otny koni a gdy zachorują starać się je wyleczyć.
2 .-Gdy przybędzie do Pszczyny lub gdy go przywołano, ma udać się do 
masztalni, gdzie ma leczyć chore konie, wszystkie je podkuć oraz wykonać 
dokładnie wszystkie dalsze polecenia. Ma ponadto prowadzić trzeźw e i po
rządne życie.

Za tą  jego w ierną służbę otrzym a od 15 sierpnia br. następujące w y
nagrodzenie i deputat:
20 florenów  w gotówce 2 beczułki masła
12 szefli żyta 14 kw aterek masła
3 szefie jęczmienia 15 sztuk wybrakowanego karpia
3 szefie gryki 10 w iader jasnego piwa
2 w iertle grochu 3 zagony pod kapustę, m archew  i buraki
2 w iertle prosa 6 sążni drew na
2 sztuki owiec paszę dla 1 krowy

Pszczyna, 21 sierpnia 1775. F ryderyk  Anhalt.
19) jw., s. 83—84.
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XXIV. Instrukcja dla zegarmistrza („Uhrstellers”) i opiekuna zbrojowni 
Macieja Gawlasa 20), rusznikarza, z dnia I stycznia 1665 roku. AKP
III 23, s. 206—206 v.

Po zatw ierdzeniu przez Miłościwego Pana, w inien on pilnie uważać na ze
gar zamkowy („Schloss U hr”), napraw iać go i codziennie nastaw iać na 
odpowiedni czas, tak, że w  przypadku gdyby źle chodził, nie przypisano 
by mu jego winy. Za tak i w ierny i pilny tru d  przydzielił m u H rabia od 
zaraz wynagrodzenie roczne a mianowicie:
7 guldenów reńskich i 12 krajcarów  1 wiadro ryb
5 szefli zboża w miejsce piwa 3 pary  półbutów lub
2 w iertle kaszy jęczm iennej 1 ta la r 48 groszy
2 w iertle kaszy jaglanej V2 sążnia drew na
1 w ierteł łoju 1 beczułkę m asła lub
3 m endle wybrakowanego karpia 1 ta la r 12 groszy
oraz w czasie każdorazowego warzenia piwa stołowego 1 beczułkę. Poza 
tym  nie wolno m u wydawać nikom u roboty rusznikarskiej lub ślusarskiej 
bez pokwitowania.

Za wypolerowanie pary  pistoletów przyznano mu 40 krajcarów , za 
wyczyszczenie papierem  ściernym  1 strzelby 24 k ra jcary  i za zwykłe 
czyszczenie długiej strzelby 12 krajcarów .

Celem zatw ierdzenia powyższego Hrabia tę instrukcję własnoręcznie 
podpisał i potw ierdził pieczęcią.

Dane na zamku w Pszczynie, dnia 1 stycznia 1665 roku.

XXV. Kontrakt i instrukcja dla zegarmistrza dworskiego Stefke, z dnia 
12 stycznia i 7 lutego 1831 roku. AKP III 35, s. 53—58.

20 grudnia ub.r. przyszedł do mnie zegarm istrz Stefke z prośbą o ustalenie 
go dworskim  zegarm istrzem . Pomimo, że takiego nie potrzebuję a tylko 
zegar m iejski wym aga pielęgacji i uporządkowania, co chciałem zlecić ze
garm istrzowi, w yrażam  w zasadzie zgodę na jego przyjęcie, z tym , że zre
zygnuje ze swej skłonności do pijaństw a i będzie prowadził trzeźwe życie, 
co w inien solennie obiecać. Jeżeli przysta na te w arunki, a jego zręczności 
nie można nic zarzucić, należy mu nałożyć następujące obowiązki służbowe:
1. Pow ierza mu się utrzym anie w należytym  porządku zegara miejskiego 
oraz doprowadzenie do pełnej jego sprawności, aby zawsze dobrze chodził.
2. Pow inien utrzym yw ać na chodzie wszystkie zegary w zamku pszczyń
skim, pałacu Ludwikówka, zegar wieżowy w Tychach oraz zegary znaj
dujące się w pałacach wiejskich, o ile do ich napraw y w ystarczy tylko jego 
praca, wyjąwszy zakup części do mechanizmów zegarowych.
3. Na podróże po wsiach otrzym a furm ankę.

20) jw., s. 61—63.
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4. Za wypełnienie obowiązków określonych w p. 1— 2 otrzym a rocznie:
10 szefli żyta 3 w iadra piwa
6 sążni drew na 6 kw art masła
4 zagony pod upraw ę warzyw, jednak tak  długo, jak  będzie pracował 

w trzeźwości, w przeciw nym  razie będzie natychm iast zwolniony i po
zbawiony ustalonego wynagrodzenia.

5. W szystkie zakupy kółek, łańcuszków, sprężynek, ciężarków itp., które 
w napraw ie tego lub innego zegara są koniecznie potrzebne, zostaną m u 
odrębnie zapłacone, lecz w inien kupować tylko najtańsze rzeczy.

Jeżeli zgodzi się na powyższe w arunki, upoważniam  kam erę, aby z nim  
odpowiedni kon trak t zaw arła i mnie go przedstaw iła.

Tychy, dnia 12 stycznia 1831. Ludwik.
W załączeniu zwracam  kam erze dostarczone mi wraz ze spraw ozda

niem z dnia 5 bm. dwa egzemplarze kon trak tu  służbowego z zegarm istrzem  
Stefke w raz z m oją akceptacją i uwagą, że przy wyjazdach zamiejscowych 
ma otrzym ać dziennie 5 srebrnych groszy. Jeden egzemplarz należy odło
żyć ad acta, drugi wręczyć zegarm istrzow i Stefke i przekazać m u zegar 
m iejski Pszczyny.

Ludwikówka, dnia 7 lutego 1831. Ludwik.
(Między książęcą kam erą a zegarm istrzem  Stefke z Pszczyny został 

zaw arty kon trak t w dniu 2 lutego 1831, k tó ry  został zaaprobowany przez 
księcia Ludw ika A nhalta  w  Ludwikówce 21), w  dniu 7 lutego. K ontrak t 
obejmował identyczne punkty  jak  w instrukcji).

XXVI. Nominacja Karola Stefke na zegarmistrza dworskiego, z dnia
4 stycznia 1836 roku. AKP III 36, s. 217—219.

Staw ił się dzisiaj wezwany syn zmarłego zegarm istrza Stefke, K arol 
Stefke z Pszczyny i po zaznajom ieniu się z przepisam i księcia z dnia 30 
grudnia ub.r., został p rzy ję ty  na funkcję jego zmarłego ojca z zakresem  
obowiązków z dnia 12 stycznia 1831 roku (od §1 do § 5) i takim  samym 
w ynagrodzeniem  oraz oświadczył: Uznaję łaskę Jego Książęcej Wysokości, 
że mnie chce przyjąć do swej służby, za co uniżenie dziękuję i zobowiązuję 
się, że będę dozorował pszczyński zegar m iejski i pozostałe zegary ksią
żęce a swe obowiązki spełniał zawsze dokładnie ku zadowoleniu księcia. 
Ponieważ nic więcej nie trzeba było omawiać, obecną um owę odczytano, 
przyjęto i podpisano.

K arol Stefke, Schaeffer
Umowę zwraca się kam erze i zegarm istrza K arola Stefke należy w pro

wadzić do pracy.
Ludwikówka, dnia 4 stycznia 1836. Ludwik.

21) Dworek Ludw ików ka był p ry w atn ą  w łasnością księcia Ludw ika A nhalta, p a
nującego w  Pszczynie w  latach 1830—1841.
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XVII. Wynagrodzenie dla złotnika Jana Leopolda Kitz, z dnia 1 paździer
nika 1770 roku. AKP III 29, s. 158.

Złotnikowi Janowi Leopoldowi K itz wyznacza się następującą, roczną p ła
cę od zaraz:
20 florenów  w gotówce

1 kopę w ybrakowanego karpia
10 sążni drew na do pobrania w  lesie 
12 w iader piwa

2 zagony pod ziem niaki
W inien on dwa razy w tygodniu wyczyścić dworskie srebro oraz w y

konywać bezpłatnie niew ielkie napraw y, przy czym płaci mu się tylko 
za zużyte do nich srebro.

Zam ek Pszczyna, 1 październik 1770 r.
W ientzek, H ausleutner 

Za te w ynagrodzenie zobowiązuję się utrzym ać srebro w dobrym  sta
nie i należytym  porządku.

Jan  Leopold Kitz.

XXVII. Zmiana na stanowisku opiekuna sprzętu p. pożarowego, 14 stycz
nia 1832 roku. AKP III 35, s. 176— 177.

Ponieważ m istrz strażacki, kotlarz Schm er, w  m yśl załączonego oświad
czenia, rezygnuje z dniem  1 stycznia z powodu choroby ze swojego sta
nowiska m istrza strażackiego i związanych z nim  poborów oraz deputatu, 
uznałem  za korzystne przyjąć na to stanowisko z dniem 1 stycznia br. mi
strza  ślusarskiego K retschm era z Pszczyny i przyznać mu za tą  służbę 
rocznie 5 talarów  w gotówce oraz 6 szefli i 12 m iarek żyta. Schm era na
leży zwolnić z jego stanow iska, wydać m u pobory i deputat do końca 
grudnia 1831 roku oraz m ianować K retschm era m istrzem  strażackim , po
dając mu zakres jego obowiązków służbowych.

Ludwikówka, dnia 14 stycznia 1832. Ludwik.

XXIX. Nominacja Józefa Klinghora na dyrektora muzycznego, z dnia 11 
marca 1812 roku. AKP III 31, s. 127.

Postanowiłem  mianować m uzyka Józefa K lin g h o r22), pochodzącego z m iej
scowości Opawice koło Głubczyc, dyrektorem  muzycznym  od dnia 1 marca 
br. z poboram i w wysokości 240 talarów  rocznie, wolnym, u trzym aniem  
przy stole kam ery oraz deputatem  18 sążni drew na. Jasne jest, że z tych 
poborów, podobnie jak  ze wszystkich innych ściąga się kw otę w  wyso
kości 15%.

G eneralna D yrekcja zarządzi to postanowienie dalej oraz nakaże s ta 
łym  członkom kapeli, aby m ojem u obecnemu dyrektorow i muzycznemu

22) J. K ruczek, Z dziejów  kapeli dworskiej w  Pszczynie 1767—1846, Pszczyna 1981, 
.nota biograficzna, s. b rak .
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K linghor byli posłuszni a wszystkie ich podania m ają przechodzić przez 
jego ręce jako swojego przełożonego.

Pszczyna, dnia 11 m arca 1812. Ferdynand.

XXX. Instrukcja dla muzyka dworskiego Wilhelma Rennera, z dnia
5 czerwca 1804 roku. AKP III 30, s. 283— 285.

Ponieważ przyjęliśm y W ilhelm a Rennera 23) na służbę w naszej orkiestrze, 
udzielam y mu następującej instrukcji:
1. W inien zawsze grać, kiedy My lub koncertm istrz W szetyński, którem u 
on podlega zażąda, bez względu na okazję a zwłaszcza w czasie koncertów, 
oper, widowisk tea tra lnych  i serenad.
2. W czasie wszystkich zabaw tanecznych, k tóre My organizujem y, jest 
zobowiązany dyrygować, naw et wówczas gdy z czasem osiągnie wyższe 
stanowisko. Jego usług w tym  względzie nie wym aga się jedynie podczas 
maskarad.
3. Gdyby w przyszłości powstała tu ta j tru p a  aktorów  dworskich, ma z ni
mi tj. ze śpiew akam i i śpiewaczkami ćwiczyć opery a następnie je w y
stawić.
4. Jego żona zobowiązana jest do przyjęcia bezpłatnie roli teatra lnej, k tórą 
przydzieli jej dyrektor teatru .
5. Ma udzielać bezpłatnie lekcji śpiewu m łodym  mężczyznom i kobietom, 
u których zauważy chęć i ta len t w tym  kierunku, aby mogli brać udział 
w w ystaw ianych operach dodając im  świetności.
6. Za tą  służbę przyznaję mu od dnia 1 czerwca br. roczne wynagrodzenie 
i deputat:
160 talarów  w gotówce 1 szefel jagły
24 ta la ry  na mieszkanie 2 beczułki m asła
10 szefli żyta 2 zagony pod warzywa

2 szefie jęczmienia 2 zagony pod ziemniaki
2 szefie owsa 1 kopę w ybrakow anych karpi
2 szefie gryki V2 cebra czarnej ryby
2 szefie pszenicy 12 sążni drew na
2 szefie grochu 12 w iader piwa

Dokum ent z Naszym własnoręcznym  podpisem i pieczęcią.
Pszczyna, dnia 5 czerwca 1804. Ferdynand.

XXXI. Wynagrodzenie muzyków dworskich z dnia 27 lipca 1767 roku. 
AKP III 29, s. 41.

M uzykanci dw orscy24', na ich uniżoną prośbę, tj. Gottlieba Kosmeli, Józe
fa Hausenke i G ottfryda Glormonsa, pod w yraźnym  warunkiem , że staw ią
^  _____
23> No/t a biograficzna, jw.
24> Noity biograficane, jw.
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się o każdym  czasie i tak  często jak  będzie potrzeba na koncert i będą grali, 
otrzym ają za swoją służbę, a mianowicie każdy z nich:
8 szefli żyta 1 kopę w ybrakow anych karpi
4 szefie gryki 10 w iader piwa

Jako dokum ent z naszym  własnoręcznym  podpisem.
Zam ek Pszczyna, dnia 27 lipca 1767.
F ryderyk  E rdm ann książę Anhalt.

XXXII. Zmiana uposażenia muzyka dworskiego Herodes, z dnia 6 marca 
1789 roku. AKP III 30, s. 10.

Ponieważ nasz m uzyk Herodes 25) z powodu ożenienia się rezygnuje z wol
nego utrzym ania, ustala  się jego dalsze pobory od początku ubiegłego m ie
siąca jak  następuje:
12 talarów  miesięcznie
oraz 12 w iader piwa i 10 sążni drew na rocznie.

Ma z powyższym zgłosić się w naszym  urzędzie podatkowym. 
Zam ek Pszczyna, dnia 6 m arca 1789.
F ryderyk  Erdm ann książę Anhalt.

XXXIII. Uposażenie dyrektora teatru i aktora, z dnia 26 grudnia 1806 
roku. AKP III 30, s. 365.

G eneralna Dyrekcja podaje do wiadomości kamerze, że na specjalny roz
kaz Księcia ustalono dla dyrektora  tea tru , od dnia 1 stycznia 1807 r. 15 ta 
larów miesięcznie wraz z 6 talaram i tymczasowo oraz dla aktora Gold- 
am m er wraz z córką, od tego samego czasu 12 talarów  miesięcznie, jako 
płacę tymczasową.

Pszczyna, 26 grudnia 1806. G eneralna Dyrekcja 
Książąt A nhaltów  Pszczyńskich. Kosmeli, Woche.

XXXIV. Przyjęcie do służby malarza Józefa Engerth, z dnia 18 lipca 1806. 
AKP III 30, s. 334.

Mojej kam erze podaję do wiadomości, że przyjąłem  do służby m alarza 
Józefa E n g e rth 26), za m iesięcznym wynagrodzeniem  30 guldenów, które 
to pobory ma otrzym ać od 1 lipca br.

Pszczyna, 18 lipca 1806. Ferdynand.

XXXV. Ponowne przyjęcie do służby malarza Józefa Engerth, z dnia 28 
stycznia 1814 roku. AKP III 31, s. 228.

Pomimo, że m alarz dworski Engerth  opuścił służbę u mnie, to wobec tego, 
że nastąpiło to jedynie dlatego aby bronić Ojczyzny a obecnie ze względu

25> Nota biiografiiczoa, jw.
26> W. K rause, I, jw., s. 177; A. Oborny i I. P łazak, jw., s. 89. Engerth, m alarz 

dw orski i dekorator zdobił w  1803 roku te a tr  książęcy na terenie parku pszczyń
skiego.
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na słabe zdrowie m usiał zrezygnować z wojska, postanowiłem  go znów 
przyjąć. Od dnia 1 stycznia br. otrzym a on poprzednie wynagrodzenie, 
lecz za to oprócz zadań należących do m alarza dworskiego będzie miał 
szczególną pieczę nad teatrem  i dekoracjam i, na co jeszcze osobną in struk 
cję otrzym a.

G eneralna Dyrekcja wyda dalsze rozporządzenia i oznajmi malarzowi 
dworskiem u Engerthow i o jego ponownym  przyjęciu.

Pszczyna, dnia 18 stycznia 1814. Ferdynand.

XXXVI. Nominacja Feistela na drukarza dworskiego, z dnia 26 luty 1806. 
AKP III 30, s. 329.

Drukarzow i Feistel podaję na jego prośbę z 30 stycznia, że udzielam  mu 
nie tylko zezwolenia na określanie się naszym drukarzem  dworskim, lecz 
postanowiłem  również pomóc m u w jego pow stałym  zakładzie d rukar
skim przez okres sześciu lat, pod w arunkiem , że nie upadnie, przez przy
dział następującego deputatu:
12 szefli żyta 1 zagon pod ziemniaki

1 zagon pod kapustę 12 sążni drewna
D eputat ten  otrzym a od stycznia br.

Z powyższą rezolucją w inien proszący zgłosić się w  kam erze i ocze
kiwać na dalsze instrukcje.

Pszczyna, 26 lu ty  1806. Ferdynand.

XXXVII. Przyjęcie Ernesta Meya na krawca dworskiego, z dnia 1 stycznia 
1639 roku. AKP III 23, s. 231.

Wysoce urodzona Pani, Pani M ałgorzata K atarzyna, Pani Prom nic, z do
mu baronowa Kolowrath... Je j Łaska: przyjęła dzisiaj Ernesta Meya z Halle 
na kraw ca dworskiego, w  ten  sposób, że będzie w ykonyw ał wszystkie 
suknię Jej Łaskawości oraz inne, poddanych na jej dworze a ponadto bę
dzie robił wszystko, co m u Jej Łaskawość jeszcze rozkaże i to do czego 
się nadaje i co przysługuje w iernem u słudze.

Za to Jej Łaska uchw ala dla niego roczną płacę 30 talarów  śląskich 
oraz liberię taką jaką noszą inni służący dworscy lub zamiennie pieniądze 
a mianowicie 15 talarów .

Pszczyna, dnia 1 stycznia 1639 roku.

XXXVIII. Przyjęcie Melzera na krawca dworskiego, z dnia 20 czerwca 
1793 roku. AKP III 30, s. 96— 97.

Na prośbę kraw ca Melzer, książę przyjął go na stanowisko kraw ca dw or
skiego i ustalił następujące obowiązki:
1. Krawiec dworski Melzer winien wykonywać bezpłatnie wszystkie libe
rie, płaszcze, kurtk i, szlafroki i ubrania dla Dziekańskiego, stróża Trall-
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m anna, dla kuchcika oraz prace kraw ieckie przy ubraniach księcia, które 
zleci m u lokaj M ouillard.
2. Również ma szyć dla księcia i jego rodziny wszystkie części garderoby.
3. Również m undury  i płaszcze dla wybrańców, um undurow anie m yśli
wego Som mera oraz wszystkie części ubioru dla biednych dzieci, jak też:
4. M undury dla w szystkich leśniczych oraz inspektora lasów, przy czym 
wolno m u pobrać wynagrodzenie za potrzebne do tych prac dodatki, jak 
nici, jedw ab itp. Jeżeli potrzebuje sukno, podszewkę, guziki lub inne rze
czy do tych robót, ma zwrócić się do koniuszego Dietrichs, k tó ry  mu 
wszystkie potrzebne m ateria ły  w yda a on się z nim  rozliczy, co nastąpi 
po w ykonaniu pracy i spraw dzeniu czy robota została dobrze w ykonana
i nie w płynęły z tego powodu żadne skargi.

Za swą robotę przy w ykonyw aniu wyżej wym ienionej odzieży otrzy
ma:
1) miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12 florenów od 1 kwietnia
2) rocznie 36 florenów na czeladnika
3) liberię jak inni lokaje, przy czym m usi się w niedziele staw iać na dwo

rze do posługi. Poleca m u się w końcu być posłusznym  i utrzym yw ać 
porządek.

Zwróci się w spraw ie w ypłaty  miesięcznego zarobku dla siebie oraz cze
ladnika do kasy dworskiej, gdzie otrzym a w ypłatę na pierwszego każdego 
miesiąca.

Zam ek Pszczyna, dnia 20 czerwca 1793.
Schuz, H.G. M uhler.

XXXIX. Umowa z dworskim szewcem Merten Gettwert, z dnia 24 czerwca 
1638 roku. AKP III 23, s. 250—250v.

24 czerwca 1638 roku została zaw arta um owa z szewcem dworskim  M erten 
G ettw ert, dotycząca sposobu w jaki będzie otrzym ywał skórę do roboty 
oraz wynagrodzenia.

Skóra z zabitych wołów i krów  ma m u być pozostawiona za 1 ta lar 
18 srebrnych  groszy
Skóra z tych  sam ych trzy  i dw uletnich za 27 srebrnych groszy 
Skóra cielęca za 6 srebrnych groszy
Poza tym  ma się m u dostarczyć drewno dębowe na garbnik 4 sążnie 
rocznie.

Za robotę płaci mu się w  następujący sposób:
Jedna para półbutów dla pani ochm istrzyni oraz dla pokojówek 30 sreb r
nych groszy o ile są zrobione z dobrej skóry koźlej lub juchtu, jedna para 
butów dla służących przy  dam ach dworu 24 srebrne grosze, taka sama 
para z gorszej skóry, 18 srbernych groszy
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taka sam a para  ażurow ych (sandały?)27) 12 srebrnych  groszy
jedna para  butów  dla paziów („Edelknaben”) jeżeli są zrobione z dobrego
juchtu  2 ta la ry  18 srebrnych  groszy
takie sam e z gładzonej skóry 2 ta lary
półbuty z juch tu  30 srebrnych  groszy
takie same z gładzonej skóry 18 srebrnych groszy
jedna para butów  dla woźnicy, hajduków , hołomków i stróżów bram nych 
1 ta la r
taka sam a para półbutów 12 srebrnych groszy

Poza tym  podaje się m u, że do tych butów  i półbutów ma za każdym  
razem  wziąć dobrą skórę na podeszwy, w przeciw nym  razie będzie mu 
się płacić nie według powyższej um owy lecz według wartości.

B uty dla um arłych ma osobno zakupywać.
Ten dokum ent ma otrzym ać pisarz skarbow y aby wiedział o tej umowie. 

Pszczyna, rok i dzień jak  wyżej.

XL. Przyjęcie Daniela Gretkowica na piekarza dworskiego, z dnia 1 marca 
1706 roku. AKP III 25, s. 153.

Ponieważ Wysoce Urodzony Pan Erdm ann św ięte j Rzymskiej Rzeszy 
Hrabia Promnic, W olny P an  na Pszczynie... kazał przyjąć Daniela G retko
wica na piekarza dworskiego, zezwoliliśmy mu na przyznanie deputatu 
za jego pilną i w ierną pracę, jak  przystoi w iernem u, trzeźw em u i praco
witem u słudze, co przez przysięgę osobistą przyrzekł:
24 floreny 2 sztuki owiec
13 w iader 13 3U ćw iartki 2 beczułki masła

ciemnego piwa 12 łokci wąskiego płótna
3 szefie żyta 12 łokci średniego płótna
2 w iertle jęczmienia 1 zagon pod kapustę
1 w ierteł grochu 1 zagon pod m archew
1 szefel gryki 1 zagon pod buraki
1 szefel jagły

Kiedy dwór jest obecny (w Pszczynie), otrzym a chłopa do pomocy. 
Zamek Pszczyna, dnia 1 m arca 1706.

XLI. Lista płacy dla piekarza dworskiego Ludwika Chwistka z dnia
3 sierpnia 1767 roku. AKP III 29, s. 42.

Piekarzowi dworskiem u Ludwikowi Chwistek wyznacza się od 1 lipca br 
następujące w ynagrodzenie:
35 florenów  18 wiader piwa
12 szefli żyta 4 beczułki masła
4 szefie jęczmienia 1 w ierteł soli

27) W tekście jest mowa o w ycinanych (lub z w yciętych pasków) butach.
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4 szefie gryki 2 sztuki owiec
1 szefel grochu 3 zagony pod warzywa

Jako dokum ent, 3 sierpnia 1767. M arklowsky, Holly, J. S. W ientzek.

XLII. Lista płacy dla rzeźnika dworskiego Gottfrieda Kujawy, z dnia
3 września 1767 roku. AKP III 29, s. 52.

Rzeźnifcowii dworskiem u G ottfriedow i K ujaw a przyznaje się od 1 lipca br. 
następuj ące w ynagro dzenie:

Jako dokum ent z pieczęcią K am ery Książąt A nhaltów  Pszczyńskich
i zw yczajnym  podpisem. Pszczyna dnia 3 września 1767. M arklowsky, 
Carl Holly, J . S. W ientzek.

XLIII. Instrukcja i nominacja dla powroźnika dworskiego Fryderyka 
Tencerta, z dnia 1 stycznia 1665 roku. AKP III 23, s. 21.

Ponieważ łaskaw i i dostojni, ustaleni opiekunowie hrabiów  Promniców, 
po śmierci Pana Erdm anna Leopolda Hrabiego Prom nica, na nowo ustalili 
Fryderyka Tencerta 28) w .jego służbie dworskiej, wydali m u następującą 
nom inację i instrukcję:
Po pierwsze w inien różne prace powroźnieze, k tóre mu przyniosą i do 
wykonania oddadzą, sporządzić bardzo dobrze i tak  aby okazały się przy
datnym i. Ma również uważać na przędzę aby się nie niszczyła i nie została 
nikomu wydana.

Również ma obowiązek napraw iania wszystkich sieci, niech się nazy
wają jak  chcą a przy tym  ma szczególnie pam iętać o tym , że ma zawczasu 
przynieść i napraw ić to co zostało zniszczone a nie czekać aby m u tą ro
botę zlecono lub przyniesiono.
Za nowo w ykonaną pracę otrzym a za każdy kam ień 1 ta la r reński, 
za s ta rą  oraz od napraw y sieci rocznie 12 talarów  i 1 ósemkę ciemnego 
piwa.

Dnia 1 stycznia 1665 roku.

XLIV. Nominacja i instrukcja dla ogrodnika dworskiego Jerzego Schu
berta z dnia 10 kwietnia 1640 roku. AKP III 23, s. 248—249v.

Siegfried Prom nic, W olny P an  na Pszczynie... przyjął Jerzego Schuberta 
z P itaw y 29) na ogrodnika dworskiego w Pszczynie i udzielił m u instrukcji, 
do której powinien się stosować.

28) J. Kruczek, P rodukcja tarom.,., j.w., is. 79.
29> O ogrodniku tym  w spom ina I. Płazak, (w:) A. Oborny i I. Płazak, jw., s. 80.

24 floreny 
10 szefli żyta 
4 szefie jęczmienia 
4 szefie gryki 
1 szefel grochu

15 w iader piwa 
3 beczułki masła

72 w iertła soli 
2 sztuki owiec
3 zagony pod warzywa
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1. W inien pielęgnować sady na starym  folw arku w M ałych Siedlicach 
oraz przy zamku, by  zawczasu, czy to latem  czy zimą były one czyszczone 
i pielęgnowane, obcinane, przykry te  i nawożone i aby za boskim dopu
szczeniem można się, było spodziewać hojnego błogosławieństwa.
2. Poleca się również jego pilności ogród kw iatow y na starym  folw arku 
jak  też ogród w arzyw ny pod zamkiem, z którego zaopatruje się kuchnia 
dworska oraz nowo założony ogródek ziołowy w Starych Siedlicach, żeby 
wszystkie były na czas uporządkow ane a nie zaniedbane, jak  to miało 
niestety miejsce dotychczas i ma zadbać o podniesienie ich wydajności. 
Aby w wym ienionych ogrodach mógł lepiej pracować, przydziela m u się 
młodego pomocnika, którego będzie opłacał oraz w yraża zgodę na u trzy 
manie ośmiu osób, z których tygodniowo po czterech co trzy  dni będzie 
zatrudniał, a k tórzy będą pom agali przy w ykonyw anych w ogrodzie ro
botach. Pow inien zresztą wykony wać wszystko, czego się wym aga od w ier
nego i pilnego ogrodnika i sługi, mnożyć korzyści Pana i zapobiegać szko
dom. Za tą  swoją służbę otrzym a rocznie:
36 talarów  pół krowy lub 2 ł/2 talara
liberię lub 15 talarów  3 owce
1 szefel żyta 2 beczułki m asła lub 3 talary
2 w iertle jęczmienia 2 razy półbuty (4 pary)
2 w iertle kaszy V2 kopy w ybrakow anych karpi
2 w iertle nieduszonego prosa 1 ceber ryby
1 w ierteł grochu 1 wiadro piwa stołowego
2 m iarki soli przy każdym  warzeniu 
1 świnię 4 sążnie drew na
4 kw arty  piwa dziennie 1 zagon pod m archew

1 zagon pod kapustę 
Nom inacja ta  obowiązuje od obecnej W ielkanocy do św. Jana Chrzci

ciela i'zawsze na Jana  Chrzciciela będzie się kończyć.
Na dowód ten  dokum ent został potwierdzony pieczęcią kancelaryjną. 
Dano dnia 10 kw ietnia 1640 roku.

Spis narzędzi ogrodniczych przekazanych nowem u ogrodnikowi Je 
rzem u Schubertowi:
3 żelazne grabie 2 m otyki do karczowania
1 żelazne w idły 1 siekiera
1 drew niane w idły 2 toporki
3 skrobaczki do drzew a 2 nożyce ogrodowe
3 pary nożyc 2 żelazne łopaty
3 blaszane polewaczki 2 nożyki do szczepienia drzew
3 grabki 2 skrobaeze
2 nożyce do obcinania winorośli 1 sito

Dane, Pszczyna, dnia 11 kw ietnia 1640 roku.
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XLV. Instrukcja dla ogrodnika zamkowego Filipa Koch, z dnia 20 grudnia 
1755 roku. AKP II 28, s. 225—229.

Jan  Erdm ann, Hrabia Promnic... przyjął na stanowisko ogrodnika zamko
wego Filipa Koch 30) i dał mu następującą instrukcję, k tórą zawsze powi
nien przestrzegać.
1. Ma prowadzić życie cnotliwe, bogobojne, trzeźwe i skrom ne.
2. Zależeć m u powinno na spraw ow aniu dobrej opieki nad figownią i znaj
dującym i się w niej drzewam i figowymi, które ma utrzym yw ać w dobrym 
stanie. Przed zimą powinien dobrze figownię zabezpieczyć, a na wiosnę, 
kiedy mrozy m iną otworzyć, w zimie utrzym yw ać w niej wym agane cie
pło i zrobić wszystko co jest konieczne i wym agane dla drzew figowych.
3. Ma założyć oranżerię i posadzić w niej ty le  drzew włoskich („Welsche 
Baum e”) ile to tylko możliwe i dbać o ich odpowiedni rozw ój.
4. Jest zobowiązany odpowiednio upraw iać ogrody w arzywne ażeby przez 
cały rok w arzyw a i rośliny ogrodowe jak  kapusta szparagi, kapusta wło
ska, fasola, kalafiory, pietruszka, sałata, chrzan itp. w  nich rosły a kuchnia 
według potrzeb była zaopatrzona. To co z tych roślin poza zapotrzebowa
niem  pozostanie sta je  się jego własnością i może to sprzedawać za w y
jątkiem  owoców.
5. Będzie się s ta ra ł wyhodować nasiona i kw iaty dobrych i pożytecznych 
ziół jak  rozm aryn, lawenda, rum ianek włoski, izop i inne.
6. Ma szczególnie pielęgnować drzewa owocowe w tutejszym  sadzie zam
kowym, ze starych  drzew wycinać suche i niepotrzebne gałęzie, korę odpo
wiednio czyścić i wszystko czynić co konieczne, również młode drzewa 
hodować i w końcu założyć szkółkę drzew, aby się odczuło i widziało jego 
wiedzę ogrodniczą („G artner W issenschaft”).
7. Ma pilnować zwierzyńca zamkowego, aby płoty były w  dobrym  stanie. 
W tym  celu winien raz  na tydzień wszystkie je przejrzeć, czy nie poluź- 
niły się ła ty  lub deski lub nie pow stały dziury dla złodziei, co winien za
raz ze swoimi ludźm i napraw ić lub wyższej władzy zgłosić.
8. Ma dopilnować aby do zwierzyńca nie wchodziły świnie, gęsi lub kacz
ki, k tóre ma schwytać, niech należą do kogo chcą i bez zezwolenia nie 
wypuszczać.
9. Ponieważ nie wszystko co należy do obowiązków pilnego i wiernego 
ogrodnika mogło być tu ta j podane, ma wykonywać wszystko co jest jego 
zawodowym obowiązkiem.

Za tą  swoją w ierną służbę otrzym a wynagrodzenie i deputat roczny 
od dnia 1 października 1755 a mianowicie:
30 florenów  1 kopę w ybrakow anych karpi
70 szefli żyta m iary wrocławskiej 1 ceber białej ryby

3°) jw ., s. 85.
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4 szefie jęczmienia 9 w iader piwa
4 szefie gryki 2 beczułki masła
1 szefel grochu paszę dla 2 krów
1 szefel prosa po 1 zagonie pod upraw ę
4 sztuki owiec kapusty, m archwi i buraków

Powyższą instrukcję i nom inację udokum entowano pieczęcią kam ery 
hrabiowskiej i podpisem. Zam ek Pszczyna, dnia 29 grudnia 1755.

Carl F riedrich von H o l ly ,  J .  Siegm und W ientzek.

XLVI. Płaca i deputat ogrodnika Jana Henryka Kreysera 31), z dnia 17 paź
dziernika 1772 roku. AKP III 29, s. 183.

100 talarów  gotówką 1 kopę w ybrakow anych karpi
3 szefie pszenicy 15 sztuk szczupaków

18 szefli żyta 1 ceber czarnej ryby
6 szefli jęczmienia 1 ceber białej ryby
3 szefie gryki 3 zagony pod warzywa 
1 szefel grochu lub inne upraw y
1 szefel jagły 24 w iadra piwa
2 sztuki baranów  2 w iertle soli
4 owce 1 kam ień topionego łoju
1 dw uletnia Świnia wolna pasza dla 2 krów  tj. 3 fu ry

30 sztuk  karpi siana i 2 kopy słomy
'/3 zysku ze sprzedanych roślin ogrodowych

Budingen, dnia 17 października 1772. F ryderyk  Erdm ann Książę 
Anhalt.

XLVII. Dodatek dla ogrodnika zamkowego Filipa Koch, z dnia 1 kwietnia 
1767 roku. AKP III 29, s. 23— 24.

Ponieważ powiększyła się praca z powodu rozszerzenia ogrodu zamko
wego, ogrodnik zamkowy prosił o popraw ę łaskawe Państw o. W związku 
z tym  dodaje się m u do jego poprzednich dochodów:
45 florenów  gotówki świec lub łoju 24 fun ty

3 szefie żyta 15 sztuk karpia
1 szefel pszenicy 30 sztuk wybrakowanego karpia
2 szefie jęczmienia 15 sztuk szczupaków
2 szefie gryki 1 świnię lub 3 floreny
6 wiader piwa w miejsce dotychczas przydzielonych

50 funtów  soli 4 owiec, 2 barany i 2 owce
W inien jednak dbać aby wszystkie warzywa potrzebne w dworskiej

i przyległej kuchni były upraw iane w w ystarczającej ilości i aby ich nigdy 
nie brakowało. Również nie wolno mu pod wielką odpowiedzialnością

13> jw ., s. 85.
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sprzedawać lub darować nic z ogrodu dworskiego, ani warzyw ani wszyst
kiego co tam  rośnie.

Udokum entowano z pieczęcią kam ery i zwykłym  podpisem. Zamek 
Pszczyna, dnia 1 kw ietnia 1767. M arklowsky, J. S. W ientzek.

XLVIIL Nominacja i instrukcja dla ogrodnika w ogrodzie ozdobnym 
Krzysztofa Ulryka Kau, z dnia 1 stycznia 1665 roku. AKP III 
23, s. 193— 193v.

Po śmierci Pana Erdm anna Leopolda Hrabiego Promnica... opiekunowie 
Prom niców zatw ierdzili zacnego Krzysztofa U lryka K au jako ogrodnika 
wiejskiego („Dorf G artner”), w ten  sposób, żeby dopilnował sadów na sta
rym  folw arku w M ałych Siedlicach, jak  też tych przy zamku i gdziekol
wiek się znajdują, aby na czas, czy to latem  czy zimą były one troskliw ie 
pielęgnowane, oczyszczane, podcinane, obrane z gąsienic, odkryte i przy
k ry te  oraz nawożone, aby cieszyły się dobrą opinią i urodzajnością. W inien 
on również przygotować i upraw iać ogród ozdobny („Zier G arten”) na 
starym  folw arku i w arzyw nik przy zamku w odpowiednim czasie. Powinno 
mu zależeć również na dobrej opiece nad figownią. Do pracy w ogrodzie 
ma mu burgrabia przydzielić potrzebnych robotników. W końcu winien 
robić wszystko co przystoi w iernem u i pilnem u słudze i ogrodnikowi, przy
czyniać się do korzyści Panów  oraz zapobiegać wszelkim szkodom. Za te 
s taran ia  i usługi, k tóre wiernie i pilnie będzie wykonywał, co przyrzekł 
za pomocą przysięgi, przyznano mu następujące wynagrodzenie i roczny 
deputat:
1 świnię lub 3 floreny 36 krajcarów  4 kw arty  piwa dziennie
3 beczułki m asła 2 m iarki soli
lub 3 floreny i 36 krajcarów  2 mendle karpi
6 szefli żyta 1 ceber czarnej ryby
2 w iertle po 1 zagonie pod kapustę,

. 1 szefel gryki buraki i m archew
1 szefel jęczmienia 24 łokcie lnianego płótna
2 w iertle 4 sążnie drew na

Z tego ogrodu i z tych roślin nie wolno mu nic brać ani sprzedawać, 
aby pan regent oraz kuchnia kanclerza były dobrze zaopatrzone w sa
łatę, cebulę i inne rzeczy kuchenne.

Udokum entowano, Dane 1 stycznia 1665 roku.

XLIX. Nominacja i instrukcja dla opiekuna zwierzyńca Jerzego Ochota ze 
Studzienic, z 1640 roku. AKP III 23, s. 258—258v.

Jego Wysokość Pan, P an  Siegfried W olny Pan  na Pszczynie Promnic... 
przyjął Jerzego Ochota 32) na okres jednego roku na opiekuna zwierzyny 
w zwierzyńcu, k tó ry  otrzym ał następującą instrukcję:
3 2 > jw ., s. 80.
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1. Ma odnosić się z szacunkiem  do Jego Wysokości i do nadleśniczego 
(„Forstm eister”), tegoż rozkazy posłusznie wykonywać, powstrzym ywać 
się od pijaństw a, gier, klątw y, kłótni i innych, niepotrzebnych zwad.
2. Ma obowiązek znajdować się każdego dnia w zwierzyńcu, pilnie baczyć 
na płoty i zwierzynę, aby się nie niszczyły a zwierzyna nie uciekła. Ma 
ją regularnie karm ić i nie pozwalać nikomu aby ją  gonił lub straszył.
3. Ma równocześnie doglądać ogródka ozdobnego i starać  się aby zawsze 
był uporządkowany.
4. Na wiosnę i latem  ma pomagać ogrodnikowi w  dużym  ogrodzie, pie
lęgnować i czyścić młode drzewka i chronić go przed jakąkolwiek szkodą.

Za taką służbę przyznano mu roczne wynagrodzenie:
6 talarów  1 ósemkę piwa
3 szefie żyta 1 kożuch
2 w iertle kaszy po 1 zagonie pod kapustę,
2 sztuki owiec do zabicia m archew  i buraki

Instrukcja ta  została jako dokum ent potwierdzona pieczęcią kancela
ry jną  i własnoręcznie podpisana. Pszczyna, w  dzień św. M arcina 1640 r.

L. Dodatek dla ogrodnika zamkowego za wyuczenie zawodu, z dnia 16 
czerwca 1764 roku. AKP II 28, s. 355 ,

Ponieważ ogrodnik zamkowy Filip Koch zobowiązał się wyuczyć ogrod
nictwa Jana G o ły , uzgodniono z nim  następujący dodatek do jego dotych
czasowych poborów, a mianowicie:
3 w iadra piwa 2 szefie żyta
1 m endel karpi 1 szefel pszenicy
1 ceber czarnej ryby
co należy m u wydać od dnia 1 lipca 1763 roku.

Zam ek Pszczyna, dnia 19 czerwca 1764 roku.
C. v. Holly, J. S. W ientzek.



Daniela Sawicka-Oleksy

OBRAZY DIRCKA DALENSA III 
WE WNĘTRZACH ZAMKU 

PSZCZYŃSKIEGO

Zespół pejzażowych malowideł z 1728 roku, k tóry  zdobi salon zamku 
w Pszczynie, nie był dotychczas przedm iotem  osobnych badań; po raz 
pierw szy m arginesow a w zm ianka o tym  zespole m alarstw a, ściśle zwią
zanego z w ystrojem  w nętrza salonu, ukazała się w Przew odniku po zam ku  
w Pszczynie  11. W oparciu o tę publikację za autorów  malowideł przyjęto 
włoskich m alarzy z XV III wieku D. Dabesa i L. Bianchoniego. W ymie
nieni artyści nie notow ani w żadnym  leksykonie, uchodzili za nieznanych, 
podrzędnych m alarzy, nie wzbudzili też większego zainteresow ania u ba
daczy dziejów zamku w Pszczynie. Popełniony błąd przy odczytywaniu 
sygnatur zaciążył na ocenie zespołu malowideł, sądzono bowiem, że auto
ram i p r a c  są nieznani m alarze włoscy. Sugestia o włoskiej prow eniencji 
malowideł była tak  silna, że po skorygow aniu sygnatury  drugiego m a
larza na popraw nie brzm iącą Dalens, nadal uważano L. Bianchoniego za 
autora większości płócien 2). Zespół malowideł pszczyńskich bardzo jedno
rodny i charakterystyczny dla pewnego n u rtu  m alarstw a pierwszej poło
wy XVIII w ieku okazał się po głębszej analizie na tyle interesujący, iż 
stał się przedm iotem  badań, k tórych w yniki przedstawiono w referacie 
wygłoszonym na M uzealnym  Zespole H istoryków  Sztuki w Bytomiu.

ł) Jan ina Gostwicka, Zbigniew  Bocheński, P rzew odnik po M uzeum w  Pszczynie, 
W arszawa 1960, s. 15: „W ielki salon oraz sąsiadująca z nim  biblioteka m ają nieco 
inny ch a rak te r niż pokoje sąsiednie. Całe bow iem  ściany w ykonane są z d re
w nianych rzeźbionych boazerii, naśladujących te, k tóre mogły się tu ta j znajdo
wać w  X V III w. C iem ny kolor drzew a ścian salonu został ożywiony obrazam i 
o lejnym i na płó tn ie w  form ie dekoracyjnych „panneaux” włoskiego m alarza 
Bianchoniego z 1728 r. oraz D abesa”.

2) Alojzy Oborny, Igor Płazak, Zespół pałacowo-ogrodowy w  Pszczynie. Pszczyna 
1977, s. 63: „W ielki Salon oraz połączona z nim  Biblioteka m ają  nieco inny cha
rak te r  niż przylegające do mich w nętrza. Ściany obiega boazeria rozczłonkow ana 
przy  pomocy podziałów ram owych. W W ielkim Salonie w praw iono w  te podziały 
sześć obrazów  olejnych na płótnie z I połowy w ieku X V III przedstaw iających 
pejzaże, naw iązując tym  sam ym  do barokow ych i rokokowych tradycji tego w nę
trza. T rudno obecnie ustalić, skąd sprowadzono owe obrazy. N iektóre płótna syg
nowane są przez włoskiego m alarza L. Bianchoniego i datowane na rok 1728. 
Jeden z w idoków przedstaw iający po rt z w ielką ilością postaci na planie p ierw 
szym, odbiega nieco stylem  od pozostałych. Obraz ten  sygnowany jest przez m a
larza Dalensa. Należy przypuszczać, że chodzi tu  o m alarza holenderskiego D a
lensa D ircka III, urodzonego w  A m sterdam ie w  roku 1688 i zm arłego tamże 
w  roku 1753”.

5 — Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych, t. II 65



Popraw ne odczytanie sygnatur m alarzy, k tóre brzm iały:
,,D. Dalens 1728” oraz „L. Bianconi” (bez rioku), zmieniło diam etralnie 
pogląd na włoski rodowód malowideł oraz pozwoliło na bliższe zapoznanie 
się z twórczością artystyczną autora om awianych płócien, holenderskiego 
m alarza pejzażysty Dircka Dalensa I I I 3). M alarz ten  pochodził ze znanej 
w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku rodziny holenderskich pejza
żystów, zamieszkałych w XVIII w ieku w Am sterdam ie. M alarski ród Da- 
lensów wywodził się bowiem z D ortrechtu  i Hagi; założycielem rodu był 
Dirck Dalens I. W szyscy Dalensowie byli m alarzam i pejzażystam i Dirck I 
malował holenderskie nizinne pejzaże w typie Mosesa Uyttenbroooka swe
go nauczyciela. Nie był zbyt płodnym  m alarzem  jego arkadyjskie pejzaże 
z mitologicznymi postaciami, często w zorowanym i na m alarstw ie Jana 
van Goyen’a, znajdują się w m uzeach A m sterdam u, Hannove,ru i Szwe
cji 41. Di,rck Dalens II urodzony w Am sterdam ie, był synem  i uczniem m a
larza pejzażysty W ilhelma Dalensa.

Dirck Dalens III, autor omawianego zespołu malowideł, urodził się 
w Am sterdam ie po śmierci swego ojca Dalensa II w 1688 r.; zmarł tamże 
w 1753 r. M alarstwa uczył się u Theodoora van Pees (Pee). Malował de
koracyjne panneaux dla bogatych mieszczańskich rodzin A m sterdam u 
i Hagi. Był autorem  zespołu dekoracyjnych pejzaży z 1725 r. przeznaczo
nych dla domu Groen van P rin ste re r w Hadze oraz zespołu malowideł 
pejzażowych z 1729 r. dla zamku Hoenlo koło Olst w Holandii.

Duży wpływ na m alarstw o pejzażowe Dalensa III w yw arła twórczość 
Adama Pynackera pejzażysty z XVII w. oraz twórczość Isaaca M oucherona 
m alarza krajobrazów  z pierwszej połowy XV III w., autora wielu dekora
cyjnych malowideł ściennych. Obydwaj wym ienieni m alarze reprezento
wali w holenderskim  m alarstw ie pejzażowym  kierunek italianizujący. 
Równorzędnie bowiem obok kierunku rodzimego w pejzażowym m alar
stwie, holenderskim  rozwinął się w czterdziestych latach XVII w. w Rzy
mie kierunek, k tóry  czerpał wzory z obcego pejzażu włoskiego. M alarze 
holenderscy urzeczeni południową przyrodą, antycznym i ruinam i, kolorem 
nieba, po powrocie do ojczyzny sta ra li się oddać piękno pejzażu włoskiego 
tak  odmiennego od surow ej ojczystej przyrody.

Twórczość italianistów  cechowała dekoracyjność oraz daleko posunię
ta idealizacja w traktow aniu  południowej przyrody w przeciw ieństwie do 
niezwykle realistycznie m alowanych scen rodzajowych. Ten niejako w ro
dzony realizm  różnił ich twórczość od kosmopolitycznej twórczości wielu 
m alarzy działających w XVII w.

s> Thiem e-Becker, Allgemeines L exikon der b ildenden K unstler, Tom. VIII, 1913, 
s. 295.

4> M uzeum Narodowe w  W arszawie posiada k rajobraz D ircka Dalensa I „Zbocze 
górskie” n r  inw. 210281 (Katalog M alarstw a Europejskiego, W arszaw a 1967, Tom I, 
s. 104).
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Duży wpływ na twórczość italianistów  w yw arł Adam Elsheimer, w y
bitny pejzażysta z początku XVII w. oraz Claude Lorrain, którego poetyc
kie pejzaże tonące w prom ieniach słońca, wysokie drzewa unoszące się 
w lekkich grupach, fantastyczne pałace oraz okręty zacumowane w porcie 
były przez wielu artystów  chętnie naśladowane.

Pejzaże italianistów  m ają zawsze przem yślaną i wyważoną kompozy
cję zacienione partie  z wysokimi drzewami, u jm ują  przestrzeń krajobrazu 
pełnego skalistych zboczy, w prześw itach drzew otw ierają się widoki na 
dalekie horyzonty, wzgórza, jeziora i rzeki. Pejzażowi zwykle tow arzy
szyły sceny rodzajowe pasterskie, myśliwskie, portowe lub o tem atyce 
m iejskiej.

W ybitnym i przedstaw icielam i kierunku italianizującego w m alarstw ie 
holenderskim i na przestrzeni XVII w. byli artyści tej m iary co Jan  Both, 
Adam Pynacker, Ja n  Asselijn, Jan  Veenix, Clas Berchem, Jan  Haekaert. 
W ywierali duży w pływ na rodzime m alarstw o holenderskie, naw et w y
bitni artyści A lbert Cuyp czy Jacob van Ruisdael nie ustrzegli się wpływu 
italianistów.

Zapotrzebowanie na dekoracyjne pejzaże italianizujące było znaczne 
szczególnie wśród miejskiego patrycjatu  A m sterdam u i Hagi. Wzbogaco
ne mieszczaństwo wzorem arystokracji europejskiej pragnęło otoczyć się 
przepychem. Rodzima tem atyka traci na atrakcyjności, p referu je się te
m atyką obcą, pejzaże italianistów  oprócz wartości artystycznych nabie
ra ją  walorów prestiżow ych. Schlebianie gustom  bogacącej się burżuazji 
holenderskiej sprzyjało nadm iernej idealizacji i powierzchowności w ujm o
waniu tem atu , co w konsekwencji doprowadziło w pierwszej połowie 
XVIII w. do konserw atyzm u i m aniery.

Twórczość italianistów  w yw arła znaczny wpływ na sztukę pejzaży
stów pierwszej połowy XVIII w. lecz było to oddziaływanie wtórne, które 
nie zaowocowało w ybitniejszym i dziełam i5).

Om awiany zespół malowideł pszczyńskich form alnie i tem atycznie 
reprezentuje itałianizujący kierunek kontynuow any w ówczesnym pejza
żowym m alarstw ie holenderskim . A utorem  siedm iu prac jest Dirck Da
lens III. Sześć z nich zostało wkom ponowanych w XIX-wieczną boazerię 
z orzecha am erykańskiego rozczłonowaną przy pomocy podziałów ram o
wych, k tóra uzupełnia architektoniczny w ystrój Wielkiego Salonu, mie
szczącego się na I piętrze zamku w Pszczynie. Siódme płótno, umieszczo
ne w  zachodniej części galerii I p iętra, tem atycznie wprawdzie odpowia
dało pozostałym  obrazom, różniło się jednak w ym iaram i i nie mieściło 
się w ram ow ych podziałach boazerii Salonu. Prawdopodobnie w miejsce

5> A ndrzej Chudzikowsiki, K rajobraz holenderski, W arszawa 1957, s. 56—61;
E. Fechner, G olandzkaja pejzażnaja żiwopdis XV.II w. w  Erm itaże, Leningrad 
1963, s. 119— 125.
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8. D irck Dalens, Pow rót z polowania, fragm ent, Salon W ielki zam ku w  Pszczynie



9. D irck Dalens, W porcie I, Salon W ielki zam ku w Pszczynie



tego obrazu wprawiono w boazerię malowidło (sygn. L. Bianconi) o tem a
tyce pasterskiej. A utor płótna Luigi Bianconi, m alarz i konserw ator dzia- 
łający w Berlinie na przełomie XIX i XX w. s tara ł się tem atycznie i s ty 
listycznie dostosować do pozostałych prac 6).

Zespół malowideł Dalensa składa się z trzech dużych płócien olejnych 
(3,35X3,00 m) oraz dwóch m niejszych (3,35X1,20 m) i jednej supraporty  
(1,65X1,28 m). Siódmy obraz (2,90X2,05 m) wisi obecnie w galerii I piętra. 
Płótno autorstw a L. Bianconiego (3,35X0,9 m) uzupełnia serię płócien wą
skich umieszczonych na ścianach bocznych salonu.

Tem atycznie dwa duże płótna i supraportę poświęcił artysta  scenom 
pasterskim , następne dwa z serii dużych tem atyce myśliwskiej i rodza-

10. DiriCik D alens, P ław ien ie  koni, S alon  W ielk i zam ku  w  Pszczynie

B> Thiem e-Becker, A llgemeines Lexikon der bildenden K iinstler, III, 1913, s. 592.



jowej „Powrót z polowania” oraz „W porcie I”, dwa pozostałe płótna z se
rii wąskich to sceny rodzajowe „Pław ienie koni” i „W porcie II”.

We wszystkich obrazach Dalens stosuje kompozycję trójplanow ą. Na 
pierwszy plan wysuw a sceny rodzajowe, które zwykle umieszcza nad 
brzegiem rzeki lub zatoki wśród bogatej zieleni. Drugi plan w ypełnia fan 
tastyczna arch itek tu ra  rozbudow anych zespołów m iejskich o silnych akcen
tach antycznych w postaci kolumn, obelisków, rom antycznych ru in  wkom
ponowanych w zieleń. Trzeci plan zajm uje górzysty pejzaż zasnuty de
likatną sinaw ą mgłą i ozłocony prom ieniam i słońca; znaczną przestrzeń 
obrazów wypełnia ku rty n a  nieba z jasnym i obłokami, w  zenicie przyćm io
na zmierzchem, na horyzoncie rozjaśniona prom ieniam i zachodzącego 
słońca.

Sceny o tem atyce portowej i m iejskiej noszą wyraźne ślady indyw i
dualności a rty sty  i są bliższe artystycznem u tem peram entow i Dalensa. 
S tarał się w m iarę swoich um iejętności przedstaw ić w nich wiernie bo
gate i zróżnicowane życie portowego bulw aru. W scenach portowych 
uderza daleko posunięty realizm  w traktow aniu  postaci robotników zaję
tych wyładowaniem  barek, rybaków  przy codziennych zwykłych pracach 
związanych z przygotowaniem  do połowu (ryc. 9— 11),

W obrazie „Pław ienie koni” (ryc. 10) przedstaw ił artysta  z dużą bie
głością i znajomością anatom ię konia, scenę pławienia tych zwierząt, u jętą  
bardzo dynamicznie, z anegdotycznym  podtekstem: spłoszony źrebak unosi 
na swym  grzbiecie chłopca, k tó ry  zwraca przerażoną tw arz ku mężczyźnie 
stojącem u na brzegu, spraw cy spłoszenia konia.

W jednym  z obrazów o tem atyce m yśliwskiej „Powrót z polowania” 
(ryc. 8) w  pierwszoplanowej scenie Dalens uchwycił trafnie malowniczą 
grupę bogato odzianych m yśliwych w racających z polowania z sokolni
kiem i sforą psów, k tóra została zatrzym ana na leśnej drodze przez ubogo 
odzianą kobietę z dzieckiem na rękach i chłopca w długiej kapocie z ka
peluszem w wyciągniętej po jałm użnę ręce. G rupę m yśliwych i żebraków 
starał się a rtysta  zróżnicować nie tylko ubiorem  ale sięgnął po głębsze 
środki, które pozwoliły na skontrastow anie w yrazu tw arzy grupy m yśli
wych z tw arzam i żebraków.

We wszystkich praw ie obrazach Dalensa dochodzi do głosu wrodzone 
niejako artyście realistyczne spojrzenie na świat, drugi plan to niem al 
zatrzym any w kadrze obraz XVIII-wiecznej ulicy z postaciami rybaków, 
przekupek, przechodniów zajętych własnymi, codziennymi sprawam i.

Słabsze artystycznie są m alowidła poświęcone tem atyce pasterskiej, 
u trzym ane w sty lu  idealnych arkadyjskich pejzaży, komponowanych dia
gonalnie ze spiętrzonym i z jednej strony drzewam i o gęstych koronach 
sięgających wysokości obrazu. Wśród zieleni tuż nad wodą, umieszcza a rty 
sta  postacie pasterzy w  otoczeniu stada złożonego z krów , owiec, kóz. Pa-
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11. D irck  D alens, W  po rc ie  II, S a lon  W ielk i zam k u  w  Pszczynie
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12. D irck Dalens, Scena pasterska, Salon W ielki zam ku w  Pszczynie

sterze i pasterki o zunifikowanych szablonowo ładnych tw arzach zajęci 
są konw ersacją lub pielęgnacją zwierząt, ich teatra ln ie  upozowane posta
cie zdają się bardziej uczestniczyć w zabawie niż pracy. W scenach pa
sterskich natom iast uderza znaczna um iejętność i swoboda z jaką artysta  
podchodzi do tem atyki zwierzęcej (12— 13). Do perfekcji w przedstaw ie
niu tej tem atyki doszedł Dalens zapewnie dzięki częstemu kopiowaniu 
znakomitego anim alisty Philipa W ouwermana 7).

7> Thiem e-Becker, jw., s. 295.
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13. D irck Dalens, Scena pasterska, fragm ent, galeria na I piętrze zam ku w  Pszczynie



W obrazach uderza brak  spójności artystycznej w przedstaw ieniu 
scen rodzajowych i pejzażowych. Autentyczność i realizm  sztafażu góruje 
znacznie nad fantastyczną arch itek tu rą  i pejzażem  dalszego planu. Sceny 
rodzajowe wkomponowane zawsze w bogatą i różnorodną roślinność w par
tiach bocznych pierwszego planu są dodatkowo dekorowane krzewam i 
oraz kw iatam i m alowanym i z botaniczną dokładnością. Urodę maków, ru 
mianków, polnych kw iatów  podkreśla odpowiednio ukierunkow anym  świa
tłem , dla wydobycia barw y kw iatów  w ykorzystuje często a rtysta  prom ie
nie zachodzącego słońca.

Znaczne partie  obrazów w ypełniają drzewa o sm ukłych brązowych 
pniach i gęstych zielonych koronach, delikatnie zarysowanych na tle sza
rego nieba. Partie  pejzażowe pierwszego planu trak tu je  arty sta  z dużą 
dbałością o szczegóły, dalszy plan natom iast razi sztucznością i monotonią. 
Góry, którym i z upodobaniem  ozdabia każdy obraz, zdają się być jedynie 
wyobrażeniem  a rtysty  o górzystym  pejzażu, rażą m artw ą, sztuczną kolo
rystyką i nieporadną form ą. Należałoby zatem  sądzić, że Dalens nie zetknął 
się w naturze z górzystym  pejzażem  włoskim, a korzystał jedynie z go
tow ych wzorów, k tóre powielał w swych licznych dekoracyjnych pejza
żach.

Fantastyczna arch itek tu ra  w kompozycjach Dalensa odgrywa prawie 
równorzędną rolę ze sztafażem, szczególnie w scenach portow ych staje 
się bezpośrednim tłem  dla scen rodzajowych.

Zgodnie z duchem  epoki umieszcza Dalens na tle zespołów architekto
nicznych wolnostojące fontanny u jęte  w oprawę rzeźbiarską, wokół któ
rych kom ponuje drugoplanowe barw ne scenki rodzajowe. Bowiem pozo
stała fantastyczna arch itek tu ra  zespołów m iejskich złożona z kościołów, 
pałaców, posągów spraw ia wrażenie m artw ych dekoracyjnych makiet.

Czasem jednak Dalens potrafił wychylić się poza sztyw ne ram y na
rzuconego kanonu umieszczając nad brzegiem rzeki m łyn z dym iącym  ko
minem lub niedbale sklecone pomieszczenia portowe.

Na tle fantastycznej arch itek tu ry  i pejzażu niezwykle realnie rysują 
się barki rybackie i okręty żaglowe m alowane z niezwykłą dokładnością 
w przedstaw ieniu takielunku, żagli, holenderskiej czerwono-biało-niebie- 
skiej bandery oraz wyposażenia barek w sprzęt rybacki.

W pejzażach Dalensa zaciera się granica między światem  realnym  
a wyim aginowanym , ponieważ świat realny scen rodzajowych był bliższy 
artyście niż pejzaż, nastąpiła więc nadm ierna idealizacja krajobrazu m a
lowanego przede w szystkim  jako dekoracyjne uzupełnienie dużych płasz
czyzn płócien.

Kolorystykę wszystkich obrazów Dalensa oraz natężenie barw  kształ
tu je  przedwieczorny zmierzch. Ta pora dnia pozwoliła artyście na wyko-
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14. D irck Dalens, Scena m yśliwska, Pałac H et Loo koło A peldoore

rzystanie ukierunkowanego intensywnego św iatła słonecznego; nadaje ono 
różową barw ę nagim  zboczom górskim, wydobywa barw ę kwiatów , prze
św ietla gęste korony drzew.

Obrazy utrzym ane są w ciemnej tonacji oliwkowych brązów. Moc
niejsze akcenty kolorystyczne kładzie arty sta  w pierwszoplanowych sce
nach: czerwone, niebieskie frak i jeźdźców na koniach różnych maści, czer
wone czapki pasterzy kon trastu ją  z bielą koszul. Dużą biegłość w um ie
jętnym  rozłożeniu akcentów kolorystycznych zaprezentował a rtysta
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16. D irck Dalens, Scena pasterska, pałac H et Loo koło Apeldoorn

w jednym  z płócien „W porcie I” . W scenie o mało zróżnicowanej kolory
styce umieścił postać młodej dziewczyny z koszem na głowie, ubranej 
w żółtą suknię, intensyw ny, połyskliwy kolor sukni podkreśla pierwszo
planową rolę tej postaci. W innej scenie z życia portu  biały egzotyczny 
tu rban  na głowie kupca kontrastu je  niebanalnie z czerwienią ubioru.

Omawiany zespół malowideł w ykazuje znaczne analogie z podobnym 
zespołem pięciu obrazów autorstw a Dalensa III, k tóry  w 1948 r. zakupiła 
od m arszanda S. N ijstada królow a holenderska. Zespół ten mieścił się



17. Dirck Dalens, Scena rodzajow a, fragm ent (Sygnatura artysty), pałac H et Loo koło Apeldoorn



uprzednio w zamku Hoenlo koło Olst, obecnie znajduje się w pałacu Het 
Loo koło Apeldoorn w H oland ii81.

Zespół malowideł holenderskich pochodzi z 1729 r., a więc powstał 
w rok później po nam alow aniu zespołu pszczyńskiego. Są to płótna znacz
nych rozm iarów (największe o wym iarze 3,00X5,76 m) o tem atyce m y
śliwskiej i pasterskiej (iryc. 14— 16), sygnowane identycznie jaik m alowidła 
pszczyńskie (ryc. 17). Pom inął w nich a rtysta  całkowicie sceny rodzajowe 
z portu, k tóre w zespole pszczyńskim w yróżniają się dobrym  poziomem 
artystycznym  i autentycznym i realiam i w przedstaw ieniu codziennego 
życia ówczesnej epoki.

Pewne elem enty architektoniczne powtórzył a rty s ta  w obydwu ze
społach płócien, należą do nich fontanna-wodopój w postaci kolum ny, ro
dzaj m iejskiej sadzawki zam kniętej kolum now ym  portykiem .

Podobnie jak w obrazach pszczyńskich, powtórzył Dalens zdobienie 
z praw ej i lewej scen pierwszoplanowych bogatym  zestawem motywów 
kwiatowych. Zespół z Het Loo zachowuje wzorem malowideł pszczyńskich 
kompozycję trójplanow ą ze sztafażem  usytuow anym  nad brzegiem  rzeki 
nie ma jednak tak  bogatej arch itek tury , jaką mogą poszczycić się obrazy 
pszczyńskie. Po przeprow adzeniu analizy porównawczej na podstawie m a
teriału  ikonograficznego, w ydaje się, że zespół pejzaży z Pszczyny jest 
bardziej charakterystyczny i reprezentatyw ny dla twórczości Dircka Da
lensa I I I 9).

W prowadzenie różnorodnej tem atyki pozwoliło artyście na szersze 
oraz pełniejsze zaprezentowanie artystycznych możliwości. N iewątpliwie 
był m alarzem  średniej klasy, ale wychowany w m alarskiej tradycji rodu 
Dalensów posiadał pewną ku ltu rę  artystyczną, k tóra pozwoliła m u na 
um iejętne powiązanie nierealnego arkadyjskiego pejzażu z konkretnym i, 
prozaicznymi scenam i z codziennego życia. Jego pejzaże mimo znacznych 
rozm iarów nabierają pewnej intym ności dzięki wprowadzeniu pospolitych 
ziół, kwiatów, ptaków  oraz barw nych scen rodzajowych, które są dla a rty 
sty  równie ważne jak pejzaż.

M alowidła pszczyńskie posiadają znam ienną dla holenderskiego ma
larstw a pejzażowego poetycką atm osferę z jednoczesną bardzo uważną 
obserwacją rzeczywistości. W prawdzie a rtysta  nie ustrzegł się pewnej mo
notonii, zwłaszcza w partiach  pejzażowych trzeciego planu, widocznych 
zapożyczeń z obrazów italianisty  Adam a Py.nacker’a czy Isaca Moucherona,

s> Inform acje o tym  zespole m alarstw a D ircka Dalensa III  przysłał In stitu t 
N eerlandais d ’H istoire de l’A rt z Hagi, do którego zwróciło się M uzeum w  Cho
rzowie z prośbą o przysłanie m ateriałów  dotyczących twórczości tego m alarza. 
Za przysłane cenne m ateria ły  au to rka pragnie podziękować panu W. L. van de 
W ateringowi.

9) Analizę tem atyki p rac przeprow adzono na podstaw ie m ateriałów  ikonograficz
nych przysłanych przez Dział D okum entacji w /w  Insty tu tu .

80



był przecież epigonem tego kierunku, k tó 
rego najw iększy rozkw it przypadł na wiek 
XVII.

W prawdzie m alowidła pszczyńskie nie 
reprezentu ją  wysokiej klasy artystycznej, 
to jednak jako zespół stanowią niezwykle 
cenny przyczynek do poznania italianizu- 
jącego k ierunku w pejzażowym  m alarst
wie holenderskim  pierwszej połowy 
XVIII w.

Obraz Luigi Bianconiego naw iązuje te 
m atyką do płócien Dalensa o tem atyce pa
sterskiej, razi jednak nieporadnością szcze
gólnie w przedstaw ieniu sztafażu i nie ma 
dla tego zespołu płócien większego znacze
nia (ryc. 18).

H istorii sprow adzenia malowideł nie 
udało się całkowicie wyjaśnić, hipotetycz
nie można spróbować powiązać ją  z osta t
nią przebudow ą zam ku pszczyńskiego, 
k tó ra  rozpoczęła się w  1870 r. pod k ierun 
kiem  francuskiego arch itek ta  A leksandra 
Destailleura.

Na zlecenie nowych właścicieli dóbr 
pszczyńskich, k tóre w 1847 r. przejęła linia 
Hochbergów z Książa, dokonano grun tow 
nej przebudowy, zm ieniając całkowicie 
w ystrój w nętrza. Za wzór przy wyposaże
niu w nętrza posłużył pałac w W ersalu oraz 
zamek w Książu (zachowana do dziś sala 
zwierciadlana jest repliką sali M aksymi- 
liańsikiej z Książa). Przebudow a zakończo
na w 1874 r. zostawiła piętno do dziś i jest 
przykładem  powszechnie panujących w 
drugiej połowie XIX w. stylów historycz
nych w architekturze.

Inw entarz zamkowy z 1865 r. z popra
wkam i naniesionym i w 1870 r., tuż przed 
generalną przebudową, nie wym ienia 
obrazów Dalensa w spisie wyposażenia

18. Luigi Bianconi, Scena p a
sterska, Salon W ielki zamku 

w  Pszczynie

6 — Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych, t. II 81



sal zam kow ych10). Należałoby zatem  sądzić że zostały sprowadzone 
dopiero po 1870 r. być może właśnie z Książa gdzie Hochbergowie doko
nyw ali licznych przebudów  swej rodowej siedziby.

Między innym i gruntow na przebudow a miała miejsce w latach 1718— 
1734 i właśnie może wówczas sprowadzono obrazy Dalensa do dekoracji 
jednej z sal zamkowych Książa, k tóre następnie przeniesiono w ostatniej 
ćwierci XIX w. do Pszczyny 111.

W ydaje się możliwe, że Luigi Bianconi mógł jako wzięty konserw a
to r znany w kręgach arystokracji berlińskiej, nadzorować przeniesienie 
płócien oraz przeprowadzić ich konserwację.

Zachowana w zbiorach M uzeum w Pszczynie fotografia akwareli 
Geisslera datow ana na 1883 r. przedstaw ia W ielki Salon z boazeriam i lecz 
bez malowideł, stąd  wniosek, że obrazy umieszczono w salonie dopiero 
po 1883 r . 12). Nie wyklucza to jednak możliwości ich wcześniejszego spro
wadzenia z Książa do Pszczyny i oddania do konserw acji L. Bianconiemu, 
lub zostały zakupione w Berlinie za pośrednictw em  L. Bianconiego i po 
uprzedniej konserw acji przeniesione do zamku w Pszczynie.

10) Inw en tarium  des F urstlichen  Schloses zu Pless. Ju n i 1865, sygn. AKP IV-524.
Inw entarium  und Zugange des Furstlichen  Schloses zu Pless, sygn. AKP IV-525. 

n > Alojzy Oborny, Ignacy P łazak, Zeąpół pałaicowo-ogrodofwy... jw., s. 65—68.
12) Inform ację o fotografii (,nr inw . MP/P,sz/757a) uzyskałam  (dzięki ip. imigr L idii K ru 

czek pracow nikow i M uzeum  w  Pszczynie.



Teresa Włodarska

TURYSTYCZNE WYPRAWY 
KSIĘCIA LUDWIKA

W dniu 16 lipca 1783 roku przyszedł na św iat najm łodszy syn panu
jącego wówczas w Pszczynie księcia F ryderyka Erdm anna A nhalta i jego 
żony Luizy Ferdynandy, k tórem u nadano imię Ludwik. W kilkadziesiąt 
lat później, w  1830 roku, gdy jego starszy b ra t H enryk opuścił Pszczynę 
aby objąć rządy w rodzinnej posiadłości tego rodu, mianowicie w K othen 
w Saksonii, Ludw ik (ryc. 19) przejął po nim władzę w  niedawno utworzo
nym  (1825 r.) Księstwie Pszczyńskim, k tó rą  spraw ował do m om entu swej 
przedwczesnej śm ierci w  dniu 25 listopada 1841 roku 1).

Ulubionym  m iejscem jego pobytu nie był wcale reprezentacyjny pa
łac pszczyński ale wzniesiony około 1800 roku przez nadwornego archi
tek ta  A nhaltów  W ilhelm a Puscha, klasycystyczny dworek Ludwikówka, 
nazwany tak  od jego imienia, znajdujący się n a  północ od pałacu, za obsza
rem  parku. Dworek ten  tw orzył wraz z budynkam i gospodarczymi, tj. 
oficyną, wozownią, sta jn ią  i stodołą odrębny, choć niewielki zespół archi
tektoniczny połączony wysadzaną drzewami aleją z pałacem  pszczyńskim. 
W latach jego panowania dworek ów był jak  się wydaje jednym  z głów
nych obiektów życia dworskiego w Pszczynie 2).

Obok rozlicznych zajęć związanych z zarządzaniem  dobram i rodzinny
mi, książę Ludw ik wykazywał silne zainteresowania związane z teatrem , 
muzyką oraz podróżami. Był jak  się można domyślać osobowością z na
tu ry  pogodną, o wesołym usposobieniu, co potw ierdzają niezbicie zapisy 
w prowadzonym  przez niego pam iętniku składającym  się z kilkudziesię
ciu tomów powstałych w latach 1801— 1838, czyli obejm ujących jego lata 
młodzieńcze oraz okres pełnej dojrzałości, w tym  osiem pierwszych lat 
spraw owania przez niego rządów 3).

Spore fragm enty  tych pam iętników  poświęcone zostały wystawianym  
w pałacu pszczyńskim oraz teatrze dworskim, sztukom  teatralnym , ope-

AKP I 76, s. 58—61.
2> Schaeffer, Chromik d er fre ien  S tandes-H enrschaft und 1827 seilt des F urstentum s 

Pless, 1848, s. 137 (AKP I 74).
3) AKP II 856—887
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19. K siążę Ludw ik A nhalt, litografia. M uzeum w Pszczynie n r  inw. MP/S/2191

rom  i baletom, m askaradom , balom i zabawom organizowanym  nie tylko 
w wielkiej sali balowej pałacu ale również we dworku Ludwikówka oraz 
pałacyku B ażantarnia w Porębie. K oncerty i wspólne rodzinne m uzy
kowanie m iały miejsce także na terenie parku a książę Ludw ik chętnie 
w nich uczestniczył4). Był on również wielkim  miłośnikiem podróży oraz 
w ypraw  górskich, o których często wspomina w pam iętnikach. Kilka 
z nich wydaje się być godnym  przytoczenia nie tylko ze względu na oso

4> J. Kruczek, Z dziejów  kapeli dw orskiej w  Pszczynie 1767—1846, Pszczyna 1981.
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biste refleksje au tora  tych  zapisów, ale także z uwagi na fakt, że tereny  
przez k tóre wędrował pozostały do dzisiaj znaczącymi szlakam i turystycz
n y m i5'. N iniejszy artyku ł przedstaw ia jedynie kilka spośród wielu znaj
dujących się w pam iętniku opisów, pochodzących z lat 1810— 1826, uło
żonych w sposób chronologiczny 6). W ty tu le  każdego z nich podano ogólny 
przebieg trasy , czas wędrówki oraz sygnaturę tomu, w k tórym  dany opis 
się znajduje.

1. Okolice Wisły i Ustronia. Sierpień 1810 r. AK P II 867, s. 15—19 7).

12 sierpnia 1810 roku w yruszyłem  o godzinie 13 wraz z dr Pfaffem , przez 
Chybie, Skoczów i U stroń do Wisły, gdzie zastaliśm y radczynię i żonę 
dra Pfaffa 8). W poniedziałek 13 sierpnia, w  godzinach przedpołudniowych 
odbyliśmy długą wycieczkę po górach w okolicy Wisły, wspinając się na j
pierw  na Bukową, później K am ienny i Sm rek, tak, że praw ie połowę gór 
nad W isłą zwiedziliśmy. W niektórych m iejscach były piękne widoki. Do 
domu doszliśmy dopiero o godzinie 14 po przebyciu dobrych trzech mil. 
Po południu weszliśmy jedynie na m ałą górę za probostwem . We w torek 
14 sierpnia wspiąłem  się na słynną Baranią. W stałem  już o 2 nad ranem  
i o wpół do 5 w yjechaliśm y wozem drabiniastym . Ponieważ bardzo trząsł 
wysiedliśmy z niego i szliśmy pieszo. N ajpierw  m inęliśm y Czarną Wisełkę 
i następnie szliśmy ciągle wzdłuż kory ta  Wisły. Dolina była coraz węższa, 
a po obu jej stronach znajdow ały się olbrzym ie skały — Wisła tworzyła 
coraz to piękniejsze wodospady. Okolica przypom inała mi Rostrab w gó
rach Harzu. Droga staw ała się coraz bardziej niebezpieczna, ponieważ 
m usieliśm y pełzać po stoku strom ej góry, po gołych skałach i trzeba było 
pilnie uważać, gdzie postawić nogę, ponieważ każdy nierozważny krok 
mógł spowodować złamanie ręki lub karku. Po dwóch godzinach tej nie
bezpiecznej wędrówki weszliśmy na bardzo strom ą Równicę, przy czym 
bardzo często na tej rom antycznej drodze m usieliśmy sobie pomagać rę 
koma. Na tej bardzo wysokiej górze mieszka około dw unastu chłopów, 
k tórzy upraw iają bardzo ładne zboże jare  i ziemniaki, ponieważ oziminy 
z powodu silnych mrozów zupełnie się nie udają. Ludzie tam  zamieszkali 
przez okres całej zimy niem al zupełnie nie stykają  się z mieszkańcami

5) N iektóre z opisów w ypraw  turystycznych księcia Ludw ika były już wcześniej 
publikow ane. Por.: Georg Buchis, E in Besuch der polnischen Schweiz im Jahre  
1826, w: K attow izer Zeitiumg, 13 V III 1931; Die Besteigung der B arania im  Jah re  
1810, jw., 71 1932; A uf dem  Klim czok im  Ja h re  1809, jw., 6 V I 1931; Eitne reise von 
B iała .naeh W ieliczka im Ja h re  1815, jw., 27 VI 1932.

6> J a k  zaznaczono, p rzed s taw io n o  jed y n ie  k ilk a  w y p ra w  k sięc ia  L u d w ik a , k tó re  
zd an ie m  a u to rk i w ydały  isię c iekaw szym i. Z tego  te ż  W zględu n ie  m a m a  było 
zastosow ać k ry te r iu m  te ry to ria ln e g o , gdyż w ów czas należa łoby  osobno zebrać 
w yciecizki w  B esk idy , do W ielkopo lsk i i  ma Z iem ię K rak o w sk ą , co d op row adziłoby  
do znacznego  /p rzekroczen ia  r a m  n in ie jszego  a r ty k u łu .
W szystkie zamieszczone teksty  w  tłum aczeniu autorki.

8) Dr P faff był lekarzem  nadw ornym  księcia Ludwika.
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doliny a jeżeli już zdecydują się zejść muszą używać nart, gdyż bez ich 
pomocy pozapadaliby się w głębokim śniegu. Z Równicy schodziliśmy 
z drugiej strony. W dolinie przeszliśmy przez Wisłę, wspięliśmy się na 
kolejną górę, z k tórej zeszliśmy znów po drugiej stronie i w tedy stanę
liśmy u stóp słynnej Baraniej, której olbrzym ią wysokość dopiero teraz 
spostrzegliśm y. Pomimo jej rozm iarów podchodziliśmy ochoczo. W połowie 
góry znaleźliśmy dużą polanę z szałasem, k tóra należy jeszcze do Wisły. 
Górale, którzy robią żętycę nie schodzą z niej przez całe lato. Pokrzepiwszy 
się trochę żętycą, kontynuow aliśm y naszą wędrówkę i w końcu weszliśmy 
na zaokrąglony wierzchołek góry, k tóry  jest bardzo strom y i męczący 
w podejściu. Tuż przed osiągnięciem samego szczytu znaleźliśmy dużą 
skałę, przy której zapaliliśm y ognisko, aby posilić się naszym  obiadem. 
W tym  czasie poszedłem z księdzem R akow skim 91 na najw yższy szczyt, 
aby rozkoszować się widokiem, gdyż obawiałem się, iż nagle może popsuć 
się pogoda. K rótka droga była bardzo uciążliwa, gdyż trzeba było ciągle 
skakać przez powyw racane drzewa i omijać kałuże błota pomiędzy nimi. 
Tutaj ustaje  wszelka wegetacja, drzewa rosną do pewnego wieku po czym 
usychają a wichry je w yw racają. Drzewa leżą tam  w nieprawdopodob
nej ilości bez kory, nieliczne stoją, lecz i te nie m ają kory. Widok był do
praw dy doskonały i zupełnie wynagrodził nam  poniesiony wysiłek. 
Czantoria wydaw ała się m ałą górą pod nami, co było jeszcze jednym  do
wodem świadczącym o wielkości Baraniej, k tóra wydaw ała mi się wyższa, 
od góry Brocken. Za Czantorią m iałem  piękny widok w dal, gdyż właśnie 
tam  świeciło słońce i mimo, że Pszczyna była w tej chwili oddalona o 10 
mil, zobaczyłem przez lunetę bardzo wyraźnie zamek. Zobaczyłem również 
doskonale Babią Górę i znajdujące się tam  łąki. W dalszej perspektyw ie 
ujrzałem  olbrzymie i dopraw dy m ajestatyczne K arpaty, które wyglądały 
jak głowy cukru, na k tórych rozpoznałem śnieg. Kiedy już w pełni na
syciłem  się tym  widokiem, zawróciłem i zszedłem ze szczytu do skały, 
gdzie czekała na mnie m ała uczta. Nie pam iętam , czy kiedykolwiek jadłem  
z tak  wielkim apetytem . Pokrzepiwszy nasze żołądki jedzeniem  i piciem, 
ruszyliśm y w drogę powrotną. N ajpierw  weszliśmy raz jeszcze na wierz
chołek góry, ponieważ z niego, grzbietem  górskim, prowadziła nasza dro
ga, k tóra trw ała  trzy  godziny. Ciągle szliśmy przez wywrócone drzewa 
i bagna, co było bardzo uciążliwe. Okolica jest tu ta j bardzo dzika i nie 
ma żadnej ścieżki. Te wywrócone drzew a leżą tu ta j wiecznie. Dotychczas 
nie zabierano stąd  żadnego drewna, ponieważ rząd arcyksięcia A lbrechta 
Cieszyńskiego uważa, że szkoda pieniędzy na  zwożenie go z tej olbrzymiej, 
strom ej góry. Z tego powodu żadna istota oprócz wilka nie wchodzi na tę 
górę. N aw et we wiosce Wisła jest tylko sześciu chłopów, którzy byli na 
tej górze a jedynie jeden z nich, 67-letni, k tóry  był naszym przew odni

„K siądz” Rakowski był pastorem  tam tejszej gm iny ewangelickiej.
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kiem, zna drogę — każdy inny by zabłądził. Również drugi nasz przewod
nik opowiadał, że tu ta j tylko wilki przychodzą, nie ludzie. Śnieg na tej 
górze sięga zimą do dużej wysokości, co można poznać po drzewach, k tóre 
nie m ają gałęzi do górnej jego granicy. W idziałem również sław ne źródło 
Wisły wypływ ające z tej góry, z bagna. Jest ono bardzo małe i nieznaczne. 
Niedaleko od m iejsca w ypływ u przyłącza się jeszcze jedno małe źródełko 
i od tego m iejsca tw orzy się m ały potok, k tó ry  z każdym  krokiem  po
większa się poprzez dalsze dopływające wody źródełek i ma to miejsce 
aż do doliny, gdzie Wisła tw orzy już piękne wodospady i sta je  się wcale 
pokaźna. Po przejściu te j dalekiej drogi po grzbiecie górskim, m usie
liśmy jeszcze przejść przez kilka szczytów, których nazw już nie pam ię
tam. W końcu doszliśmy do Czornego 10), skąd znów był wspaniały widok 
na całą dolinę Wisły, k tórą na końcu zamyka Czantoria. Po zejściu z tej 
góry znaleźliśmy się w  dolinie i szliśmy ponownie wzdłuż Wisły aż do 
probostwa. Była godzina 20.30. W tym  dniu zrobiliśmy 7 mil pieszo. Mu
szę jeszcze powiedzieć, kto oprócz m nie odbył tą  drogę: pastor Rakowski, 
dr Pfaff, jego najm łodszy b rat Ferdynand, mój m yśliwy Kieslich oraz 
dwóch górali, jeden 67-letni, k tó ry  znał drogę i nazywał się Szarzyc i d ru 
gi, młodszy mężczyzna nazwiskiem  W ałach 111. Bardzo szczęśliwy, że odby
łem  tą  wycieczkę, o k tórej tak  dawno m arzyłem , położyłem się bardzo 
zmęczony o 21.00 do łóżka.

2. Z Pszczyny przez Białą, Kęty, Wadowice i Kalwarię do Wieliczki 
oraz Krakowa. Lipiec 1815 r. AKP II 869, s. 64—69.

W poniedziałek, 24 lipca o godzinie 15.00 rozpoczęliśmy podróż do Wie
liczki. Towarzystwo składało się z H enryka 12), siostry z trojgiem  dzieci, 
Demoiselle Brenie-Em ilii i pana Schuberta. Pojechaliśm y najpierw  do 
Białej, gdzie przenocowaliśmy u R eisingera13). We w torek o godzinie 7 
opuściliśmy Białą i o 10 dotarliśm y do Kęt. Ponieważ m usieliśm y bardzo 
długo czekać na  konie, zwiedziliśmy w międzyczasie tam tejszy klasztor.
O 13.00 byliśm y w Wadowicach, gdzie zjedliśm y obiad. Od Wadowic były 
coraz to piękniejsze widoki i mogłem znów nacieszyć się spojrzeniem  na 
klasztor w K alw arii oraz pięknym i ruinam i Lanckorony. Do Izdebnika 
przyjechaliśm y o 18.00. Tam spotkaliśm y córkę pastora Bartelm usa, która 
posiada tu ta j krew nych. Ponieważ nie było koni pocztowych zdecydowa
liśm y się w ynająć małe konie chłopskie prowadzone przez m ałych chłop
ców. Była to jedna z bardziej niespokojnych podróży w moim życiu, po-

10> Obecna nazwa szczytu: Czarny.
Książę Ludw ik udaw ał się na swe w ypraw y turystyczne w  otoczeniu w łasnej 
służby, a często niektóre polskie nazw iska były przez niego podaw ane w  brzm ie
niu niem ieckim . S tąd  zam iast popularnego na tam tych terenach nazwiska W a
łach podał go w  oryginale jako „W allach”.

12) Ks. H enryk A nhalt (1778—1830) — starszy b ra t au tom  „Pam iętników ”.
13> Nazwisko właściciela zajazdu w  Białej.
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nie waż obawiałem  się, że konie nie zdołają u trzym ać ciężkich wozów i w y
padniem y z wysoko pnącej się drogi cesarskiej. Na szczęście wszystko 
zakończyło się szczęśliwie i o zmroku przybyliśm y do Mogilan, gdzie m u
sieliśm y przekraczać granicę ponieważ linia graniczna nie była jeszcze 
zmieniona. Panowie celnicy byli bardzo srodzy i mimo naszej elokwencji 
m usieliśm y zgodzić się na kontrolę; m usieliśm y naw et nasze worki z po
ścielą porozwiązywać. Od tego m iejsca m ieliśmy już bardzo dobre konie 
i pomimo, że było ciemno a noc bezksiężycowa, zjechaliśm y bardzo szybko 
z góry i o 23.00 byliśm y w Podgórzu, gdzie zatrzym aliśm y się w gospo
dzie „Pod Gwiazdą”, bardzo zresztą brzydkiej, w której panie m iały lichy 
pokoik na p iętrze a ja spałem  z H enrykiem  na słomie w sali. W środę rano, 
26 lipca, w ynajęliśm y konie i o 8.00 w yjechaliśm y do Wieliczki. Po go
dzinie byliśm y przed zamkiem  i otrzym aliśm y zezwolenie na zwiedzenie 
kopalni. P an  Fischer został naszym  przewodnikiem . Zjechaliśm y w dół 
po linie, co było bardzo nieprzyjem ne i zwiedzaliśmy kopalnię przez trzy  
godziny. Najwięcej zainteresowały mnie: wielka hala ze staw em , po któ
rym  można jeździć na tra tw ie  oraz nowy salon, w którym  w czasie pobytu 
cara Rosji A leksandra odbył się bal. Hala ze staw em  jest na 60 sążni w y
soka. Przyglądaliśm y się również- wysadzaniu skał prochem. Na zakończe
nie oglądaliśm y kaplicę i stajnie. W kopalni znajduje się obecnie 80 koni. 
Po w yjściu z kopalni pan Fischer pokazał nam  rysunki z kopalni. Do Pod
górza przyjechaliśm y o 15.00, zjedliśm y tam  obiad i zaraz wyruszyliśm y 
pieszo do Krakowa, drogą przez Kazimierz i Stradom . W K rakowie zwie
dziliśmy dokładnie katedrę, później wyszliśmy na rynek i do kościoła 
św. Jana. W drodze pow rotnej szliśmy przez dzielnicę żydowską. O go
dzinie 20.00 powróciliśmy do Podgórza. W czwartek, 28 lipca o godzinie
7.00 opuściliśmy Podgórze i rozpoczęliśmy drogę powrotną. Pogoda była 
ponura, padał co chwilę deszcz, wobec czego nie mogliśmy się nacieszyć 

' pięknym  widokiem okolic Mogilan. Tutaj obeszli się z nam i (celnicy) bar
dzo grzecznie i zaraz pojechaliśm y dalej. Jechaliśm y bardzo szybko z góry 
w  dół i już za dwie godziny byliśm y w Izdebniku, gdzie otrzym aliśm y 
świeże konie i pędziliśm y dalej. Pocztylion jechał dobrze, bardzo szybko 
i w niecałe dwie godziny byliśm y w Wadowicach, gdzie zjedliśm y obiad 
i pojechaliśm y przez K ęty  do Białej, dokąd dotarliśm y o godzinie 19.00. 
T utaj przenocowaliśmy. Następnego dnia, w  piątek 28 lipca o 8.00 rano 
opuściliśmy Białą. Całą drogę padał silny deszcz, droga była bardzo zła 
i do Pszczyny wróciliśm y szczęśliwie na godzinę 12.00.

3. Powrót z Węgier do Pszczyny. Sierpień 1817 r. AKP II 869, s. 189— 
193. (Fragment).

...Przejeżdżaliśm y przez Dunajec, k tó ry  był już bardzo duży i wylał przed 
mostem. Woda pluskała o wozy, tak, że byliśm y co chwila w  niebezpie
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czeństwie, a Borówka m usiał skoczyć do wody aż do pasa. S tąd jechaliśm y 
przez piękne okolice. Dziki Dunajec pchał się do przodu, pieniąc się po
między dwoma pasm am i gór. Na lewo, na wysokiej górze, k tóra pionowo 
stała przy rzece sta ł tzw. „W ęgierski Zam ek” u\  k tóry  obecnie jest piękną, 
dobrze zakonserwowaną ruiną. Na praw o znajdował się tzw. „Polski Za
m ek” 15), z którego pozostało jeszcze kilka wysokich m urów. Całość stano
wiła wspaniały widok w arty  ujęcia jako m iedzioryt. Wieczorem przyjecha
liśmy do Nowego Targu, dość dużego miasta, gdzie przenocowaliśmy. 
W środę 28 sierpnia jechaliśm y drogą, k tóra prowadziła poprzez doliny 
pomiędzy kilkom a górami, gdzie płynie potok Lubań. Obiad zjedliśm y 
we wsi Lubnie, wcześniej kąpałem  się z Pfaffem  w tym  potoku a wszyscy 
moczyli sobie w nim  nogi. Po południu przyjechaliśm y nad rzekę Rabę 
a ponieważ m ost na niej był zerw any m usieliśm y się dw ukrotnie przez 
nią przeprawiać. N urt rzeki był bardzo silny i woda kręciła wozem tak, 
że niebezpiecznie było się przepraw iać. Dalsza droga prowadziła doliną 
Raby i na jej licznych zakolach m ieliśmy wspaniałe widoki. Tak jadąc, 
dojechaliśmy wieczorem  do Myślenic, gdzie przenocowaliśmy. Następnego 
dnia w  czwartek, 21 sierpnia już od godziny 7.00 znajdow aliśm y się na 
drodze cesarskiej m ijając Izdebnik i docierając do Kalw arii, gdzie u rzą
dziliśmy popas koniom, podczas którego zwiedzaliśmy klasztor, k tó ry  mnie 
bardzo interesow ał i skąd są piękne widoki. Nocowaliśmy w Wadowicach, 
gdzie wieczorem kąpałem  się w płynącej tam  rzece razem  z towarzyszą
cymi mi panami. W piątek  22 sierpnia w yjechaliśm y o 7.00 godzinie z W a
dowic do Białej, gdzie pozostaliśmy do dnia następnego. W sobotę 23 sierp
nia wyjechaliśm y z Białej (o 8.00 godzinie) i szczęśliwie dotarliśm y do 
Pszczyny o godzinie 11.00.

4. Z Kamienicy na Błatnią i Szyndzielnię. Czerwiec 1822 r. AKP II 
872, s. 113— 116.

W poniedziałek 3 czerwca, rozpocząłem o godzinie 7.00 dużą wędrówkę 
pieszą. Wraz ze m ną w yruszyli z Kam ienicy: kucharz Erm, Paw eł Copek, 
mój woźnica Dudka i syn byłego owczarza —  Jerzy. N ajpierw  szliśmy do 
W apienicy, przez całą dolinę aż do jej końca a następnie tzw. kocią 
ścieżką na Błatnią. Tutaj zjedliśm y śniadanie i dopiero kiedy narozkoszo- 
wałem  się pięknym  widokiem kontynuow ałem  wędrówkę schodząc do wsi 
Brenna, położonej w  nader pięknej dolinie. Domy tej wioski są ładne, 
wybudow ane z drew na. Pośrodku wsi znajduje się m urow any kościół. 
Całość wsi robi wrażenie miejscowości zamożnej. W Brennej poszukałem 
górala, k tó ry  m iał być moim przew odnikiem  i obiecał prowadzić mnie 
lepszą drogą na Błatnią. Droga przez wieś była bardzo rom antyczna; sze

141 Chodzi o zam ek w  Niedzicy, k tó ry  jednak  w  tym  czasie, mimo częściowego 
zniszczenia, był zamieszkały.

15) -w tym  przypadku chodzi o ru iny  zam ku w  Czorsztynie.
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dłem pomiędzy starym i dębami i innym i drzewam i liściastymi, m ijałem  
pięknie położony cm entarz otoczony starym i dębami. N ieprzyjem ne w ra
żenie zrobiła na mnie wiadomość, że w tej okolicy, tak bogatej w  drzewa, 
w yjm uje się s tare  trum ny, aby deski ponownie w ykorzystać. S tąd stop
niowo wspinaliśm y się pod górę, m inęliśmy kilka zagród chłopskich 
z pięknym i sadam i i szliśmy przez liczne łąki, na których rosła wspaniała 
traw a oraz kw iaty. Droga przez długi czas prowadziła jeszcze wśród drzew 
liściastych i gdy wspiąłem  się wyżej, u jrzałem  daleko w dole strum ień 
leśny, k tóry  płynął pode m ną cicho szemrząc. Na znacznej już wysokości 
znajdował się dom, w  którym  pomimo samotności ludzie m ieszkają latem  
i zimą. Ubiegłej zimy, niedaleko tego domu osiem wilków rozszarpało jed
nego mężczyznę. Od tego m iejsca droga stała się coraz bardziej strom a 
i tak m usiałem  się wspinać przez kilka godzin bez przerw y. Upał był duży 
i muszę przyznać, że z trudem  go znosiłem. Na B łatnią dotarłem  dopiero
o godzinie 14.00, bardzo zresztą w yczerpany. T utaj zjadłem  obiad i w y
poczywałem przez cztery godziny. Droga pow rotna wiodła przez góry Ja- 
worza, w dół, potem  przez Wapiennicę, gdzie w rzece moczyłem nogi. Do
piero o godzinie 20.00 powróciłem do Kamienicy, po odbyciu siedmiomi
lowej, pieszej wędrówki. We w torek 4 czerwca rozpocząłem znów pieszą 
wędrówkę. N ajpierw  szedłem przez Olszówkę i dotarłem  do lasu m iejskie
go, w  którym  zabłądziłem  i chodziłem pół mili dookoła aż w końcu zna
lazłem  się we wsi Bystra. Tam wziąłem gajowego, k tó ry  zaprowadził mnie 
bardzo dobrą drogą na M agurę, do stojącego tam  schroniska. W Kolibie 
zjadłem  obiad i rozkoszowałem się pięknym  widokiem. Św ietnie z tego 
m iejsca prezentow ał się zwłaszcza K ryw ań oraz całe Tatry, k tóre było 
widać w  głębi, pomiędzy Babią Górą a Pilskiem. Pozostałem  tu ta j do 17.00, 
poczym rozpocząłem powrót. N ajpierw  wszedłem na szczyt M agury a na
stępnie przez Klimczok i Szyndzielnię dotarłem  u tartą , s ta rą  drogą do 
Kamienicy, dokąd przybyłem  o 20.00.

5. Szlakiem Orlich Gniazd. Czerwiec 1826 r. AKP II 876, s. 85—94.
O godzinie 10.00 zjadłem  obiad i o 11.00 rozpocząłem podróż do tzw. Pol
skiej Szwajcarii. Załoga moja składała się z następujących osób: Tomitius, 
Paw eł Copek, Paw eł M alucy i kucharz Paw eł Fussek. Jechałem  przez Za
górze, Dąbrowę, Gołonóg, Łosiny i Łąkę do Niegowic. Do tego miejsca 
miałem konie z folw arku w Sielcach, teraz odnalazłem mojego stangreta 
Dudka z moimi czterema m ałym i gniadoszami, k tóre zaprzęgnięto do 
pierwszego wozu, natom iast drugi ciągnęły dwa konie robocze z Sielec. 
Podczas gdy od Gołonogu jechałem  przez piaski i lasy, teraz okolica s ta 
wała się coraz bardziej przyjem niejsza. Dotarłem  do wioski leżącej pod 
łańcuchem  górskim  obfitującym  w skały. Stąd dojechałem  do miasteczka 
Ogrodzieniec, a po dalszej pół godzinie do Podzamcza. Miejscowość ta  jest
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bardzo ładnie położona; zaraz za wsią leży na dość wysokiej górze pusty 
zamek, otoczony licznymi, wysokimi skałam i, k tóre tw orzą całe figury 
a ludzie dopatrują się w nich np. M atki Boskiej z Dzieciątkiem i innych. 
Poszedłem do zamku, k tó ry  m usiał być olbrzymi i ma jeszcze mało uszko
dzone m ury  i niezwykle obszerny dziedziniec. Za zamkiem  wspiąłem  się 
na kilka skał, w  k tórych  były całe groty. Z najwyższej z nich m iałem 
w spaniały widok; zobaczyłem Sielce, góry i jeszcze trochę Śląska. Do P i
licy przyjechałem  o godzinie 19.00, gdzie znalazłem  możliwą gospodę. 
Miasto jest ładnie położone, ma bardzo duży rynek a do zamku prowadzi 
długa, piękna aleja z bukam i i lipami, pod którym i rosną najw spanialsze 
bzy. Zaraz zwiedziłem też zamek, k tó ry  stoi na końcu alei.

Przed zamkiem  znajduje się duży traw nik, dookoła którego biegnie 
droga a po bokach znajdują się duże oficyny. Zam ek niestety się już roz
pada a widać, że w  przeszłości m usiał być bardzo piękny. Jego sień tw o
rzy bardzo piękna sala m arm urow a z dużymi kolum nam i i m arm urow ym  
sklepieniem . Pokoje są bardzo wysokie i wszystkie wyłożone parkietem . 
Niestety, w najpiękniejszych w nętrzach zobaczyłem zboże a w  jednym  
z nich naw et konie. Widok z górnego balkonu jest zdum iewający; na dole 
widać miasto a przed nam i piękną ruinę Smoleń oraz Podzamcze. Ogrody 
są otoczone wysokimi m urow anym i um ocnieniam i z czego w ynika że za
mek był ongiś prawdopodobnie tw ierdzą. Wieczór był piękny, w mieście 
dzwoniły dzwony a niezliczona ilość słowików pogłębiała sw ym  śpiewem 
wspaniałe wrażenie, jakie ten  zam ek w yw arł na mnie, zwłaszcza gdy za
stanaw iałem  się nad tym , jakie tu ta j kiedyś pulsowało życie i jak  w skutek 
w ielkiej rozrzutności byłych właścicieli wszystko upadło i osiągnęło nędzę,
o czym świadczy i to, że ju tro  m ają sprzedawać meble ostatniej właści
cielki, hrab iny  Kownackiej. W chwili obecnej, za długi, bank w Berlinie 
przejął m ajątk i w. Pilicy i nie można mieć nadziei, by to tak  piękne m iej
sce odzyskało kiedykolw iek swą dawną wspaniałość. Pilicę opuściłem m i
nąwszy piękny zamek i pojechałem  najpierw  do Smolenia, gdzie zwie
dziłem ru iny  umocnionego zamku, zbudowanego na strom ej górze, na 
którą dostałem  się z dużym trudem . W podwórzu zamkowym otoczonym 
starym i m uram i znajdow ała się na wpół zapadnięta studnia, której głę
bokość wynosi 150 sążni. Po godzinie kontynuow ałem  swoją podróż. Jed 
nostajną drogą dojechałem  do m iasteczka W olbrom otoczonego piaskami. 
Stąd droga prowadziła do Skały. Jest to przyjem ne miasteczko, w którym  
zatrzym ałem  się aby zakupić żywność, ponieważ na tutejszych wsiach 
niczego się nie dostanie. Droga była bardzo zła do chwili dojazdu do wspa
niałego lasu bukowego, tak  gęstego, że nie mogą się przezeń przebić na
wet prom ienie słoneczne. Przez ten  las jechałem  około ćwierć godziny, stro 
mo w dół, dopóki nie dotarłem  do doliny, w  której zupełnie niespodzie
wanie ujrzałem  wysoką skałę, na k tórej stoi zamek Pieskowa Skała,
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należący do hrabiego Wielopolskiego z Bobrka. W ysiadłem przy gospodzie 
u stóp góry zamkowej. Zaraz też wszedłem na nią strom ą drogą. Był z niej 
wspaniały widok, ponieważ góra stoi sam otnie i otoczona jest wysokimi 
szczytam i od drugiej strony  doliny, k tóre porośnięte są najw spanialszym i 
bukam i. Po lewej stronie zamku, w dolinie, stoi wysoka, sam otna skała 
przypom inająca Aderspach w Czechach. Zam ek jest nieprawdopodobnie 
i po książęcem u na tej skale wybudowany, posiada trzy  p iętra  oraz dzie
dziniec pośrodku, w którym  znajduje się bardzo głęboka studnia. N ajpierw  
pokazano mi pokoje, k tóre są bardzo proporcjonalne i wysokie oraz urzą
dzone według dawnego upodobania, odpowiednio do tego czcigodnego zam
ku. Potem  wszedłem po 124 stopniach na wieżę, z której roztaczał się 
wspaniały z tej wysokości widok doliny. Wozy przejeżdżające przez potok 
w yglądały jak  wózki dziecięce. Następnie udałem  się do piwnic zamko
wych, k tóre są w ykute w  skale i bardzo wysokie. W jednej z nich znajduje 
się olbrzym i śrutow nik, k tó ry  w dawnych czasach, w  czasie oblężenia 
zamku poruszali ludzie. Bardzo zadowolony ze zwiedzenia zamku powró
ciłem do gospody na obiad, po skończeniu którego udałem  się na spacer 
doliną, zastanaw iając się ciągle nad tak  odważnym i śm iałym  pomysłem 
dawnych właścicieli, k tórzy zdołali na tak  wysokiej skale wybudować ten 
olbrzym i zam ek z ponad osiemdziesięcioma pokojami. Gdy konie wypo
częły, opuściłem Pieskow ą Skałę i o 16.00 godzinie odjechałem  w prze
ciwnym  kierunku, m ijając strom ą górę w cieniu wspaniałych, starych  bu
ków. Po w yjechaniu z lasu okolica stała  się znów nieciekawa. Po jakim ś 
czasie w jechałem  do lichego lasu sosnowego, przez k tóry  wiodła bardzo 
zła droga. Dojechałem następnie do góry tak  strom ej, że wysiadłem  z po
wozu i szedłem pieszo aby ulżyć koniom. Po chwili zostałem niesamowicie 
zaskoczony znalazłszy się nagle w  przepięknej i  niezapomnianej dolinie 
Ojcowa. Po lewej stronie wznosiły się góry a n a  w prost na wysokiej skale 
w yrastającej z doliny — zamek. Po praw ej stronie położona była piękna 
dolina przecięta rw ącym  potokiem, otoczona z obu stron  wysokimi ska
łam i poprzeplatanym i w spaniałym i krzew am i liściastym i w yrastającym i 
niekiedy pinowo z potoku. W dolinie znajdował się poruszany wodami 
potoku m łyn prochowy, kuźnia miedzi, papiernia oraz tartak . Mała drew 
niana karczm a u stóp góry zamkowej posłużyła mi jako schronisko i m iej
sce noclegu. Tuż po moim przybyciu wszedłem na górę zamkową, zamek 
niestety  był już od ośmiu lat opuszczony. Jego w nętrza są wysokie i piękne 
a m ury  zupełnie jeszcze dobre i gdyby ten  wspaniały stary  budynek o trzy
mał nowe okna i dach, nadaw ałby się jeszcze do zamieszkania. Wieża przy 
zamku zbudowana jest z kam ieni ciosanych i dopraw dy bardzo ładna. 
Zamkowy dziedziniec jest bardzo duży i widać, że dawniej były tu ta j s ta j
nie. Widok, k tóry  roztacza się z kom nat na piękną, skalistą dolinę, przez 
k tó rą  w ije się szumiący potok jest dopraw dy w spaniały i rzadko można
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podobny zobaczyć. Po opuszczeniu zam ku udałem  się wraz z moim prze
wodnikiem  poprzez część doliny na górę porośniętą lasami. Na ich sk ra ju  
znajdow ały się skały, z k tórych całkiem w yraźnie zobaczyłem odległy
0 2,5 mili Kraków. Teraz m usiałem  nieco zejść z tej skały  aby dojść do 
słynnej groty ojcowskiej. Przed wejściem do niej orzeźwiłem się trochę 
wódką, ponieważ było bardzo gorąco. Otwór do groty był bardzo niski, 
ale już po kilku krokach znalazłem  się w dużej hali, przez k tórą mój prze
wodnik szedł z zapalonym  łuczywem  aby dostatecznie oświetlić grotę. 
Była ona pełna stalak ty tów  a w  jej środku odkryłem  całą kopułę jakby 
zdjętą z wielkiej kaplicy. Po opuszczeniu groty zszedłem pomiędzy ska
łam i w  dół doliny, gdzie znalazłem  wybudow ane w  skale mieszkanie bez 
dachu. Stąd powróciłem  do gospody idąc ciągle wzdłuż potoku, w  świetle 
księżyca. Po kolacji składającej się z pstrągów  oraz raków, długo jeszcze 
siedziałem przed gospodą i nie mogłem się nacieszyć pięknym  wieczorem
1 ciszą w  dolinie, przeryw ną jedynie szum em  wody i odgłosem licznych, 
pracujących m łynów w niej leżących. W środę 14 czerwca już o 3.30 opu
ściłem swoje posłanie ze słomy, na k tórym  spałem  i udałem  się na spacer 
drugą stroną doliny, za zamkiem. Ranek był piękny, a w  przeźroczystej 
wodzie potoku, k tó ry  tu ta j płynie, tuż pod skałami, widziałem  mnóstwo 
pstrągów  cieszących się swoim życiem. O 6.30 opuściłem tą  piękną dolinę 
z nachodzącymi mnie myślami: dlaczego ty  nie możesz na zawsze tu ta j 
pozostać? Przecież w  całym życiu nie przypom inam  sobie takiej okolicy, 
k tóra by wy w arła na mnie takie wrażenie jak  ta.



Janusz Ziembiński

DYSPOZYCJA WNĘTRZ 
ZAMKU PSZCZYŃSKIEGO 

NA POCZĄTKU XX WIEKU
1. Wprowadzenie

Zam ek pszczyński15, którego obecny wygląd jest wynikiem  ostatniej 
wielkiej przebudow y z lat 1870—74, zaliczyć należy do licznego grona 
rezydencji nowopowstałych lub m odernizowanych w tym  okresie, a które 
swą treścią i form ą obrazują zarówno dekadencję przeżywającej się epoki 
feudalnej arystokracji, z widocznym sztyw nieniem  form  etykietalnych, 
jak d swobodę w sięganiu w przeszłość po różne form y wypowiedzi a rty 
stycznej m ającej zilustrować owe treści. W w ypadku Pszczyny podkreślić 
należy, iż w II połowie X IX  wieku, począwszy od 1847 roku, kiedy to m a
jorat pszczyński przejęli Hochbergowie z Książa, sam  zamek jak i jego 
otoczenie ulegały stopniowym , ale konsekw entnym  przemianom, których 
celem było dodanie nowym  właścicielom, kreującym  się na udzielnych 
władców dzierżących zarówno w Książu jak  i w Pszczynie dziedzictwo 
po Piastach, stosownego splendoru do ich nowego książęcego ty tu łu . Po
w stały w tedy neorom ańskie stajnie i powozownie, zrealizowano przebu
dowę ujeżdżalni w  sty lu  neom anierystycznym 2), zrealizowano także bu
dowę zameczku myśliwskiego Prom nice nad jeziorem  Paprocany w typie 
neogotyku angielskiego81, a także zaczęto organizować tereny  lasów 
pszczyńskich na wzorowe tereny  łowieckie połączone alejam i i duktam i

1) Rezydencję pszczyńską au to r określa jako zamek mimo ew identnych cech rep re 
zentacyjnego, trójskrzydłow ego pałacu typu francuskiego. Przew aża tu  wzgląd 
na treści jakie starano się nadać budow li i jakich była ona nośnikiem. W ystar
czy zwrócić uw agę n a  obiegające zam ek kam ienne tarasy , k tórych form a n a 
w iązuje do zredukow anych bastionów, k tóre symbolicznie św iadczą o przeszłości 
eksponowanej za nim i budowli. Podobnie wysokie w ystaw ki w  dachu m ansardo
wym  trak tow ać należy jako zredukow ane pozostałości feudalnych wież — fu n k 
cja ich zresztą była podobna: n a  jednej umieszczono zegar, a n a  drugiej potężny 
maszt, na k tó ry  wciągano herbow ą flagę. Na tle takiej a rch itek tu ry  na I piętrze 
przy reprezentacyjnej sali, stanow iącej jedno z symbolicznych centrów  zamku, 
znalazł się kam ienny balkon z rodowym i herbam i, k tó ry  w  głównej fasadzie s ta 
now ił miejsce gdaie „suw eren” ukazyw ał się ludowi. Wiąże się to z całą sym bo
liką bram y (E. B. Sm ith, A rch itectural Symbolism of Im perial Romę and  the 
Middle Ages, P rinceton  1956, s. 16).

2) Ignacy Płazak, Pszczyna. Zabytki m iasta i regionu, Pszczyna 1974, s. 23.
3) Ignacy P łazak, Zam eczek m yśliw ski Prom nice. S tudium  historyczno-architekto- 

niczne, Pszczyna 1977, s. 5. Maszynopis w  posiadaniu M uzeum W nętrz Zabytko
wych w  Pszczynie.
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leśnym i4). Ukoronowaniem  tych  działań była gruntow na przebudowa 
zamku pszczyńskiego, o k tórej pisze z dużym wyczuciem Alojzy Oborny: 
„Otoczony i przesłonięty potężnym i grupam i wspaniałych drzew, a jedno
cześnie zam ykający rozległą perspektyw ę widokową odbitą w  stawie, pa
łac pszczyński zdaje się przenosić zwiedzającego w odległą i wspaniałą 
przeszłość „wielkiego w ieku” F rancji i świadczy o jej oddziaływaniu k u ltu 
ralnym  na P rusy  mimo tragicznej klęski z lat 1870— 71. W tej postaci
i w tym  kontekście historycznym  pałac pszczyński jaw i się jako szczegól
nie wym owny i charakterystyczny pom nik epoki” 5).

W ydaje się, iż cytowana wyżej praca Obornego, oparta na gruntow 
nych badaniach archiwalnych, ustaliła ostatecznie podstawowe fakty  
z dziejów architektonicznych zamku pszczyńskiego. Tym  niem niej jednak 
obecnie można odczuć pewien niedosyt w przedstaw ionym  tam  lakonicz
nym  i form alnym  opisie w nętrz 8), k tó ry  nie inform uje o ich pierwotnym  
przeznaczeniu, z w yjątkiem  ogólnej inform acji o pokojach gościnnych na
II piętrze, a przytaczane nazwy pomieszczeń pochodzą dopiero z okresu 
adaptacji zamku na m uzeum  historii wnętrz. B rak ten jest o tyle ważny, 
że p rzy ję ty  przy przebudowie „kostium  francuski” zawierał w  sobie okre
ślone treści semantyczne, których wyrazicielam i były nie tylko zewnętrzne 
form y detalu architektonicznego, ale i wew nętrzne podziały przestrzeni.

Dlatego też w arto może pokusić się o próbę pogłębienia badań nad 
historią zamku polegającą na opisaniu dyspozycji przestrzennej zamku 
pszczyńskiego w w ybranym  okresie czasu, zwłaszcza iż obiekt ten  jest sto
sunkowo dobrze zachowanym przykładem  dawnych rezy d en c ji71.

Największe trudności nastręcza strona term inologiczna — poszcze
gólne określenia nie zawsze są jednolite w swych zakresach znaczenio
wych odnoszących się do opisywanych pomieszczeń. Dochodzą do tego 
trudności w adekw atnym  tłum aczeniu z języka niemieckiego czy w po
rów nyw aniu z innym i językam i m iędzynarodowym i arystokracji euro

4) Janusz Ziem biński, Założenie ogrodow o-krajobrazow e w  Pszczynie, w: Z dzie
jów  sztuki Górnego Ś ląska i Zagłębia Dąbrowskiego, Katow ice 1982, s. 157.

6> Alojzy Oborny, Ignacy Płazak, Zespół pałacowo-ogrodowy w  Pszczynie, Pszczy
na 1977, s. 68.

6) Alojzy Oborny, Ignacy P łazak, jw., s. 60—65.
7> Mieczysław W allis już dawno postulował podjęcie takich badań nad  arch itek tu 

rą , k tó ra  jest nośnikiem  określonego typu treści sem antycznych czy symbolicz
nych, zwłaszcza, że „H istoryk sztuki musi, na podstaw ie w szelkich dostępnych 
m u źródeł, podjąć w ysiłek uświadom ienia sobie i zrozum ienia dążeń, jakie oży
wiały tw órcę pewnego dzieła sztuki, i zrekonstruow ania, w  m iarę naszych możli
wości, przeżycia, jak ie to dzieło dawało odbiorcy, dla którego było przeznaczone” 
(Semantyczne i sym boliczne p ierw iastk i arch itek tury , w: Sztuki i znaki. Pism a 
semiotyczne, W arszaw a 1983, s. 188). W spółczesna lite ra tu ra  przedm iotu także 
podaje obszerne funkcjonalne opisy w nętrz (Mark G irouaid , Life in  the English 
C ountry House, Penguiin Books, 1980 r.). N iezm iernie ‘in te resu jącą  i w ażną rozp ra
wę, w  której odczytane zostały znaczenia jednego tylko w nętrza w raz z w ypo
sażeniem, stanow i arty k u ł W ojciecha Suchockiego, Pokój pana w  pałacu w  Mosz- 
nej, w: A rtium  Questiones, Poznań 1979, Wyd. UAM.
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pejskiej. Dlatego też autor ilekroć pragnie nie wartościować opisywanych, 
zam kniętych architektonicznie przestrzeni używa określenia „w nętrze” 
czy „pomieszczenie” . Natom iast dla opisania konkretnych przestrzeni przy
jęto hierarchiczny podział ich nazw według używanego w term inologii 
niem ieckiej, przy równoczesnej w eryfikacji pojęciowej według współczes
nego słow nika języka polskiego. Tak więc użyto następujących term inów  
odnoszących się do poszczególnych pomieszczeń w kolejności ich znacze
nia dla opisywanych przestrzeni: pierwszorzędne znaczenie ma s a la 9) 
(Sali) dalej p o k ó j9) (Zimmer), iz b a 10) (Stube) oraz kom ora-m agazynn) 
(Kammer). Do trzech pierwszych nazw dodawane były przym iotniki cha
rakteryzujące funkcje w nętrza — np. jadalne, sypialne, gościnne itp. Pod
kreślić tu  należy, iż przedstaw iona gradacja sem antyczna pomieszczeń 
niezależna była od ich dekoracji architektonicznej, a związana z w ypełnia
ną funkcją. Dla przykładu biorąc pod uwagę jednorodne pomieszczenia
II piętra  widzimy ich podział na pokoje gościnne oraz izby dla dzieci i ich 
służby.

W ykorzystane w niniejszej pracy plany, mimo drobnych różnic, do
brze charakteryzują  w ew nętrzną przestrzenną s tru k tu rę  zamku pszczyń
skiego i przejrzyście w yodrębniają ciąg pomieszczeń reprezentacyjnych 
(sień przejazdowa, westybul, k latka schodowa, sala jadalna, sala muzycz
na z biblioteką czy ogólnie dostępne korytarze), apartam entów  rodowych 
(księcia i księżnej oraz bliskiej rodziny ks. Reuss) czy strefy  gościnnej z jej 
gradacją od apartam entu  cesarskiego (parter), paradnego (narożnik pół
nocno-wschodni I piętra) i pojedynczych pokojów gościnnych (II piętro).

8) Dla celów porównawczych przy pracy nad artykułem  korzystano ze Słownika 
języka polskiego, Red. Jan  Karłowicz, Adam  K ryński, W ładysław  Niedźwiedizki, 
k tó ry  w ydaw any był w  W arszawie w  latach 1900—1915, a więc w  okresie w spół
czesnym dla źródeł, na bazie k tórych  pow stał artykuł. S tam tąd też pochodzą 
określenia słów omówione w  tym  i w następnych przypisach. „Sala” — pokój 
wielki, przestrzenny, s. posiedzeń, s. b ilardow a, s. teatralna, ś. tronow a, s. balo
wa (t. VI). W słow niku tym  podkreślono zarówno wielkość pomieszczenia, jak 
i przede w szystkim  jego reprezentacyjno-recepcyjne przeznaczenie.

9> „Pokój” — dla zilustrow ania tego słow a redaktorzy podają .zamiennie inne te r 
miny, jak : kom nata, stancja, izba, a bliżej określa ją  jako p. jad a ln y = jad aln ia , 
p. pana, p. pani, p. dla służby, p. gościnny, baw ialny, dzienny, p. królew skie (t. IV). 
Widać n a  tym  przykładzie jak  mało precyzyjny jest zakres tego /słowa, k tóre 
obejm uje w  zasadzie w szystkie funkcje i znaczenia od pokojów  służby po k ró
lewskie.

M) „Izba” to wg cytowanego słownika może być wym iennie określana jako kom na
ta, pokój szczególnie niew ykw intny, stancja. Izba może być jadalna (albo sto
łowa), i. sypialna, i. tow arzyska (inaczej baw ialnia), t. II. Zwrócić tu  należy na 
dw a aspekty podanych wyżej znaczeń, k tó re  (konsekwentnie określa ją  ten  typ 
pomieszczeń jako m niej kom fortow ych iz odcieniem położonym na ich dawność 
(komnata).

11) „K om ora” — zam iennie izba, alk ierz przy św ietlicy — szczególnie bez pieca, 
stancją, kom nata, pokój m ieszkalny, sekretny gabinecik albo schowanie, kom o
rę  można w ynajm ow ać (t. II). Ogólnie więc jest to pomieszczenie, pośledniego 
gatunku, często położone na uboczu, ale m ieszkalne. B rak tam  jeszcze jednego 
przeznaczenia — jako pomieszczenia, gdzie można magazynować różne przed
m ioty. W takim  znaczeniu używane je s t w  niniejszym  tekście.

96



W yraźnie wyodrębniono odległe od rodziców pomieszczenia dzieci12), miesz
kających w otoczeniu guw ernera czy nauczyciela oraz osobnej służby, 
z w łasnym  w ew nętrznym  podziałem, a także kondygnacje dla pokojów 
służbowych i innych w nętrz gospodarczych (piwnica i III piętro). W tych 
ostatnich brak  jednak typowego rozdzielenia na przestrzeń „żeńską” i „mę
ską”, które w  innych zamkach, np. w Łańcucie, były rygorystycznie prze
strzegane.

Przechodząc do krótkiego scharakteryzow ania w ykorzystyw anych źró
deł i opisu podziałów przestrzeni, podkreślić wypada, iż przedstaw iany 
tekst jest podstaw ą do rozważań, k tóre au to r pragnie w przyszłości roz
winąć rzucając na szersze tło historyczno-kulturow e.

2. Źródła

Podstaw owym  m ateriałem , k tó ry  w ykorzystano przy konstruow aniu 
niniejszej pracy są zespoły planów wszystkich kondygnacji opracowanych 
przez Książęcy Urząd Budow lany w czerwcu 1911 roku. Jeden zespół liczy
5 sztuk powielonych rzutów  kolejnych kondygnacji, wszystkie z takim  
samym  napisem: „Furstl. Schloss-Pless, Schadlitz, den Juni 1911, Furst. 
B auam t” oraz określeniem  kondygnacji. W szystkie rzu ty  w  skali 1 : 100. 
Na planach naniesione od razu nazw y lub przeznaczenie w szystkich po
mieszczeń, jak  można sądzić, używane wówczas tradycyjnie lub aktualne. 
Rzuty te, k tórych prawdopodobnie było wiele, używane były jako robocze 
podkładki przy wszelkich rem ontach czy m odernizacjach o czym świadczą 
ręcznie pisane uwagi i rysunki. Zachowane w Archiw um  2 zespoły rzutów 
odnoszą się do projektow anej sieci wodociągowej i sanitariatów . Zacho
wane w: W AP Katowice — Oddział w Pszczynie, zespół Archiw um  Książąt 
Pszczyńskich (dalej AKP) pod sygn. AKP XVIII 771i_5 oraz AKP XVIII 
771e_10.

Porównano ten  kom pletny zestaw rzutów  z planem, k tó ry  praw do
podobnie powstał wcześniej (AKP XVIII 773). Na jednej karcie powielone 
zostały 4 rzuty: piwnic, pa rte ru  oraz I i II p iętra  również z od razu na
niesionym i nazwam i w ew nątrz (niektóre z nich różnią się od używanego tu  
zestawu podstawowego). Ze względu na niczym  nie różniący się układ 
w nętrz można oba zestawy porównywać — w następnej części artykułu  
zestaw ten  cytow any jest jako „wcześniejszy” .

W eryfikację opisanego przeznaczenia czy funkcji wszystkich pomie
szczeń przeprowadzono przy pomocy inw entarza z 1915 roku: Verzeichnis 
der im Schloss Pless vorhandenen Inventarien  p.p. (AKP IV 526 a). Do 
księgi tej dołączone plany wszystkich kondygnacji z num eracją pomie

121 W okresie będącym  przedm iotem  zainteresow ania au to ra  w  pokojach dziecię
cych m ieszkało trzech synów  księcia: ks. J a n  H enryk XV II (ur. 1900 r.), hr. A le
ksander (ur. 1905 r.) i h r. Bolko (1910—1936).
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szczeń odnoszącą się do zestawu wyposażenia oraz naniesionym i nazwami 
w nętrz. N iestety b rak  w zestawie rzu tu  parte ru  zamkowego. W części 
następnej artyku łu  plany i nazw y cytowane są jako „inw entarz z 1915 r .” .

Przypuszczalnie z tego samego czasu pochodzi rzu t parte ru  (zacho
wany osobno), k tóry  może być powiększoną kopią zagubionego rzu tu  z opi
sanego wyżej inw entarza (sygn. AKP XV III 772). W dalszym tekście rzut 
ten  określany jest jako „późniejszy” .

3. Opisy planów zamku pszczyńskiego wykonanych w 1911 roku.
(Rzut I—V).

Rzut I. Piwnice zamku pszczyńskiego (według AKP XVIII 7716). Na 
oryginale trak ty  kom unikacyjne wyodrębnione jednolitym  żółtawym  ko
lorem, począwszy od wejścia z dziedzińca gospodarczego od strony wschod
niej (wnętrze n r 5). K orytarze obiegają wokół całą piwnicę we wszystkich 
skrzydłach. W pomieszczeniach naniesione nazwy lub przeznaczenie po
mieszczeń z okresu pow stania planu.

1. U m ywalnia służby kuchennej.
2 i 3. Pokoje służących (przypuszczalnie służby kuchennej, k tóra tu  się 

przebierała lub odpoczywała w przerw ach od pracy).
4. Piwnice, gdzie przechowywano piwo i napoje chłodzące.
5. Wejście do piwnic, k tóre w skrzydle wschodnim  m ają charakter su 

tereny, ze składem  drzewa opałowego przypuszczalnie na potrzeby 
kuchni oraz wejściem do szybu w indy towarowej (szyb w narożniku 
przy przejściu na korytarz). W inda ta  łączyła wszystkie kondygnacje. 
Od strony  korytarza przylegał do niej m ały szyb windy na posiłki, 
k tóry  sięga tylko do I piętra.

6. Kuchnia zamkowa.
7. Zm ywalnia naczyń kuchennych.
8. Pokój szefa kuchni wyposażony w biurko do pisania, stół, komodę, 

zegar, krzesła, lam brekin z zasłonami (Inw entarz z 1915 r., AKP IV 
526a).

9. Spiżarnia na mięso z zachowanym do dziś basenem  na ryby.
10. Chłodnia ze stołam i o płytach m arm urow ych. Pomieszczenie to słu 

żyło także do wyrobu wędlin.
11. M agazyn żywności (przechowywano tam  ziemniaki).
12. Nazwa na om awianym  źródle -— kuchnia kawowa. Trudno obecnie 

autorytatyw nie przesądzić, czy w okresie powstania planu istniała tam  
rzeczywiście kuchnia i czy nazwa ta  nie pochodzi z wcześniejszego 
okresu. W świetle inw entarza z 1915 r. stw ierdzić można, iż trak to 
wano to pomieszczenie jako m agazyn artykułów  „kolonialnych” oraz 
przechowywano tam  przypuszczalnie cenniejszą zastawę kuchenną.
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13; Izba jadalna — sklepiona piwnica gotycka, k tóra przypuszczalnie słu 
żyła jako jadalnia dla służby. Określenie izba (Stube) charakterystycz
ne dla pomieszczeń strefy  służby.

14. Piwnica do przechowyw ania piwa — określona jako „starsza” .
15—17. Trzy pomieszczenia na wino ze specjalnym i półkami do flaszek.
18. Piwnica na węgiel opałowy.
19. Kotłownia centralnego ogrzewania typu nawiewowego ciepłym powie

trzem  — ogrzewała tylko I piętro.
20. M agazyny ropy naftow ej (opałowej?), olejów (maszynowych?) itp. 

Rzut II. P a rte r  zamku pszczyńskiego (według AKP XVIII 7717).
T rakty  kom unikacyjne ogólnie dostępne (korytarze od strony  dziedzińca 
wewnętrznego, sień przejazdowa, wejście schodam i od strony  dziedzińca 
gospodarczego, najstarsza k latka schodowa we wschodnim skrzydle, re
prezentacyjna klatka schodowa i w estybul dobudowane od południa 
w skrzydle północnym) wyróżnione kolorem  żółtawym  od reszty pom ie
szczeń. Wie wszystkich pomieszczeniach naniesione ich nazwy lub prze
znaczenie.

1. Pokój służącego.
2. Klozet.
3. Sekretariat. Pod tym  przeznaczeniem  pomieszczenia ze sklepieniem  

krzyżowym  rozumieć chyba należy pokój urzędników zajm ujących 
się adm inistracją budynku zamku (?).

4. Spiżarnia. To i poprzednie pomieszczenie na rzucie parteru , pow sta
łym  przypuszczalnie wcześniej (AKP XVIII 773), oznaczone są jako 
pokoje m ieszkalne. Trudno precyzyjnie określić wyposażenie na pod
staw ie inw entarza z 1915 r. ze względu na brak rzutu  parteru , na k tó
rym  naniesione cyfry oznaczały poszczególne pomieszczenia, niezależ
nie od podanej nazwy. Równocześnie jednak stw ierdzić należy, że 
według inw entarza z 1850 r. pomieszczenie to wykorzystyw ane było 
jako spiżarnia 13). Na planie późniejszym  (AKP XVIII 772) z ok. 1915 r. 
wnętrze to określono jako „małą kancelarię” .

5. Pokój służącego. P lan  późniejszy obok tego określenia dodaje dodatko
we, bardziej precyzyjne — „kucharka”. Przypuszczalnie m ieszkała tam  
osoba, k tórej zadania w kuchni wym agały stałego pobytu w zamku, 
stąd  jej w yjątkow e ulokowanie.

6. Pokój z bielizną pościelową. W cześniejszy rzu t parte ru  umieszcza tam  
nauczyciela, co jest logicznym wynikiem  wieku dzieci oraz wspólnie 
z przeznaczeniem  w nętrz II p iętra  zamieszkanego przez nie, pozwala 
określić ten  zestaw rzutów  jako wcześniejszy (por. str. 106). Natom iast 
na planie późniejszym umieszczono tam  zarządcę zamku z dodaniem

tó> Iiwantariein des F urstlichen  Schlosses Plees, A KP IV 523, s. 27.
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w nawiasie przeznaczenia na bieliznę pościelową. W ydaje się, iż obie 
ostatnie funkcje mogły być z powodzeniem łączone.

7. Pokój stołowy (przypuszczalnie tzw. drugi stół). Zarówno rzu t wcześ
niejszy jak i późniejszy um ieszczają w  tym  w nętrzu m arszałka dworu. 
Podkreślić należy, że jest to jedyne w nętrze skrzydła wschodniego 
ze stiukow ą dekoracją sklepienia.

8. Wino (przypuszczalnie podręczny m agazyn wina). W cześniejszy i póź
niejszy plan nie określają przeznaczenia inform ując tylko, że w nętrze 
to jest sklepione.

9. Pokój m arszałka dworu. Na planie wcześniejszym pomieszczenie to 
przeznaczone jest na archiwum , a na późniejszym określa się je jako 
pokój dla służącego.

10. Garderoba. W obu cytowanych, porównawczych planach, określa się 
to pomieszczenie również jako pokój służącego.

11. Pokój w arty . Na pozostałych planach przeznaczenie identyczne.
12. Sień przejazdowa.
13. U m ywalnia i klozet. Sądzić można, że ze względu na  położenie sani

ta ria ty  te przeznaczone były dla gości zamkowych. Na obu pozosta
łych planach przeznaczenie podobne.

14. Łazienka przy apartam encie cesarskim. Na pozostałych planach brak 
określenia i kom entarza.

15. Sypialnia cesarska (pokój sypialny cesarza). P lan  wcześniejszy, to 
i następne pomieszczenie, opisuje zbiorowo jako pokoje cesarza nie 
różnicując funkcji. P lan  późniejszy w opisie zgodny jest z głównym 
om awianym  źródłem.

16. Ubieralnia cesarska. Zachowana jest fotografia w nętrza z około 1915 r. 
w zbiorach M uzeum  w Pszczynie n r inw. MP/Psz/759.

17. Pokój cesarza. Sądząc o funkcji na podstawie zachowanych w zbio
rach M uzeum fotografii (MP/Psz/758 i 760) oraz inw entarza z 1915 
roku, pokój ten  spełniał rolę pryw atnego salonu cesarskiego. Na obu 
cytowanych równolegle planach określany jest jako salon.

18. Salon. W szystkie trzy  omawiane równolegle plany określają zgodnie 
to w nętrze tym  term inem , brzm iącym  podobnie w  języku polskim 
i niemieckim. Rozmiary i dekoracja oraz centralne położenie świadczą
o tym , że reprezentacyjne to w nętrze stanowiło niew ątpliw e sym bo
liczne centrum  parte ru  skrzydła zachodniego. Położeniu tego salonu 
przy apartam encie cesarskim  stanow iącym  swoistą prestiżową wartość 
w  struk tu rze  przestrzennej zamku, charakteru  wypoczynkowego na
dawało bezpośrednie połączenie z tarasem  zachodnim. Taras ten  zresztą 
posiadał specjalne, zachowane do dziś, słupki na balustradzie od stro 
ny miasta, na których przypuszczalnie rozwieszano zasłony, aby oddzie
lić wypoczywających na słonecznym tarasie od wzroku ciekawskich
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gapiów ze strony  m iasta. W zbiorach M uzeum w Pszczynie zachowa
ne są trzy  fotografie tego w nętrza pokazywanego z różnych stron 
(MP/Psz/761—763). Zwrócić jeszcze należy uwagę, iż w przylegają
cym kory tarzu  zachodnim położenie tego salonu podkreślone zostało 
specjalnym , większym od innych portalem , k tóry  był tylko atrapą — 
wchodziło się do salonu drzwiam i obok o norm alnych rozm iarach.

19. Pokój gościnny. Sądzić można, że pokój ten  służył dla członka świty 
cesarskiej. Na obu pozostałych rzutach określa się to w nętrze tylko 
jako pokój.

20. Łazienka. Na pozostałych planach brak opisu.
21. Pokój służącego. Na pozostałych planach brak  opisu.
22. Komora służby — przypuszczalnie podręczny m agazyn służących.
23. Strzelec przyboczny. W odniesieniu do pomieszczeń n r  22 i 23 pozo

stałe rzu ty  zm ieniają przeznaczenie nie precyzując go jednak tak  do
kładnie, tzn. użyte tam  zostały tylko słowa „strzelec” i „służący”. 
Rzut III. Pierw sze piętro zam ku pszczyńskiego (AKP XVIII 7718).

Trakty  kom unikacyjne (reprezentacyjna k latka schodowa n r 23, korytarz, 
obecnie nazyw any galerią lustrzaną n r 25, korytarze w skrzydle zachod
nim, najstarsza k latka schodowa w skrzydle wschodnim i drew niana wio
dąca do pokojów gościnnych na II piętrze n r 7 wyróżnione od amfilado- 
wego ciągu pomieszczeń reprezentacyjnych i m ieszkalnych kolorem  żółta
wym). Podobnie jak  na innych rzutach tego zestawu naniesione od razu 
precyzyjne nazwy.

1. K uchnia kawowa (pomieszczenie z zachowanym  do dziś piecem wę
glowym i kolorowymi kaflam i na ścianach). Przypuszczalnie przygo
towywano tu  najprostsze posiłki ozy napoje. Na planie wcześniejszym 
jak  i na planie związanym  z inw entarzem  z 1915 roku przeznaczenie

, identyczne.
2. Pomieszczenie do czyszczenia srebra. Wyposażone w zachowane do dnia 

dzisiejszego oszklone szafy przyścienne z półkami oraz duży m etalowy 
zmywak z wodą bieżącą. Na pozostałych wyżej wspom nianych pla
nach określone tylko jako „srebro” .

3. Srebro (podobne szafy przyścienne jak  w n r  2). Podobne określenie 
w dwóch paralelnie om awianych planach.

4. Lam piarnia. P lan  wcześniejszy określa to pomieszczenie jako izbę ką
pielową natom iast plan związany z inw entarzem  jak  i sam  inw en
tarz 14) wym ienia wiele przechowyw anych właśnie tam  lamp.

5—6. Pokoje ks. Reuss (kuzyna Hochbergów). Na podstawie wyposaże
nia spisanego w inw entarzu z 1915 r. można określić ich funkcje: n r  5

14) Yerzeichnis d er im Schloss Pless vorhandenen Inven tarien  p. p., AKP IV 526a, 
s. 96.
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i5) Verzeichnis der im Schło,ss Pless..., jw., s. 93—94. 
16> Inveintar:ian des Furstlichen..., jw., s. 33—34.
17J Yerizichnis der im  Schloss Pless..., jw., s. 92.

sypialnia, n r  6 baw ialnia 15). Nazwa tych  pokoi jest tradycyjna i po 
raz pierw szy pojaw ia się w inw entarzu z 1850 r . 16). P lan  wcześniejszy 
określa podobnie, natom iast plan związany z inw entarzem  określa je 
tylko jako pokoje,

7. D rew niana klatka schodowa na II piętro. Obok klatk i schodowej usta
wiono przed 1915 rokiem  stół b ila rdow y171. Na podstawie inw entarza 
sądzić można, że pokoje bilardowe stanowiące tak  ważny elem ent prze
strzeni rezydencji zostały zlikwidowane. W zbiorach Muzeum zacho
w ane zostały trzy  mocno zniszczone stoły bilardowe.

8. Czerwona ubieraln ia (na podstawie obecnego stanu  zachowania można 
dodać, iż funkcję tą łączyła z łazienką). Na pozostałych dwóch planach 
nie podano określenia koloru ograniczając się tylko do identycznej 
funkcji.

20. Sypialnia Czerwona (paradna gościnna) w  zam ku pszczyńskim. S tan  z około 
1915 r. Rzut I p ię tra  — w nętrze n r  9 (widok od zachodu). M uzeum w  Pszczynie

n r  inw. MP/Psz/770
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9. Czerwony pokój sypialny (przypuszczalnie sypialnia paradna dla znacz
niejszych gości)'. Na pozostałych planach brak określenia tradycy jne
go, jak  można sądzić koloru ścian, i podano tylko funkcję — pokój 
sypialny. Zachowane w zbiorach M uzeum w Pszczynie fotografie (nr 
inw. MP/Psz/770—771), k tóre pokazują wyposażenie z około 1915 r. 
zgodnie z cytow anym  już inw entarzem , sugerują, iż ściany w tym  
czasie już były jasne (ryc. 20).

10. Salon damski zielony. Tu nastąpiło jakby odstąpienie od tradycyjnych 
określeń używ anych w om awianym  planie na rzecz nowszego w y
stro ju  ścian. W obu paralelnie cytowanych planach w ystępują okre
ślenia „salon czerwony” co z poprzednim i w nętrzam i tworzyłoby ca
łość apartam entu  paradnego o jednolitym  w ystroju. Za takim  pier
wotnym  kolorem  ścian przem awia także analogia z zamkiem w Książu, 
gdzie podobnie zdobiony k ratką  regencyjną na lustrach salon czerwo
ny przylegał do centralnego w nętrza zamku — sali M aksymiliana. 
Fotografia w zbiorach M uzeum w Pszczynie n r inw. MP/Psz/772.

11. Sala muzyczna. Jest to klasyczny reprezentacyjny salon pałacowy, 
który  po angielsku określany jest jako draw ing room — i tak  też okre
śla się go w pryw atnej korespondencji Hochbergów. Na pozostałych 
dwóch planach nosi on nazwę „sali m niejszej”.

12. Biblioteka. Na wszystkich planach jednorodne określenie. Fotografia 
stanu  z około 1915 roku w zbiorach M uzeum w Pszczynie n r  inw. 
MP/Psz/773.

13. Mały pokój bilardow y (według określenia z planu). Na podstawie fo
tografii z około 1915 roku (ryc. 21) w nętrze to  urządzone jest jako 
typowy salon i jest pierw szym  z apartam entu  pryw atnego pana domu. 
Można go precyzyjnie określić jako męski salon gdzie panowie w y
chodzili, aby zapalić ty to ń 18’. Na pozostałych planach krótkie określe-

• nie „b ilard”. Pomieszczenie ze stołem  bilardowym , którego brak  było 
już  w omawianym okresie było także typowym  w nętrzem  „m ęskim ”.

14. Pokój myśliwski. W edług inw entarza z 1915 r. były tam  zgromadzone 
trofea myśliwskie i broń myśliwska. Wchodził w skład apartam entu  
pryw atnego księcia i sądzić można, iż były to w ybrane i ulubione 
obiekty. Równocześnie położenie i bezpośrednie połączenie z kory ta
rzem  kreowało tę przestrzeń na coś w rodzaju reprezentacyjnego przed
pokoju wprowadzającego do apartam entu  głowy domu inform ując
o jego pasjach i osiągnięciach. Na pozostałych dwóch planach po
mieszczenia n r 14— 16 określane są, bez w nikania w szczegóły, jako 
pokoje księcia.

18) M ark G irouard, Life in the English..., jw., s. 295—297. Pokoje do palenia dla p a 
nów  pojaw iły się po 1850 roku i żaden dom epoki w iktoriańskiej nie mógł się 
bez nich obyć. Rolę tak ą  spełniały także pokoje bilardowe.
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21. Salon w  apartam encie Pana n a  zam ku pszczyńskim (poprzednio pokój bilardowy?). 
S tan  iż około 1915 r. Rzut I p ię tra  — w nętrze n r  13 (widok od wschodu). M uzeum

w Pszczynie n r  inw. MP/Psz/774

15. Pokój pracy księcia. W wyposażeniu w nętrza i jego architekturze zw ra
ca uwagę nietypowe dla tej kondygnacji „starodaw ne” sklepienie w ty 
pie renesansu angielskiego, jak  i używana w niektórych źródłach 
nazwa — „kom nata Prom niców ”. Jest to zdecydowane podwiązanie 
się przez nowego właściciela (od niespełna 70 lat) do tradycji zasłu
żonych poprzednich „Panów na Pszczynie”.

16. Sypialnia księcia. W yposażenie zgodne z przeznaczeniem.
17. Przedpokój. W nętrze to łączyło apartam enty  pryw atne pana i pani 

domu, a równocześnie zapewniało kom unikację z korytarzem .
18. Salon księżnej. Na odwrocie fotografii z korespondencją pryw atną 

Hochbergów określony prawidłowo jako „sitting room Princess Daisy 
of P less”. Na obu pozostałych rzu tach  w nętrza n r 18 i 19 określono 
jako „pokoje księżnej” . W yposażenie w typie angielsko-chińskim, 
zgodne z inw entarzem  z 1915 roku.

19. Sypialnia księżnej. Jedyne w nętrze w zamku z XV III-w ieczną boazerią
rokokową dostosowaną do gustu epoki przez secesyjne tkan iny  i poli-
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22. W estybul na parterze zam ku pszczyńskiego z charakterystycznym i dla epoki roślinam i i  trofeam i myśliwskimi. 
S tan  z około 1915 r. Rzut I p ię tra  — w nętrze przed schodam i n r  23 (Widok od północy). M uzeum w  Pszczynie n r

inw. MP/Psz/764



chromowane ozdoby gipsowe. Fotografia w zbiorach Muzeum w Pszczy
nie n r  inw. MP/Psz/775.

20. Pokój toaletow y księżnej. Na pozostałych planach określono to w nę
trze jako salon co jest niezgodne zarówno z wyposażeniem jak  i um iej
scowieniem między sypialnią a łazienką.

21. Łazienka księżnej. Dwa pozostałe plany nie precyzują bliżej przyna
leżności w nętrz n r 21 i 22 używając ogólnych określeń „klozet” .

22. Łazienka księcia.
23. W estybul (na parterze) i k latka schodowa. P a trz  ryc. 22, a także w i

dok na I piętrze w  zbiorach M uzeum w Pszczynie (MP/Psz/765).
24. Sala jadalna. Nazwa zgodna z zachowaną ikonografią — fotografie 

w zbiorach M uzeum w Pszczynie n r inw. MP/Psz/767— 769. Na planie 
wcześniejszym określa się ją jako „salę w iększą”, a na planie z inw en
tarza tylko jako „sala” .

25. K orytarz (obecnie określany jako „galeria lustrzana”). Fotografia 
w zbiorach M uzeum w Pszczynie n r inw. MP/Psz/776.
Rzut IV. Drugie piętro zam ku pszczyńskiego (AKP XVIII 7719). 

T rakty  kom unikacyjne (korytarze we wszystkich trzech skrzydłach i dwie 
klatk i schodowe) wyróżnione od amfiladowego przeważnie ciągu pomie
szczeń kolorem  żółtawym. Wszędzie naniesione nazwy w nętrz lub ich 
przeznaczenie.

1. Izba szkolna. W nętrze przeznaczone do nauki dla dwó,ch starszych sy
nów księcia o czym świadczy wyposażenie (m.in. globus i szafa na 
książk i)19). Na planie wcześniejszym  określony jako pomieszczenie dla 
pokojówki, a na planie z inw entarza z 1915 roku jako „salon” .

2. Izba jadalna. P lan om awiany jest bardziej szczegółowy od dwóch po
zostałych, k tóre określają w nętrza n r  2—5 jako „pokoje dziecięce”. 
Zwraca uw agę użyte tu  określenie „izba” nieadekw atne do znajdu
jących się tam  sztukaterii i ozdobnego pieca.

3. Izba dziecięca. Uwaga jak powyżej. Z przeznaczeń dwóch następnych 
w nętrz wynika, że był to pokój najmłodszego syna.

4. Oznaczona jako „Hr. A leksander” (średni syn).
5. Oznaczona jako „Prinz H ans” (najstarszy syn księcia).
6. Pomieszczenie oznaczone tylko jako „nauczyciel” . Przypuszczalnie 

mieszkał tam  nauczyciel dzieci. P lan  wcześniejszy i późniejszy okre
ślają to pomieszczenie jako przeznaczone dla guw ernera. Stąd um iej
scowienie pokoju dla nauczyciela w planie wcześniejszym na parterze 
(por. str. 99).

7. Łazienka. P lan  wcześniejszy i późniejszy określają to wnętrze jako 
przeznaczone dla pokojówki.

8— 12. Pokoje gościnne (wyposażenie wskazuje na to, że były to sypialnie
w) Vexzeichniis der im Schloss Pless..., jw., s. 99.
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23. Pokój gościnny (sypialnia) na II piętrze zam ku pszczyńskiego. S tan z około 1915 r. 
Rzut II p ię tra  — w nętrze n r 15 (widok od południa). Muzeum w  Pszczynie n r inw.

MP/Psż/777

— inw entarz z 1915 r.). P lan  wcześniejszy i późniejszy dla w nętrz 
n r 8—9 używa określenia „bilard”, który  nie ma pokrycia w cyto
w anym  w ielokrotnie inw entarzu.

13. Salon (ryc. 24). P lan  wcześniejszy i późniejszy z inw entarza nie w pro
w adzają tych określeń trak tu jąc  wszystkie pomieszczenia jednakowo 
jako „pokoje gościnne” (nr 10— 23 i 25).

14— 18. Pokoje gościnne. W nętrze n r 15 na ryc. 23.
19. Salon.
20—23 oraz 25. Pokoje gościnne. W nętrze n r 20 na fotografiach w zbiorach 

M uzeum w Pszczynie n r inw. MP/Psz/778—779.
24. Na om aw ianym  planie pomieszczenie oznaczone jako „kom ora” . Ręcz

nie dopisano zmianę przeznaczenia na łazienkę i klozet. Na planach 
wcześniejszym i późniejszym pomieszczenie, oświetlone tylko oknem 
z korytarza, oznaczono jako przeznaczone dla pokojówki.

26. Łazienka. Podobnie określają to pomieszczenie pozostałe dwa plany, 
ograniczając jednak jego funkcję do klozetu (wszystkie pokoje go
ścinne wyposażone były w toaletki i kom plety fajansowych naczyń 
toaletow ych — porównaj ryc. 23).
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24. Salon przy pokojach gościnnych na II piętrze zam ku pszczyńskiego. S tan  z około 
1915 r. Rzut II p ię tra  — w nętrze n r  13 (widok od południa). M uzeum w  Pszczynie

n r  inw. MP/Psz/776

Rzut V. Trzecie piętro zamku pszczyńskiego (AKP XVIII 771io). 
K orytarze we wszystkich trzech skrzydłach wyróżnione od innych po
mieszczeń kolorem żółtawym. Wszędzie naniesione nazwy lub przezna
czenie poszczególnych wnętrz. Na zestawie planów wcześniejszych (AKP 
XVIII 773) brak rzu tu  III piętra. P lan  związany z inw entarzem  z 1915 
roku lapidarnie określa w nętrze n r 3—4 oraz 6—7 jako pokoje i tylko w y
liczenie sprzętów  tam  się znajdujących pozwala przyjąć za prawidłowe 
określenia podane na podstawowym  , om aw ianym  źródle. Ze względu na 
pow tarzające się przeznaczenie różnych pomieszczeń nie opisano ich odręb
nym i cyfram i lecz oznaczono jednym  num erem  w nętrza o identycznym  
przeznaczeniu.

1. Łazienki.
2. Klozety.
3. Pokoje służących (z inw entarza wynika, że były to pokoje sypialne).
4. Kom ory — m agazyny mebli i innych sprzętów, częstokroć już zniszczo

nych. W komorze skrzydła wschodniego w ystaw ka z zegarem — na 
planie z inw entarza posiada nazwę „w nętrze z zegarem ”.
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5. Kom ory (magazyny) naczyń miedzianych. Nazwa jak można sądzić, 
tradycy jna — są to proste pomieszczenia wyodrębnione oszalowa
niem  z desek z przestrzeni korytarzy. W okresie opisywanym  inw en
tarz  nie podaje tam  żadnych sprzętów  ani naczyń.

6. Pokojówki. Pomieszczenia dla pokojówek rozmieszczone w różnych 
punktach p iętra  przeznaczonego dla służby.

7. Garderoba. Pomieszczenie, gdzie przechowywano zbędną odzież, a jak 
w ykazuje inw entarz poddawano ją tam  także zabiegom odświeżają
cym 201.

8. K orytarze (ze zbiornikam i wyrów naw czym i wody zimnej i ciepłej).
9. Komory. M agazyny na poddaszu — podobnie określa te  pomieszczenia 

p lan  z inw entarza.
10. Poddasze nad salą jadalną (lub większą) i k latką schodową.

4. Zakończenie

Opublikowane tiutaj p lany  izamlkiu z 1911 roku, ipoisialdające w orygi
nale naniesione nazwy pomieszczeń, są cennym  przyczynkiem  do studióiw 
nad historią dawnego obyczaju i pozw alają na dokonanie Wielopłaszczyz
nowych in terdyscyplinarnych analiz zarówno dotyczących stromy form al
nej budow li jak  i treści som atycznych wiązanych z poszczególnymi w nę
trzami. Przedstaw iony tu  podział przestrzeni i pomieszczeń na rep re 
zentacyjne, rodzinne, gościnne, służbowe i gospodarcze, usystem atyzow any 
został pirzeiz specyficzną, socjolingwistyczną term inologię nazw począwszy 
od „sali” a  skończywszy na „kam orze”. W yodrębnione podziały można 
poddać dalszej analizie wyszukując w ystępujące paralelnie punkty  cen
tra lne 'zarówno w sikali zamku jak  i poszczególnych przestrzeni. I tak  .np. 
Sala Lustrzana lub obecny Salon W ielki są rów norzędnym i punktam i 
centralnym i całego zam ku, urucham ianym i ■oddzielnie w  zależności od za
aranżowanej sytuacji (oficjalny obiad czy oficjalna wizyta). Z kolei każda 
następna w yodrębniona p rz e s ta ń , ozy grupa w nętrz, ujaw nia swe cen
tru m  zarówno iw sikali apartam entu , zamku, jaki siwe treści sem antyczne 
w zależności od potrzeb życia Społecznego czy roli W jakiej osoby tam  
się znajdujące w ystępują. Tu ważnym  przykładem  jest gabinet pracy 
właściciela zamlku w pomiesiziczniach pryw atnego apartam entu  na I p ię
trze i zachodzące tam  in terakcje  .społeczne różnie dowartościowujące p rze
strzeń.

Z ty ch  więc względów przedstaw iony tu ta j m ateria ł archiw alny może 
stać się p rzydatny  do dalszych badań  nie ty lko  dziejów siedziby książąt 
pszczyńskich, ale i ininych rezydencji.
2°) Yerzeichnis der lim Schloss Pless..., jw. s. 145.
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Jerzy Polak

POW RÓT PSZCZYNY DO POLSKI -  
CZERWIEC 1922

W stawał dzień 29 czerwca 1922 ro k u 1J. Dzień, którego oczekiwali 
Polacy powiatu pszczyńskiego i m iasta Pszczyny od wielu m iesięcy i lat. 
Miał stanowić ukoronowanie ich trudów , walki i nadziei włożonych w dzie
ło pow rotu ziemi ojczystej do Polski, do um iłowanej, wymodlonej i w y
walczonej Macierzy. Czekano na niego nie tylko z radością ale i n ieukry
w anym  niepokojem. Jak i będzie ten  pierwszy dzień w Polsce, w nowym 
państw ie, jaka będzie przyszłość? Były to pytania nurtu jące  całe społe
czeństwo części Górnego Śląska wracającej w  czerwcu 1922 roku do Polski. 
Mimo powszechnej żarliwej w iary i woli powrotu po wielowiekowej nie
obecności do państw a polskiego dały się widzieć jeszcze, w podświado
mości społecznej, sku tk i wieloletniego oddziaływania s tru k tu r  państw a 
pruskiego i jego polityki germ anizacyjnej. Do tego dochodził wpływ nie
mieckiej propagandy plebiscytowej i antypolskiej upraw ianej do ostatniej 
chwili mimo obecności aliantów. Propaganda ta, mówiąc w skrócie, przed
staw iała państwo polskie jako państwo sezonowe, słabe, bez perspektyw, 
państwo anarchii i chaosu gospodarczego, pełne ludzi leniwych. Z tych 
lęków Ślązaków zdawali sobie spraw ę zarówno lokalni działacze narodo
wi, jak i świadomi i zainteresowani spraw ą górnośląską politycy polscy. 
Pierwsze m om enty i chwile zmiany państwowości uznano za szczególnie 
ważne w przełam aniu pewnych obaw społeczeństwa Górnego Śląska i Pol
ski (obawiano się np. zimnego przyjęcia 'czy naw et zamieszek). Równo
cześnie były one ważne d la -świadomości historycznej Ślązaków, 
stanowiącej istotny elem ent rozpoczynającego się, trudnego procesu in te
gracji powracającej części ziemi górnośląskiej z polskim organizmem pań
stw ow ym  i narodowym. Stąd zmianę państwowości terenów  Górnego Ślą
ska przyznanych Polsce przez Radę Ligi Narodów w 1921 roku postano
wiono powiązać z uroczystościami i m anifestacjam i o jednoznacznym  
obliczu narodowym. Miały udokum entować siłę polskiego żywiołu, jego 
wolę pow rotu do M acierzy i znaczenie powstań zbrojnych. Zarazem  uro-

R eferat wygłoszony na uroczystej sesji Oddziału ZBOWiD w Pszczynie 22.VI. 
1982 r.
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czystości, w k tórych  kluczow ą nolę m iało odegrać W ojsko Polskie ipowinny 
były być swego rodzaju  dem onstracją, siły  odrodzonego państw a polskie
go, w czw artym  roku jego istnienia, wobec Niemiec i ich rew izjonistycz
nych planów.

Czerwcowe uroczystości pow rotu Górnego Śląska do Polski przebie
gały w symbolicznej oprawie, według drobiazgowo przygotowanych sce
nariuszy, dzięki czemu chwile te m iały zająć godne miejsce w historii 
i w sercach Polaków. W przygotowania wiele wysiłku włożyli przywódcy 
polskich organizacji na powracających terenach, kładąc akcent na śląski 
wkład powstańczy w dzieło odbudowy Rzeczpospolitej.

W ydarzenia z czerwca 1922 r. nie znalazły szerszego oddźwięku w h i
storiografii śląskiej. Przytłoczyły je powstania śląskie i tragiczny W rze
sień. N iniejszy artyku ł s ta ra  się przybliżyć czytelnikowi te piękne i pod
niosłe, choć zapomniane chwile, tak  odbiegające od tragicznych dziejów 
najnowszych Górnego Śląska. Jest to w m iarę pełna rekonstrukcja akcji, 
z drobiazgowym w ykorzystaniem  dostępnych obecnie źródeł, które są jed
nak nader ubogie. Składają się na nie głównie przekazy prasy narodowej 
miejscowej i krakow skiej. W gazetach socjalistycznych czy niemieckich 
tem atyka ta  nie znalazła miejsca. Nie zachowały się do naszych czasów 
żadne przekazy archiw alne opisujące uroczystości pszczyńskie. P rasę 
wspomogła nieliczna lite ra tu ra  oraz zachowane fotografie.

Miesiące poprzedzające powrót ziemi pszczyńskiej do Polski nie były 
łatwe. Minął rok od czasu zwycięskiego III powstania, pół roku od alianc
kiej decyzji podziałowej a nadal trw ała  zacięta walka dyplomatyczna
0 Górny Śląsk. Prasa  zauważała upadek ducha wśród ludności polskiej, 
gw ałtow ny spadek aktywności polskich organizacji i bezczynność dzia
łaczy. „Wszędzie się daje odczuwać brak  jasnego zrozum ienia całej sp ra
wy śląskiej i lud sobie nie um ie wytłum aczyć przewlekanie, jakiego ta 
spraw a doznaje” 2). Euforia patriotyczna ulega wyciszeniu. Zyskuje po
słuch lokalny ruch  separatystyczny Kustosa w spierany przez magnatów
1 kapitalistów  niemieckich, m in . przez księcia pszczyńskiego. N astępuje 
anarchia gospodarcza — Niemcy próbowali likwidować część swoich 
przedsiębiorstw  dla spotęgowania trudności nowych władz polskich 3). P a
nuje rozprzężenie społeczne, napływ a fala przestępstw  krym inalnych, za
machów o charakterze porachunków  osobistych i sąsiedzkich. Na terenie 
powiatu pszczyńskiego na szczęście nie dochodzi do m ordów politycznych, 
jak  to się działo w  m iastach przem ysłow ych. W płynęła na ito cziujna po
staw a miejscowych członków Związku Byłych Powstańców pod przy

2) „K urier Ś ląski” n r  57, 10 .III 1922.
3) J. Polak, Antypolska działalność koncernu księcia pszczyńskiego w  latach 1918— 

1921, „Zaranie Ś ląskie”, n r  4, Katowice 1980, s. 682—683; itenże, A fery książąt 
pszczyńskich w  okresie m iędzywojennym , „M ateriały M uzeum W nętrz Zabytko
wych w  Pszczynie” t. I, Pszczyna 1982, s. 78—80.
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wództwem Stanisław a Krzyżowskiego, pilnie obserw ujących zachowanie 
się tu tejszych Niemców. Dał się zresztą zauważyć ich powolny odpływ 
z pow iatu pszczyńskiego, w którym  stanow ili ok. 15°/o mieszkańców.

Dopiero zawarcie tzw. konwencji genewskiej 15 m aja 1922 roku um o
żliwiło podjęcie konkretnych działań przygotowujących zmianę państw o
wości. 15 czerwca komisarze rządzącej dotąd na Górnym  Śląsku Między
sojuszniczej Kom isji Rządzącej i Plebiscytowej: Le Rond, de M arkus 
i S tu a rt oraz pełnomocnicy rządu polskiego i niemieckiego podpisali za
rządzenia regulujące tryb  zm iany państwowości. Odrębne instrukcje 
alianckie określiły jego program  i ceremoniał oraz kolejność przejm ow a
nia przez Polskę i Niemcy pięciu stre f na jakie podzielony został Górny 
Śląsk 4).

Pow iat pszczyński stanow ił strefę  czwartą w kolejności obejmowania 
przez Polskę, stąd  płynące opóźnienie w stosunku do Katowic, które jako 
pierwsza strefa  zajęte zostały przez wojsko polskie 20 czerwca. Procedura 
i przebieg przejm ow ania władzy w powiecie pszczyńskim były podobne 
do innych terenów  górnośląskich. W połowie czerwca szereg urzędów
i gmachów użyteczności publicznej zostaje objętych w Pszczynie przez 
urzędników  polskich wyznaczonych przez władze organizującego się wo
jewództwa śląskiego. Na czele tej grupki stał kom isarz powiatowy (póź
niej starosta) dr Franciszek Lerch, adwokat, dawny doradca polski przy 
alianckim  kontrolerze powiatu opolskiego a ostatnio pszczyńskiego. Objęto 
więc: dworzec kolejowy (13.VI), pocztę (16.VI), sąd grodzki, inspektorat 
szkolny, gimnazjum , ratusz i landraturę. Znaczna część urzędników  nie
m ieckich pozostawała na miejscu w celu zapewnienia ciągłości pracy
i z braku polskich sił kwalifikowanych. Jako pierwszy burm istrz polski
19 czerwca objął urzędow anie Jan  Figna, w ybrany na to stanowisko już 
w  m arcu 1922 roku, uprzednio burm istrz wielkopolskiego Jarocina.

Właściwe przejm ow anie władzy przez Polskę rozpoczęło się w Pszczy
nie 26 czerwca. Tego dnia rozwiązano miejscową kom endę Policji Górne
go Śląska (o składzie w większości polskim) oraz straż  gm inną złożoną 
głównie z dawnych powstańców. 27 czerwca rano przybył z Katowic 
oddział policji polskiej województwa śląskiego pod dc podkom isarza K a
rola Goszczyka, k tó ry  p rzejął opiekę nad bezpieczeństwem publicznym  
w mieście i okolicy. Oddział asystował ceremonii oddania adm inistracji 
pow iatu pszczyńskiego z rąk  alianckich w ręce władz polskich. Rozpo
częła się ona o godz. 8 przed gmachem dyrekcji dóbr księcia pszczyńskiego 
(„Paleja” — obecnie szpital) — siedziby Powiatowej Międzysojuszniczej 
Komisji K ontrolnej. Obok policji wystąpiła kom pania honorowa okupa

4J E. Długajczyk, Zm iana suw erenności na G. Ś ląsku w 1922 roku, „Zaranie Ś lą
skie” n r  4, Katowice 1972, s. 330—349; tenże, G órny Śląsk po pow staniach i p le
biscycie, K atowice 1977.
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cyjnych w ojsk francuskich. Stronę polską reprezentow ali — burm istrz 
Figna z radnym i B ereuterem  i W italińskim  oraz kom isarz Lerch, na k tó
rego ręce aliancki kontroler powiatowy p łk  A. Verge „po stosownym prze
m ówieniu przelał władzę kom isji m iędzysojuszniczej” nad powiatem. Na
stąpiło podpisanie ak tu  zdawczo-odbiorczego i symboliczne zdjęcie sztan
daru władz koalicyjnych w raz z podniesieniem flagi polskiej na budynku, 
jako znaku objęcia władzy nad P szczyną51. Była już Polska.

Skończył urzędowanie również znienawidzony przez Polaków nie
miecki landra t von Rupert. Od 28 czerwca na stanow isku tym  pracował 
dr Franciszek Lerch, k tó ry  wydał odezwę „Do Obywateli Pow iatu pszczyń
skiego!” :

„M ianowany Starostą Pszczyńskim  przez Rząd Polski zacząłem dzi
siaj, po oddaniu mi zarządu pow iatu przez przedstaw iciela Komisji Między
sojuszniczej, urzędować. Na noweim stanow isku czekają m nie wielkie za
dania. Chociaż się pracy i trudów  nie obawiam, to obowiązki związane 
z objętym  przeze m nie urzędem  spełnić mogę ty lko w tedy, gdy mnie Oby
w atelstwo popierać będzie. Przede wszystkim  się starać będę o przyw ró
cenie spokoju i porządku, poniew aż pod tym  względem  pow iat przez woj
nę i następstw a jej wielce ucierpiał. Że urząd mój wykonywać będę bez
stronnie, to znaczy bez względu na stan , narodowość i wyznanie, rozumie 
się samo przez się” 6).

Teraz czekano już tylko na wojsko polskie. W przeddzień jego przy
bycia, 28 czerwca Pszczynę opuściły wojska francuskie, po przeszło dwu
letnim  w niej pobycie. Ew akuacja kom endy alianckiej przebiegała w zu
pełnym  spokoju, bez prób prowokacji ze strony  Niemców, jak to miało 
miejsce w  innych powiatach.

Przygotow ania do przyjęcia wojsk polskich w powiecie pszczyńskim 
trw ały  przez cały czerwiec. Pierw sze decyzje zapadły 1 czerwicą na zjeździe 
Rad Ludow ych pow iatu w  L igocie7). Uroczystości w konkretnych miejsco
wościach przygotow yw ały rady  ludowe, kom itety obywatelskie (w Pszczy
nie na czele z lekarzem  dr Rogalińskim) oraz Związek Byłych Pow stań
ców. Zaplanowane były dwa wejścia i pow itania arm ii polskiej — od 
południa do Pszczyny (uroczystość centralna) i od północy do Mikołowa. 
W m iastach i wsiach dekorowano budynki flagam i polskimi w ilości do
tąd niespotykanej, ozdabiano je em blem atam i, girlandam i zieleni i kwia
tam i. Zbudowano w powiecie około 50 bram  trium alnych, z k tórych na j
okazalsza stanęła w  Pszczynie, w  zachodniej części rynku, k tórędy m iały 
wkroczyć oddziały polskie. Miała ona barokizującą form ę i ufundow ana 
została przez G eneralną Dyrekcję Dóbr Księcia Pszczyńskiego za sumę
180.000 m arek (patrz ryc. 25)S). Do dekoracji przywiązywano duże zna
5) L. Musioł, Pszczyna. M onografia historyczna, Katowice 1936, s. 478—480.
6> „O rędow nik n a  pow iat pszczyński” n r  26, 1 V I I 1922.

„K urier Ś ląsk i” n r  123, 31 V 1922.
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czenie nie tylko emocjonalne ale i ideologiczne, m ając na uwadze blichtr 
opraw  pruskich świąt państwowych, parad wojskowych czy częstych po
bytów  cesarza W ilhelma II w Pszczynie. Polska uroczystość nie mogła 
być w swej opraw ie gorsza. Zauważono, że również Niemcy dekorowali 
swe domy, a naw et pałac księcia pszczyńskiego przystrojono flagami pol
skimi. Zapanował pogodny nastrój.

W miejscowościach powiatu rozplakatowano odezwy i zaproszenia 
w związku z uroczystościami. Odezwa K om itetu Przyjęcia W ojska Polskie
go wydana w Katowicach głosiła:

„Rodacy!
Nareszcie wybiła dla nas wolności godzina! Polska obejm uje już przyzna
ną jej część Górnego Śląska, a we w torek, dnia 20 czerwca przed połud
niem  wkroczy .na Śląsk wojsko polskie, aby go połączyć z Ojczyzną.

W zywamy Was, Rodacy, jeszcze raz, abyście jak najserdeczniej przy
jęli naszych Braci! Żołnierze nasi, to bohaterzy, którzy uwolnili Polskę 
od jej zaborców, k tórzy krew  swą przelew ali i za nas, bo gdyby Polska 
nie była wolną, to i Śląsk nasz jęczałby dalej w niewoli. To też m ając na 
uwadze, jak  też i to, że wśród żołnierzy tych znajdować się będą i po
w stańcy górnośląscy, pow itajm y ich całym  sercem, jak  na to zasługują.

W zywamy wszystkich, by w uszanow aniu powagi tej wielkiej u ro 
czystości stosowali się wszędzie do porządku i przepisów dotyczących po
w itania wojska polskiego. Zachowajm y wzorową karność i uważajm y, aby 
ta uroczystość odbyła się jak  najgodniej” .

Podpisana została przez przywódców ludności polskiej, w  tym  S. K rzy- 
żowskiego 9). Natom iast zarząd powiatowy Związku Byłych Powstańców 
prezes S. Krzyżowski, sekretarz A. Gałuszek, skarbnik  J . Paczyna) roze
słał afisze „Zaproszenia” :

„W szystkich O byw ateli na święto powiatowe przyjęcia W ojska na
szego w Pszczynie dnia 29 czerwca 1922 r. począwszy od godz. 6 rano, 
przy granicy w Goczałkowicach. Żeby uczcić dzień wolności i przyw itać 
dzielne Wojsko nasze, zapraszam y niniejszem  wszystkich Obywateli, To- 
varzystwa, Związki ze sztandaram i, m uzyką irbd. i  prosim y o liczny udział 
z wzorowym porządkiem. W Mikołowie i Orzeszu odbędzie się lokalne 
przyjęcie, dokąd zdążyć mogą ci, k tórzy do Pszczyny przybyć nie będą 
mogli. Pow stańcy otrzym ają osobne rozkazy, utrzym yw ać będą porządek 
przy granicy i na rynku  w Pszczynie.
Program  szczegółowy uroczystości posiada każda grupa miejscowa Z.B.P.
i przedłoży go na żądanie interesow anem  w gminie.

„Nowa Reform a” n r  146, 2 VII 1922. W arch iw um  k siążą t pszczyńskich b rak  ra 
chunków  za bram ę; „Nowiny Ś ląskie” n r  26, 27 VI 1922; „Gwiazdka Cieszyńska” 
n r  52, 4 V II 1922 sugeruje, że był to gest m ający zatrzeć antypolską działalność 
księcia.

»> „Goniec Ś ląski” n r  134, 18 VI 1922.
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25. B ram a trium falna na rynku  w  Pszczynie. Ze zbiorów  Biblioteki Śląskiej w  Katow icach



Porządek uroczystości:
1. Około godzimy 8-mej przyw itanie W ojska na granicy w Goczałkowi

cach, poczem pochód do Pszczyny.
2. W Pszczynie przyw itanie W ojska przez Władze miejscowe.
3. Msza połowa.
4. P rzyw itanie W ojska przez Z.B.P. i symboliczne oddanie broni.
5. Przem ówienia gości.
6. Defilada W ojska i ugoszczenie żołnierzy” 10).

Pam iętne uroczystości pszczyńskie m iały miejsce w  czwartek 29 
czerwca 1922 roku. Już od wczesnych godzin rannych grom adziły się przy 
moście granicznym  nad Wisłą w Goczałkowicach rzesze Polaków ze sztan
daram i i orkiestram i. Po drugiej, „polskiej” stronie Wisły, w Dziedzicach 
zbierał się tłum  złożony z mieszkańców pobliskich wiosek, m ających swój 
udział w pomocy powstańcom  śląskim oraz liczne delegacje ze Śląska Cie
szyńskiego i Małopolski. Sporo było młodzieży szkolnej, delegatów gniazd 
sokolich, skautów , straży  pożarnych ii innych stowarzyszeń; przybyłych do 
Dziedzic specjalnym i pociągami z Cieszyna, Bielska, Białej, Żywca, Wa
dowic, Oświęcimia i K rakow a 111. Dworzec w  Dziedzicach był suto  deko
row any zielenią i białoam arantow ym i festonami. O 7 rano ruszył z niego 
pochód nad Wisłę otw ierany przez banderię chłopską z Osieka, sokołów
i harcerzy. Na czele kroczyła delegacja krakowskiego Towarzystwa Obro
ny Zachodnich Kresów Polski z prof. H enrykiem  Pachońskim . Na moście 
wiślanym  widoczna była bram a trium falna z girlandów zieleni i kwiatów 
z w izerunkiem  Tadeusza Kościuszki, bohatera poważanego na Śląsku, z na
pisem „Niech żyje Polska!”. Alosl zam knięty był Ibiało-iczarnym łańcu
chem i2). Pochód od strony  Dziedzic został pow itany okrzykam i i kw iata
mi przez ludność pszczyńską. P rzy  moście stał już starosta Lerch z człon
kam i Rady Ludowej, wojewoda śląski Rym er, powstańcy. Od strony 
Bielska przybyło wojsko w postaci 8-ej baterii 23 pułku arty lerii lekkiej 
z arm atam i 75 mm, 3-go szwadronu 5 pułku strzelców konnych pod dc 
por. Jakubiaka i 2 plutonów  piechoty z 23 dywizji piechoty. Towarzy
szyła m u kom pania uzbrojonych powstańców śląskich.

Około godz. 10 przybyli samochodami z Katowic: gen. broni S tani
sław  Szeptycki wraz ze sztabem, poseł W ojciech K orfanty  i dziennikarze. 
Gen. Szeptycki, dowódca IV Inspektoratu  Arm ii w Krakowie, stojący na 
czele grupy operacyjnej zajm ującej polską część Górnego Śląska, był czło
wiekiem wielce przychylnym  powstańcom, czego dał liczne dowody w po
przednich latach. S tąd  w itano go szczególnie życzliwie.

10l Afisz w  zbiorach M iejskiej B iblioteki Publicznej w  Pszczynie.
u > „Nowa R eform a” n r  144, 29 VI 1922.
12> J. Pachoński, K raków  wobec pow stań śląskich i plebiscytu, W arszaw a-K raków  

1981, s. 156. A utor był uczestnikiem  wydarzeń.
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26. Pow itanie w ojsk polskich na moście w  Goczałkowicach. P rzem aw ia starosta  F ranciszek Lerch. A rchiw um
w Pszczynie

h-*<1



Uroczystość zaczęła się śpiewem „Nad Odrą czuwa s traż”, po którym  
przemówił starosta  Lerch w itając  wojsko polskie słowam i skierow anym i 
do gen. Szeptyckiego, podnosząc moment, że wkracza ono teraz na ziemię 
śląską, na k tórej przez 700 lat nie stanęła stopa żołnierza polskiego 13) (ryc. 
26— 27). Następnie przed łańcuchem  na moście stanął po wstanie c-inwalida 
Fizia z Krzyżowic, a „od strony  Polski przem ówiła do powstańca mała 
dziewczynka W indiszówna, uczennica szkoły ludowej w Dziedzicach, k tóra 
wygłosiła w ierszyk „Powstanie braci Ślązaków!” (patrz aneks). Dziew
czynka wręczyła powstańcowi bukiet z białych i czerwonych róż, za co 
ten podziękował serdecznie, a następnie karabinem  rozbił symboliczny 
łańcuch graniczny, wołając: „Pękajcie kajdany niewoli naszej!” 14). Odśpie
wano teraz hym n polski oraz „Boże coś Polskę” i wśród entuzjastycznych 
okrzyków ludności ze śląskiej i polskiej strony  wojsko polskie przekro
czyło po godz. 10 granicę.

„Form uje się pochód. Na przedzie generał Szeptycki i K orfanty, po
tem  tłum y Górnoślązaków, w  środku wojsko, a za nim  liczne delegacje 
ze Śląska Cieszyńskiego i Małopolski, stow arzyszenia i publiczność. Są 
sokoli, skauci, straże pożarne, stow arzyszenia młodzieży katolickiej, kon
gregacje, stow arzyszenia kolejarzy i robotników chrześcijańskich. Brak 
tylko socjalistów. Odmówili wzięcia udziału w uroczystości, gdyż ludność 
górnośląska nie chciała pozwolić na w ym arsz z czerwonymi sztandaram i. 
Nad głowami tych licznych tłum ów  las chorągwi i sztandarów ” 151. Pochód 
stanow ił przebarw ny przegląd stro jów  obu ziem śląskich. „Po przedefi
lowaniu przed generałem  Szeptyckim, wojsko pomaszerowało przez Go
czałkowice do Pszczyny, w itane po drodze radośnie przez ludność z wszyst
kich wiosek, tworzącą szpaler przydrożny. Po drodze ustawiono też bra
m y trium falne (...). Generał Szeptycki wraz z gośćmi, wśród których 
znajdował się pan poseł K orfanty  z rodziną, wojewoda Rym er, dyr. K ę
dzior, dr Golus, dr Rogaliński z Pszczyny, szef sztabu grupy gen. Szeptyc
kiego płk. Prohaslka, oficerowie sztabu tej grupy (im.in. intm r tm  Pusłowski
i Szaszewski — przyp. J. P.), prof. Pachoński z Krakow a (...), Naczelny 
Kom endant Policji Państw ow ej płk. Moszowski, szef Górnośląskiej Po
licji Państw ow ej płk. Młodnicki, przedstawiciele prasy  warszawskiej, k ra
kowskiej i śląskiej, oraz wielu delegatów z Krakowa, Cieszyna, Bielska
i Dziedzic — udali się następnie samochodami do Pszczyny” 16).

13) „Nowa Reform a” n r  146, 2 V II 1922; „Dziesięciolecie w kroczenia w ojsk (polskich 
na G órny Śląsk, Z m onografii pułków  stacjonow anych na Sląisku”, Katowice 1932, 
s. 174; J. P iernikarczyk, Ilustrow ana Księga Pam iątkow a Górnego Śląska, K ato
wice 1923, s. 83.

14) J. P ie rn ik a rc zy k , jw .
15) „G w iazdka C ieszyńska” n r 52, 4 V II 1922. Uwaga o soc ja listach  c h a rak te ry s ty cz 

na  d la  te j k le ry k a ln e j gazety.
16> J. P iernikarczyk, jw.
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27. Pow itanie w ojsk polskich na moście w Goczałkowicach. Ze zbiorów M uzeum H istorii Fotografii w  K rakow ie
n r inw. 562



Na udekorow anym  rynku pszczyńskim zebrało się kilka tysięcy ludzi, 
mieszkańców m iasta i okolic, deputacje wszystkich gmin powiatu, do k tó
rych dołączyli uczestnicy pochodu znad Wisły. Takiej m anifestacji pol
skiej Pszczyna jeszcze tnie przeżyła. Obliczano potem, że przez cały dzień 
przewinęło się przez miasto ponad 20 tysięcy obywateli, co przeszło wszel
kie oczekiwania. Sanna Pszczyna liczyła zaledwie 6 tysięcy mieszkańców. 
Przed godz. 11 powitał gen. Szeptyckiego przed bram ą trium falną C hle
bem i solą burm istrz  Figna 17). Generał podziękował krótko za powitanie 
wojska i „oświadczył, że w kraczające tu  wojsko ma sobie za wielki za
szczyt, iż może przeżyć tę  historyczną chwilę uwolnienia G. Śląska, a za
razem, że może być ochroną dla ludności, k tóra teraz  wolna od samoobrony 
przeciwko wrogowi, będzie mogła się oddać tym  więcej twórczej pracy za
wodowej. Okrzykiem  ina cześć ludu górnośląskiego i na cześć powstańców 
zakończył pan generał swoje przemówienie. Następnie m ała dziewczynka 
(Basia Rogalińska — przyp. J. P.) stosow nym  wierszem  powitała generała
i wojsko imieniem  dzieci polskich m iasta Pszczyny, zaś chłopczyk (Zby
szek Kędzior — przyp. J . P.) w  narodowym  s tro ju  ludowym  powitał w oj
sko imieniem dzieci polskich powiatu pszczyńskiego, wręczając generałowi 
kw iaty” 18). W dalszej kolejności w ystąpił po niem iecku w icebur
m istrz, zarazem  syndyk zarządu dóbr księcia pszczyńskiego — Groll. 
Mówił w  im ieniu niem ieckiej ludności Pszczyny (*/j mieszkańców) i jako 
rzecznik koncernu ks. pszczyńskiego, k tó ry  odgrywał czołową, antypolską 
rolę w powiecie. „Mowa jego m iała charak ter prow okacyjny i wywołała 
u zebranych głosy niezadowolenia, zwłaszcza gdy zaczął wywodzić, że 
Pszczyna jest m iastem  czysto niem ieckim. Kiedy zaś zaczął on gen. Szep
tyckiem u objaśniać tra k ta t genewski, a zwłaszcza artyku ły  o ochronie 
mniejszości narodow ej (niemieckiej naturaln ie — przyp. J. P.) i przem ó
wienie jego zanosiło się na w yraźną dem onstrację polityczną (...) Szep
tycki =  wzburzony, uderzając końcem  szabli o ziem ię= przerw ał m u mo
wę, podziękował po niem iecku za powitanie, zapewniając go, że w Polsce 
tak  polski jak  i niem iecki obywatel może być pew ny swych praw  i bez
pieczeństwa m ienia i życia, o ile naturaln ie spełni lojalnie swoje obowiązki 
państwowe. Mogą być tego pewni i Niemcy w Pszczynie, a teraz do w i
dzenia! To taktow ne a zarazem  i stanowcze zareagowanie ze strony  p. gen. 
Szeptyckiego na dem onstrację niemiecką p. Grolla, wywołało u zebranych 
ogólne uznanie (...), także u Niemców nietaktow ny krok Grolla wywołał 
niezadowolenie” 191. Incydent był szeroko kom entowany przez prasę poi-

L. Musioł, jw., >s. 481; (E. Szramek), Jednodniów ka Ś ląska Zw iązku A kadem ic
kiego z okazji w ygaśnięcia K onw encji Genewskiej i 15-lecia w kroczenia W ojska 
Polskiego na G órny Śląsk, Katowice 1937, s. 23—24. Szeptycki był w  Pszczynie 
w  czasie I w ojny św iatowej.

1S) J. P iernikarczyk, jw., s. 84.
19) tamże; (E. Szramek), Jednodniów ka, jw.; „Goniec K rakow ski” n r  176, 1 V I I 1922. 

L. M usioł w yraźnie łagodzi opis zdarzenia.
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28. W kroczenie w ojsk  polskich na rynek  w  Pszczynie., A rchiw um  w Pszczynie



ską, k tóra zauważyła, że w  tak  wielkich skupiskach Niemców jak  K ato
wice czy K rólew ska H uta nie doszło do żadnych zgrzytów w czasie u ro
czystości, „natom iast w praw ie czysto polskiej Pszczynie reprezentan t nie
licznych Niemców wystąpił w sposób tak  zuchw ały” 20).

Zbliżanie się wojska do bram  m iasta zwiastowały dzwony kościelne. 
Około godz. 11 poprzedzone przez pochód znad Wisły wkroczyło przez 
bram ę trium falną wojsko, w itane „m uzyką wszystkich ork iestr i en tu 
zjastycznym i okrzykam i ludności, k tó ra  zebrana była licznie także na da
chach domów w rynku (ryc. 28). Po ustaw ieniu się w ojska (w rzędy, po
środku rynku — przyp. J. P.) dokonał jego przeglądu p . gen. Szeptycki 
w asyście posła Korfantego, do której go poprosił. Jak  zawsze dotąd, tak
i tu  gen. Szeptycki dokonał także przeglądu oddziałów Pow stańców ” 21), 
ustaw ionych wzdłuż północnej pierzei rynku  (ryc. 29). M oment ten  miał 
swoją głęboką wymowę — uznanie dla wielkich zasług i niekwestionowa
nej roli W ojciecha K orfantego dla spraw  Górnego Śląska, w  tym  czasie 
omal nie prem iera Polski. Przegląd kom panii powstańców wskazywał nie 
tylko na ich uznanie przez arm ię, ale i podkreślenie ich roli w  przyszłości, 
w  odpieraniu ew entualnych zakusów ze strony  niemieckiej.

Wmrn

29. Pow stańcy śląscy na rynku  w  Pszczynie. Wg: L. Musioł, Pszczyna. M onografia 
historyczna, Katowice 1936, ryc. n a  s. 479

2°) „G oniec K ra k o w sk i”, jw .
21) J . P iernikarczyk, jw., s. 85.
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31. S tanisław  Krzyżowski wręcza gen. Szeptyckiem u karabin . A rchiw um  w Pszczynie



„Następnie odbyła się o godz. 12-tej cicha m sza św. przy ołtarzu po
towym na rynku (ryc. 30). Odprawiał ją  m iejscowy proboszcz ks. Thiel- 
m ann w asyście 2 miejscowych w ikarych (Bednorza i Urbańskiego — 
przyp. J. P.). Obecny był także delegat biskupi ks. p rała t Kapica. W czasie 
mszy św. śpiew ały pieśni kościelne chóry miejscowe i ze Śląska Cieszyń
skiego” 22). Odśpiewano „Te Deum ” i „Boże coś Polskę”. Po mszy wygłosił 
przemówienie z trybuny  ustaw ionej obok ołtarza Stanisław  Krzyżowski. 
W imieniu powstańców śląskich wspominał w kład pow iatu pszczyńskiego 
w pow stania ś ląsk ie23’. Następnie złożył kró tk i raport przed gen. Szep
tyckim , wręczając m u karabin  przystro jony zielenią i kw iatam i (ryc. 31). 
Był to jeden z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających momentów 
uroczystości. Pow stańcy przekazywali symboliczny karabin  na znak pod
porządkowania się W ojsku P o lsk iem u24’. „Po odpowiedzi gen. Szeptyckie
go zabrał głos p ro f. H enryk Pachoński. Złożył on życzenia Śląskowi w  imie
niu całej Polski a zwłaszcza m iasta K rakow a i Towarzystwa Obrony 
Zachodnich Kresów Polski” 25). Powiedział m.in.: „Koichani Bracia! P rzy 
byliśm y do was z naszym  dzielnym  wojskiem  pod sztandarem  białopió- 
rym, aby dać w yraz wielkiego szczęścia, w  tym  radosnym  dniu wyzwo
lenia, aby stw ierdzić przed światem, że to wyzwolenie jest zapłatą za 
wszelkie cnoty ludu Górnośląskiego, k tó ry  pozostając wieki całe pod obcą 
potęgą, zachował gorącą w iarę przodków, ich mowę i obyczaje, że to w y
zwolenie jest nagrodą za te wszystkie cierpienia, jakie ludowi Górnoślą
skiem u zadawał rząd pruski od czasów F ryderyka II, że to najwyższe 
odznaczenie za przelaną przez bohaterskich powstańców krew , w  imię 
wolności i miłości ojczyzny” 26). Wzniósł okrzyk na  cześć braci górnoślą
skich, „którzy jeszcze pozostają pod jarzm em  pruskim  i k tórych wyzwo
lenie m usi nastąpić!” 27).

Po przem ówieniach miała miejsce defilada wojska przed gen. Szep
tyckim  i gośćmi ryc. 32—33) oraz zbratanie się ludności z wojskiem. Gene
rał, oficerowie i  goście byli następnie podejm owani przez Związek Byłych 
Powstańców obiadem w restauracji Białasa. W  czasie obiadu wygłoszono 
szereg mów i toastów. N ajpierw  Krzyżowski mówił na cześć gen. Szep
tyckiego i W ojska Polskiego. Dalej generał na cześć powstańców, „wzno-

22J tamże; L. Musioł, jw., s. 482. Chóram i dyrygował organista Spałek, ork iestrą  
dyrygent K irstein.

23) y j  trzech pow staniach śląskich wzięło udział 10 743 mieszkańców pow iatu 
pszczyńskiego, zginęło 119, rannych było 138. Dane wg „K uriera Śląskiego” 
n r  94, 26 IV 1922. B iogram  najw ybitniejszego pow stańca pow iatu — ppor. S ta 
nisław a Krzyżowskiego (1893—1933) w: Polski Słownik Biograficzny, t. XV, ze
szyt 67, W iroeław-W arsizawa-Kraków 1970.

24) L. Musioł, jw., w ym ienia jeszcze „potężny miecz” w ręczony Szeptyckiem u — 
podobnie jak  to było w  Katowicach.

25> J. Pachoński, jw., s. 157.
26) „Goniec Ś ląski” n r  147, 30 VI 1922.

J. Pachoński, jw.
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33. Defilada w ojskowa w  Pszczynie. A rchiw um  w Pszczynie



sząc toast na ręce p. K orfantego jako ojca wszystkich trzech pow stań ślą
skich (!), p. wojewoda Rym er, prof. Pachoński, ks. Kapica, p. dr Rogaliński, 
k tóry  dziękuje gen. Szeptyckiem u za odpowiednie zareagowanie za de
m onstracyjną mowę niemieckiego przedstaw iciela Grolla na rynku, p. K or
fan ty  apeluje do przedstaw icieli prasy  polskiej, k tórzy towarzyszą w oj
skom polskim, p. red. P rzybyła przem aw iał na cześć policji polskiej, od 
której G. Śląsk spodziewa się zaprowadzenia ładu i porządku, p. red. Mą- 
icizewslki przem aw iał na cześć duchow ieństw a polisfkiego, a  płk. Mosizowski 
na cześć społeczeństwa Górnośląskiego” 28).

Żołnierze i delegacje natom iast byli podejm owani obiadem  przez 
mieszkańców i powstańców w innych lokalach oraz w  domach. W ogro
dzie Domu Ludowego odbyła się w ielka zabawa ludowa, z przygryw ają
cymi licznymi orkiestram i, k tóra przeciągnęła się do późnych godzin wie
czornych.

Tymczasem goście oficjalni po obiedzie zwiedzali pałac księcia 
pszczyńskiego, oprowadzani przez jego ad m in is tra to ra29). Zostali uraczeni 
starym i winam i o konsystencji galarety  i „sile w prost zabójczej jak  wspo
m inali potem  uczestnicy przyjęcia” 30). Wieczorem w ydany został rau t na 
cześć gen. Szeptyckiego i gości przez miejscowe panie polskie, mocno za
angażowane w okresie pow stań i plebiscytu 31). W ieczorem też  goście opu
szczali gościnną Pszczynę, udając się pociągami do swych miast. Jednostka 
arty lerii wym aszerowała do Żor, w garnizonie m iasta pozostali szwole
żerowie. Serdecznie żegnany wyjechał do Katowic gen. Szeptycki. P rasa 
krakow ska sfingowała potem  „zam ach” na niego, jaki m iał mieć m iejsce 
po wyjeździe z P szczyny32).

Tak skończył się ten  wielki i radosny dla Polaków dzień, nazwany 
słusznie „pierwszym  dniem wolności”.

Na m niejszą skalę, choć też w  sposób uroczysty przebiegało wejście 
wojsk polskich tego dnia do drugiego co do wielkości m iasta powiatu — 
Mikołowa. W kraczał do niego z dwoma szwadronam i 8 pułku ułanów 
i pododdziałami 23 dywizji piechoty gen. Kazim ierz Horoszkiewicz. Za
chowały się opisy tej uroczystości, ale nie są one tem atem  niniejszej pu
blikacji 33]. W wielu wsiach i m iasteczkach powiatu pszczyńskiego odbyły 
się również m ałe uroczystości pod kierownictw em  Związku Byłych Po

28> „Goniec Ś ląski”, jw .;,J . Piernikarczy.k, jw., s. 85.
29> „Goniec K rakow ski” n r 176, 1 V II 1922.
3°) J. Pachoński, jw. Potw ierdza to relacja L. K asprowskiego z Pszczyny (w Dziale 

H istorii i K u ltu ry  Regionu M uzeum W nętrz Zabytkowych).
31) J. P iernikarczyk, jw.
32> „Goniec K rakow ski” n r  177, 2 V II 1922 „była to robota orgeschowców”; „K urier 

Zagłębia” n r  145, 2 VII 1922; „Gazeta Robotnicza” n r  145, 1 VII 1922.
33) „Goniec Ś ląsk i” n r  148, 149, 1—4 VII 1922; „K atolik” n r  80, 6 V II 1922; „G órno

ślązak” n r  149, 4 V II 1922; „Polska Z brojna” n r  175, 1 V I I 1922.
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wstańców i zabawy ludowe. Panował nastrój podniosły i beztroski, a dzień 
29 czerwca na długo pozostał w pam ięci pszczyniaków.

Fakt pow rotu Górnego Śląska świętowano jeszcze przez najbliższe 
dwa miesiące. 6 lipca miała miejsce uroczysta w izyta gen. Szeptyckiego 
w Tychach na zaproszenie ks. p rała ta  Kapicy, podczas której wygłoszono 
szereg znam iennych m ó w S4). Delegacja ziemi pszczyńskiej i powstańców 
wzięła udział w  znaczącym Święcie Górnośląskim  w Krakowie 9 lipca, 
a następnie w Święcie W yzwolenia w  Katowicach 16 lipca, gdzie podpi
sano podniosły akt scalenia Górnego Śląska z Rzeczypospolitą35). Dzień 
ten świętowano we w szystkich miejscowościach powiatu. Z zachowanej 
odezwy powiatowej Rady Ludowej możemy wnosić o jego program ie: 
„(...) W kościołach naszych niech się odpraw iają uroczyste nabożeństwa 
dziękczynne. W ielebnych ks. proboszczów należy poprosić, żeby w sobotę 
wieczorem od godziny 7-mej do godziny 8-rnej dzwoniono w wszystkie 
dzwony. W niedzielę po południu należy zwiedzić groby poległych po
wstańców i uczcić przez położenie wieńców. Urządzić należy w Towarzy
stwach wieczorki fam ilijne. Tow arzystw a nasze niech wezmą liczny udział 
w pochodzie do kościoła i po wioskach. Niech popłyną liczne składki dla 
tych dzieci braci naszych uchodźców, którzy n ieste ty  musieli opuścić dom 
i mienie i tu ła ją  się bez chleba (chodziło o uciekinierów z Opolszczyzny, 
gdzie rozpętał się w łaśnie te rro r antypolski — przyp. J. P.). W szystkie 
składki zebrane na przyjęcie wojsk polskich, a nie użyte na to należałoby 
najlepiej użyć na wyżej wym ieniony cel. Nie wolno pod żadnym  w arun
kiem zużywać tego grosza na bale i biesiady osobiste. (...)” 38). Akcentem  
kończącym obchody pow rotu Pszczyny do Polski była pam iętna wizyta 
Naczelnika Państw a, m arszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 22 sierpnia 
1922 roku S7).

Rocznica pow rotu Pszczyny i  Górnego Śląska do Polski była czczona 
przed II wojną światową, zwłaszcza w  1932 roku, kiedy m iały miejsce 
uroczyste jej obchody. Po II wojnie światowej wyraźnie poszła w zapo
mnienie, pozostając w cieniu fanfarow ych rocznic powstań śląskich.

34) „Goniec Ś ląski” n r  153, 154, 8—9 V II 1922; „K atolik” n r  82, 11 VII 1922; L. M u
sioł, Tychy, M onografia historyczna, Tychy 1939, s. 235.

35> J. Pachoński, jw., s. 157—160.
36> „Goniec Ś ląski” n r  159, 14 VII 1922.
37) L. Musioł, Pszczyna, jw., is. 482—484. C harakterystyczne, że w  okresie sanacji 

w iększą wagę przypisyw ano tej wizycie niż w ydarzeniom  z 29 VI 1922 roku. Tak 
np. w  1936 roku w  gm ach starostw a w m urow ano tablicę upam iętn iającą w izytę 
m arszałka, k tó rem u niesłusznie przypisano honor objęcia po 6 w iekach niewoli 
'ziemi śląskiej w  praw ow ite w ładanie Rzeczypospolitej.

9 — Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych, t. II 129



A N E K S

Wiersz wygłoszony przez Windiszówną na moście w  Goczałkowicach
29.VI.1922

Pow itanie braci Ślązaków

W itaj nam, stara  dzielnico Piastowa,
Od pnia M acierzy niegdyś oderwana 
Dziś, gdy nad Polską świeci zorza nowa,
To do nas wracaż, ziemico Ukochana!

W itaj nam  Ludu, dziedzicu tej ziemi,
Ślązaku dzielny, w swej wierze w ytrw ały,
Czynem dowiodłeś, żeś jest polskie plemię 
Twój h a rt i wola złą przemoc złamały.

W itaj Ślązaku, wolności rycerzu,
Mężnieś Ty walczył z gwałtem  i przemocą.
Nie zapomniałeś polskiego pacierza,
Za mowę Ojców cierpiałeś ochoczo.

Tyś zawsze wierzył, że Twa spraw a święta,
Że m usi nastać dzień sprawiedliwości.
Błysnęło słońce, pękły wraże pęta,
Po latach cierpień idzie dzień wolności.

P ierzchnęły jak  zm ora dni sm utku i męka 
H akata z gniewu, jak  szatan się pieni,
D arem na wściekłość! Nikt się jej nie lęka,
W yroku dziejów żadna moc nie zmieni!

Polska do ciebie wyciąga ram iona,
Łzy Twe osuszy i ran y  uleczy.
Jak  m atka dziecię przytuli do łona,
W spomnienia cierpień w  Twem sercu zniweczy.

Po latach próby stajesz wśród rodziny,
Łączym się z braćm i z pod jednego znaku,
A dzwon Zygm unta z W awelskiej wyżyny,
Brzmi tryum falnie: W itaj nam , Ślązaku 38).

38) „Goniec Ś ląski” n r  148, 1—2 VII 1922. A utor w iersza nieznany.



Jerzy Polak

LICYTACJA WYPOSAŻENIA 
ZAMKÓW KSIĘCIA PSZCZYŃSKIEGO 

W 1934 ROKU
Rok 1934 stał się przełomowym  w dziejach górnośląskiego koncernu 

księcia pszczyńskiego. Ciągnący się od kilku lat spór podatkowy ze Skar
bem polskim  w skutek pieniactw a Prinza von Płess ■— Jana H enryka XVII 
urósł do rozm iaru problem u międzynarodowego i prowadził do ostrego 
konfliktu. Szereg afer gospodarczych, w k tórych  niebagatelny udział mieli 
obaj książęta pszczyńscy •— ojciec i syn, p rzy  ich rozrzutnym  trybie życia 
doprowadziły koncern do krańcowego kryzysu i ru iny  ł). Dobra w ałbrzy
skie księcia na  Pszczynie już od kilku lat poddawane były ingerencjom  
sądowym  i rozsprzedaży. Teraz przyszła kolej na  dobra pszczyńskie, popa
dające coraz bardziej w  d łu g i2). Władze polskie zdecydowane były już 
rozwiązać radykalnie tzw. „sprawę księcia pszczyńskiego” . Dążył do tego 
zwłaszcza energiczny wojewoda śląski Grażyński. W achlarz przedsięwzięć 
adm inistracji polskiej był bardzo szeroki, w ich zasięgu znalazły się także 
dwa zamki książęce — w Pszczynie i m yśliwski w P rom nicach3).

A rtykuł powstał wyłącznie w oparciu o niepublikowane dotychczas 
m ateriały  archiwalne, zawierające cenne wiadomości na tem at wyposaże
nia książęcych siedzib w okresie m iędzywojennym .

Prolog

Mimo orzeczenia Najwyższego T rybunału Adm inistracyjnego w W ar
szawie przyznającego słuszność żądaniom Skarbu Państw a zapłacenia 
przez koncern zaległego podatku dochodowego za lata  1927— 1931, ten

O przyczynach i rozwoju afer: J. Polak, A fery książąt pszczyńskich w  okresie 
m iędzyw ojennym , „M ateriały M uzeum W nętrz Zabytkow ych w  Pszczynie” t. I, 
Pszczyna 1982, s. 73—95.

2) WAP KatowAce-Pszczyna, zespół A rchiw um  K siążąt Pszczyńskich (dalej AKP) 
XV 243, k. nib. Dochód z fideikom isu Wg danych Gen. D yrekcji dóbr księcia 
pszczyńskiego m iał wynieść w  1934 r. ok. 2 m in zł, a w ydatki 4 m in zł. Zadłu
żenie fideikom isu wzrosło do 12 m in zł, allodu nie podano; IV 1890, k. nlb. Wg d a
nych U rzędu Skarbowego z 22 V III 1934 r. przypuszczalny roczny dochód księcia 
pszczyńskiego z fidsikoimisu wynosił 1 421 550 zł, z czego połowa z kopalń. Jak  na 
zasobność dóbr było to niewiele.

3) w  artykule używa się pojęcia „zam ek” zgodnie iz ówczesną term inologią u rzę
dową, chociaż m am y do czynienia z pałacem  Hrezydenc ją  w  Pszczynie i pałacykiem  
m yśliwskim  w Prom nicach.
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nie chciał płacić i żądał kolejnego m oratorium . Zniecierpliwione już taką 
grą władze skarbow e zarządziły kroki egzekucyjne wobec dłużnika. 
W dniach 18 i 19 m aja 1934 r. nastąpiły  pierwsze zajęcia w  dobrach księ
cia pszczyńskiego. Objęły one zapasy gotówki, papiery wratościowe, konta 
bankowe, zapasy węgla i m ateriałów  budow lanych :ma kopalniach, drzew a 
w tartakach, zapasy piwa oraz wyposażenie szeregu przedsiębiorstw  po
mocniczych i b iu r poszczególnych dyrekcji koncernu (w sum ie obiekty 
wartości 4,5 m in z ł)4). Zajęcia dotknęły również oba zamki. K om ornicy 
sądowi pieczętowali w nich cały inw entarz ruchom y łącznie z bronią m y
śliwską i biżuterią oraz powozownię. Dokonywali p rzy  tym  wyceny, z re 
guły mocno zaniżonej w  stosunku do rzeczywistej wartości, czy naw et 
symbolicznej. Całe wyposażenie zamku w Pszczynie wyceniono zaledwie 
na 45 tys. izł. Oszacowanie takie oczywiście zakwestionowali właściciele.

N iestety z akcji pierwszego zajęcia zachowały się tylko 3 protokoły. 
Janow i Henrykow i XVII zajęto w  zamku w Pszczynie: 2 samochody oso
bowe m arki Ford, 2 dubeltów ki kał. 9,3, 2 dubeltówki z lornetką kał. 12, 
sztucer rosyjski, flobert, browning, siwe futro, m aszynę do pisania Re
m ington ii 1500 książek 5). JegO1 żomie księżnej M arii K atarzynie opieczęto- 
waino m in . walizJkę z biżuterią, zaw ierającą: 3 złote bransoletki, 8 złotych 
broszek, 2 srebrne broszki, 4 złote szpilki ido kraw atu , pierścień z b ry lan ta 
mi, 3 pa ry  złotych spinek do m ankietów , 2 p a ry  perłow ych kolczyków, parę 
kolczyków z kamieniam i, złoty zegarek, złotą torebkę, naszyjnik z perłą, 
pierścień złoty z perłam i, pierścień z brylantam i, pierścień z 2 perłami, 
pierścień z, kam ien iam i6). W powozowa i służbowej na  Kempie sekw estr 
objął rozm aite pojazdy używane nie tylko przez personel koncernu ale 
i osoby towarzyszące książętom  w przejażdżkach i polowaniach (w na
wiasie wycena w złotych): sta ry  powóz wyjazdowy (80), 2 powozy do jazdy 
po piasku (80), czarny powóz k ry ty  (400), powóz półkry ty  (400), żółty po
wóz wyjazdowy (200), m ały powóz m yśliwski (120), 2 czarne powozy k ry 
te „landauery” (1000), 2 czarne powozy półkryte (750), 4 żółte powozy 
wyjazdowe (800), 2 powozy „breki” (700) i 8 otw artych sań wyjazdowych 
(800) 7). O reszcie zajętych przedm iotów można wnioskować z protokołów 
licytacyjnych.

W odpowiedzi na  zajęcia 26 m aja Prinz, k tóry  był generalnym  peł
nomocnikiem swego ojca i prowadził cały spór, wystosował swą kolejną 
petycję do Rady Ligi Narodów oskarżającą władze polskie o bezprawną 
egzekucję na m ajątku  ojca (koncern) i swoim własnym. Uznał się w  niej

4> Protokoły zajęć: AKP IV 1607, XV 241, XV 301.
5) AKP IV 1607, k. 72 (bez wyceny). Decyzja Urzędu Skarbowego o zwolnieniu 

z 9 VI 1934.
6) jw., k. 109 (bez wyceny). Decyzja o zw olnieniu z 12 VI 1934.
7> jw., k. 7.
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ponadto za w ybitnie prześladowanego przedstaw iciela mniejszości niemiec
kiej na polskim  Górnym  Śląsku (był prezesem  Yolksbundu), a przy tym  
za „regularnego i sumiennego p łatn ika”. Do petycji dołączył protokoły 
za jąć8). Podobne protesty  wysłał do Urzędu Wojewódzkiego w K atow i
cach, podkreślając, że zajęcia uderzyły zarówno w jego m ajątek  jak  i ojca 
Jana H enryka XV, choć oficjalnym  dłużnikiem  był ojciec. Trudno jednak 
było rozgraniczyć w zamkach rzeczy należące do ojca i syna, brakowało 
stosownego rozróżnienia własności. Ponadto zwracał uwagę, że zajęcia 
objęły dobra fideikomisowe (do nich należały m in . wyposażenia zamków 
i powozownię), a nie dobra alodialne. W edług obowiązującej pruskiej u s ta 
wy o ordynacjach z 1919 r. tylko z tych  ostatnich mógł być ściągany po
datek dochodowy. Przez dobra alodialne rozumiano dochód netto  z fidei
komisu, ale w  ostatnim  czasie go nie było 9). Przez wykazywanie się ze
rowym  albo ujem nym  dochodem książęta pszczyńscy chronili się przed 
podatkiem  dochodowym, ze zrozum iałą s tra tą  dla państw a polskiego. P ra 
worządność egzekucji skarbow ej na fideikomisie stała  się w ten  sposób 
kluczowym  problem em  w dalszym rozw ijaniu się sporu, przy skompliko
wanych kwestiach praw nych. W niedalekiej przyszłości miało się okazać, 
że tylko rozwiązanie fideikomisu pozwoli wyjść państw u korzystnie z tego 
feudalnego problem u.

W piśmie do wojewody Grażyńskiego P rinz broniąc swych racji 
stw ierdził, że „fakt egzekucji i sposób jej przeprowadzenia m usi spowo
dować gospodarcze zniszczenie p łatn ika” . Zaproponował nowe rozwiąza
nia podatkowe, ikitóre z ibnaku szare  realizacji zostały przez władze odrzu
cone 10). W tym  czasie zaległości podatkowe księcia pszczyńskiego sięgały 
sum y 11 046 592 zł i władze żądały natychm iastow ego jej zapłacenia, gro
żąc nowym i restrykcjam i M inisterstwo Skarbu powiadomiło o umiesz
czeniu go jako płatn ika złej woli na „czarnej liście”. Oznaczało to bliską 
możliwość zastosowania ostatecznych kroków, ten. licytacji zajętych obie
któw, do czego dążyły władze skarbowe.

Jan  H enryk XVII przeszedł jednak nad tą  groźbą do porządku dzien
nego, przew lekając swe rozmowy z władzami w ojew ódzkim i12). Odparł 
naw et ingerencję Sądu Apelacyjnego w Katowicach, k tó ry  zażądał w y
tłum aczenia się z wysokości zaległych podatków:

„Dopuszczenie do tak  wysokich zaległości podatkow ych stanowiłoby 
ciężkie naruszenie obowiązków posiadacza fideikomisu po myśli ustaw y

8) AKP II 1338.
9> AKP IV 1607, k. 17—20. „Fideikom is jako tak i bowiem ,niie może odpowiadać za 

zobowiązania długu alodialnego jakim  jest podatek dochodowy”.
10> Całość rokow ań podatkowych: AK P II 1142, II  1284, tu  k. 23. Pismo do w oje

wody Grażyńskiego z 27 V 1934.
n > AKP XV 243. Pismo U rzędu Skarbowego w  Pszczynie do Gen. Dyrekcja z 8 VI 

1934.
12) AKP II  1284, k. 192. Pism o G rażyńskiego do P rinza von Pless z 27 V II 1934.
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z dnia 10 III 1919 r. i naraziłoby m ajątek  fideikomisowy na znaczne 
s tra ty , gdyż przez unieruchom ienie zakładów przem ysłowych i przez 
uniemożliwienie praw idłow ej gospodarki rolnej i leśnej m ogłaby powstać 
w m ajątku znaczna szkoda nie dająca się powetować. W takim  stanie 
rzeczy Sąd Apelacyjny jako fideikomisowa władza nadzorcza byłby obo
wiązany wziąć pod rozwagę, czyby nie należało odebrać zarząd m ajątku 
fideikomisowego posiadaczowi fideikomisu i ustanow ić dla zagrożonego 
m ajątku  fideikomisu kurato ra  po myśli ustaw y” 13).

W ystosowane w odpowiedzi wywody księcia i jego praw ników  sta 
rały  się udowodnić sprzeczność przeprowadzonych zajęć (a później i licy
tacji) z rozporządzeniem o postępowaniu władz skarbow ych z 25 czerwca 
1932 r. Tłumaczono, że krach  gospodarczy koncernu nastąpił nie z winy 
księcia a władz skarbow ych. By dopełnić obłudy argum entow ano jak  to 
gospodarka koncernu jest prowadzona wzorowo, choć dziesiątki aktualnie 
prowadzonych procesów sądowych mówiło wręcz o innym  stanie stosun
ków 14).

W w yniku usilnych sta rań  adm inistracji książącej zwolniono w czerw
cu 1934 r. gotówkę, część zapasów i m ateriałów  w przedsiębiorstwach kon
cernu, aby nie unierucham iać zakładów oraz m ajątek  osobisty m ałżeństwa 
Jana  H enryka XVII. Utrzymaino zajęcie wyposażeń zamkowych. Jedno
cześnie Urząd Skarbow y w Pszczynie wprowadził nowe egzekucje. W szyst
kie były  uważane przez adm inistrację koncernu 'za [bezprawne i system a
tycznie zaskarżane do Sądu Okręgowego w Katowicach. Sąd w większości 
wypadków odrzucał skargi, podtrzym ując pogląd, że koncern dąży do 
sprowadzenia całego sporu podatkowego na tory  jałowych rozpraw  ju ry - 
stycznyćh nad  skomplikowaną istotą fideikomisu księcia pszczyńskiego 15).

W śród nowych zajęć 'znalazła się biblioteka zamkowa w Pszczynie 
zawierająca 1524 tomów dzieł o pew nej w artości zabytkowej (XVIII— 
XIX  w.). W yrażony w tej spraw ie protest adm inistracji książęcej wska
zywał na jej przynależność do fideikomisu i na niedorzeczność oszacowa
nia każdego tom u na 1 zł. Zażądano uchylenia zajęcia i oszacowania biblio
teki przez rzeczoanawców 16). Urząd Skarbow y zakwestionował przynależ
ność biblioteki do fideikomisu, m.in. z powodu przedstaw ienia przez 
skarżących nie odnośnych dokum entów fundacyjnych a świadectwa lokai 
pałacowych. Zatrudnił jednak rzeczoznawców w osobach znanego biblio
fila Konstantego P rusa z Biblioteki Urzędu W ojewódzkiego i d ra  Paw ła 
Rybickiego z Biblioteki Sejm u Śląskiego w Katowicach, k tórzy dokonali 
w  lipcu przeglądu i w yceny zasobu bibliotecznego. Ich zdaniem kolekcja

13> AKP XV 246, k. nlb. Tu całość spraw y podatkowej.
14) jw. Pismo dr B runna do Sądu Apelacyjnego z 21 VI 1934.
15) AKP IV 1607, XV 241, XV 246.
16) AKP IV 1607, k. 119—120. Piismo Gen. Dyr. do W ydziału Skarbowego UWoj. 

z 16 VI 1934.
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była przypadkow ym  zbiorem dzieł z rozm aitych dziedzin i 00 do rzadkości 
druków nie była zbyt cenna. Stąd oszacowali ją na 6500 z ł 17).

Na żądanie G eneralnej D yrekcji dóbr księcia pszczyńskiego Urząd 
zatrudnił także dla należytego określenia ruchomości zam kowych prof. 
dra Feliksa Koperę, dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. W yce
nił on pobieżnie meble i inne dzieła sztuki oraz przedm ioty użytkowe 
w zam ku w Pisz/czynie na 104 050 zł, a w  Prom nicach na 14 360 z ł 181. 
Z pewnością kierow ał się ówczesnymi cenami antykw arycznym i istnie
jącym i na skrom nym  rynku polskim. Książęta pszczyńscy uważali i  tę w y
cenę za mocno zaniżoną, podnosiła to również prasa polska i niemiecka. 
Jednakże wyposażenie obu zamków nosiło charak te r ściśle użytkow y, było 
bowiem formowane' przez pokolenia (od poł. XVIII w.) zgodnie z, duchem 
epok, ale bez poważniejszego program u kolekcjonerskiego. Stąd b rak  było 
w nich w ielkich dzieł sztuki, a oszacowanie dla celów licytacyjnych po
szczególnych przedm iotów wyobcowanych z większych zespołów niew ątpli
wie obniżało ich rzecz,ywistą wartość.

L i c y t a c j e

4 sierpnia 1934 r. władze skarbow e zarządziły nowe zajęcia w do
brach księcia pszczyńskiego (m.in. ogrodnictwa zamkowego w Pszczynie) 
z równoczesnym przeprowadzeniem  za tydzień licytacji niektórych obie
któw. Znalazły się wśród nich zapasy węgla na kopalniach, zapasy drze
wa w ta rtak u  Kobiór i urządzenia zamków w Pszczynie i Prom nicach 19). 
Sum y uzyskane z licytacji m iały pójść na pokrycie zaległych podatków 
księcia. Decyzja o licytacji była 'dla niego pełnym  zaskoczeniem. Jan  
H enryk XVII wystosował więc niezwłocznie now y protest do Sekretaria tu  
Ligi Narodów przeciwko licytacjom  (7 sierpnia).

Wiadomość stała się sensacyjna, zwłaszcza dla p ra s y 20’. Jak  dotąd 
bowiem w II Rzeczypospolitej nie doszło dó przym usowej licytacji w y
posażenia siedziby radow ej arystokracji. Zdawano1 sobie przy tym  spra
wę, że licytacja zamków księcia pszczyńskiego nosi charak ter w znacznej 
mierze prestiżowy, gdyż nie można się było spodziewać wysokich sum 
uzyskanych z aukcji. L icytacje świadczyły nie tylko o głębokim upadku 
dłużnika i jego oczywistej niewypłacalności, ale staw ały się niejako sym 
bolem końca znienawidzonych na Górnym Śląsku niemieckich m agnatów 
z Pszczyny. Z właściwego znaczenia licytacji zdawała sobie sprawę rodzi

jw., k. 220—2S6, k. 285—8. Protokół wyceny z 23 V II 1934.
18> jw., k. 215. H onorarium  profesora wynosiło 500 zł. N iestety nie zachow ały się 

jego protokoły z oszacowania z 21 VII 1934. K ró tk i pobyt świadczy o pobieżnym 
przeglądzie.

10> AKP IV 1890, XV 243. Licytację węgla w strzym ano jednak  decyzją rządu  pol
skiego.

2°) L icytacja była odnotow ana w  wielu tytułach, łecz tylko kilka podało konkretne 
szczegóły jak  nip. „Siedem  groszy” z 6 i 7 V III 1934.
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na właścicieli dóbr pszczyńskich i postanowiła odpowiednio zareagować. 
F iirst von Pless (Jan H enryk XV) chciał ratow ać wyposażenie zamków 
za wszelką cenę, dla „honoru rodziny i dobra koncernu”, a także z sen ty 
m entu, gdyż w Pszczynie się urodził. Znalazł gorące poparcie syna, jak
i organizacji niem ieckich zainteresow anych utrzym aniem  posiadłości n ie
mieckich rodów w P o lsce211. Obroną zajął się Ja n  H enryk XVII, k tóry  
wobec niemożliwości cofnięcia licytacji w ysunął plan nabycia ruchomości 
na aukcji przez zaufanego pośrednika.

Misję tą  zaproponował swem u młodszemu b ratu  — Aleksandrowi hr. 
Hochberg — zamieszkałem u w M onachium wraz z ich sparaliżowaną 
m atką, pierwszą żoną F ursta  -— M arią Teresą zwaną Daisy. W tym  celu 
została zaw arta w Monachium, na kilka dni przed licytacją, m iędzy J a 
nem H enrykiem  XV II a A leksandrem  brzem ienna w sku tk i umowa ustna. 
H rabia A leksander zostawał powiernikiem  ojca w spraw ie wyposażenia 
zamków i m iał wziąć udział w licytacjach w swoim imieniu, ale za p ie
niądze ojca. Z zasady powiernictw a wynikało, że nabyte przez siebie 
przedm ioty hrabia  m usiał oddać do dyspozycji ojca na każde jego żądanie 
oraz po czasie zrzec się do nich praw a. Miał więc być figurantem  i rze
czywiście wówczas nie przejaw iał jakiegokolwiek zainteresow ania całym 
problem em . Faktycznie operacją dyrygował Jan  H enryk XVII, k tó ry  swe
mu bratu  w ybrał adwokata, określał do jakiej sum y można licytować
i przede wszystkim  dostarczył potrzebne pieniądze. A leksander wiedział 
tylko, że pochodzą z Niemiec. W rzeczywistości zabrano je  z kapitału  Bro
w aru Książęcego w Tychach przeznaczonego na zakup zapasów. Pieniądze 
znajdow ały się w D eutscher Bank w Gliwicach, skąd transferow ano je 
do K atow ic22). K ontrow ersyjną pozycją w  powyższej umowie była „za
p ła ta” dla pośrednika. A leksander powoływał się później na obietnicę 
Prinza zarachowania powierzonych sum  na należne mu kapitały  ze swego 
działu spadkowego. B rat puścił jednak  tę  kw estię w  niepamięć.

A leksander przybył na licytację, ale wziął w  niej udział jako obser
wator, licytował bowiem w jego im ieniu adwokat d r Zechenter z K ato
wic, k tó ry  otrzym ał do dyspozycji blisko 250 tys. z ło tych23’.

W artość zamków księcia pszczyńskiego oceniano wówczas na 3 372 028 
zł dla zamku w Pszczynie i 364 250 zł dla zamku w P rom nicach241. Z obu 
Urząd Skarbow y w Pszczynie wystawił na licytację przedm ioty wartości 
urzędow ej 136 tys. złotych. W edług obwieszczeń licytacyjnych mieściły 
się w tej sum ie poniższe obiekty:

21) AKP IV 1941, k. 122. Pismo b. m in istra  C urtiusa do K onzem -B iuro  z 2 VII 1935.
2« jw., k. 79—85; A K P II 1527, k. 144—150 d 205—206.
S3> AKP IV 1811 a, k. 12—16. Zeznanie d ra  Z echentera przed Sądem  Okręgowym 

w Katowicach.
24) AKP IV 1762, k. 192. W artość całego m a ją tk u  fideikomisowego i alodiałnego 

oceniano na ok. 1 m ld zł.
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1. Meble i urządzenie zamku w Pszczynie — 104 050 zł
2. Biblioteka zamkowa w Pszczynie — 6 500 zł
3. Powozownia książęca w Pszczynie — 11 700 zł
4. Meble i urządzenie zamku w Prom nicach — 14 360 z ł 25).

Urząd Skarbow y obawiał się, że część przedm iotów nie znajdzie szybko 
amatorów kupna po cenach 'wywoławczych, toteż profilaktycznie w yzna
czył następne (co tydzień) term iny  licytacji z już niższymi cenami. Gro
ziło to oczywiście, że część wyposażenia zamków pójdzie za bezcen.

Dane na tem at licytow anych obiektów pozwalają wobec braku bliż
szej charakterystyki ustalić precyzyjnie tylko ich ilość. Jedynie w w y
jątkowych przypadkach udało się zidentyfikować obiekty a naw et odszu
kać je w obecnych zbiorach M uzeum W nętrz Zabytkowych (patrz załą
czony aneks). Poniżej zestawiono licytow ane przedm ioty w edług gatun
ków oraz ilości i  rozpiętości cen wywoławczych dla pojedynczych szttuik ga
tunku  (brak niektórych danych dla zam ku w P rom nicach28):

G atunek przedm iotu
Pszczyna Prom nice

ilość cena w  zł iilość cena w  zł

szafy 25 70—2000 17 200—700
w itryny 24 40—1000 1 800
komody 5 100—400 — —
biurka 16 30—1000 — —
stoły 45 40—350 33 100—350
stoliki 20 25—280 16 100—300
konsole 12 30—400 — —

łóżka 3 60 11 —

kanapy (sofy) 42 30—250 5 —

otom any 3 50 — —

fotele 253 20—160 22 120
krzesła 51 10— 100 59 40
taborety — —  ( 2 100
toaletk i 4 40—100 _ —

um yw alki 14 50—80 11 —

paraw any 5 40—450 8 —

wieszak 1 10 — —

dyw any 36 100—1500 1 —

chodnik (40 m) 1 160 — —

gobelin 1 1000 — —

firank i — — 11 —

zegary 13 50—500 4 100— 200
lu stra 34 15—165 16 100—150
obrazy i ryciny 35 40—500 105 —

rzeźby m arm urow e 2 700—800 2 —

25> „Schlesische Zeitung”, 7 V III 1934.
26) AKP XV 743, ik. 20—23 ii n.; „Siedem groszy”, 7 V III 1934.
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G atunek przedm iotu
Pszczyna Promraice

ilość cena w  zł ■ilość cena w  zł

postum enty m arm urow e 4 300 — —

kosze porcelanowe 4 20 — —

porcelana — — 8 10

wazy 37 40--270 13 30--7 0
świeczniki 8 5 0 --250 3 —

żyrandole (pająki) 32 5 0 --600 — —
rogi jelenie (pary) 611 4 - -10 347 4-- 1 0

w ypchane zw ierzęta — — 20 —
skóry zwierzęce 2 100 6 —
kieł słonia 1 200 — —

broń m yśliw ska — — 19 —

zbroje 2 80 — —

kałam arze z rogów — — 4 —

m iednica drew niana — — 1 —

kufel — — 1 50
dzban mosiężny z misą 1 300 — —

fortep ian  („B luttner”) 1 800 — — •

pianino — — — —

ap a ra t radiow y 1 150 — —

m aszyny do pisania 2 70 — —

globus 1 30 — —

barom etr — — ■ 1 —

Ponadto z po wozowni pszczyńskiej (książęcej) wystawiono na licy
tację:

2 samochody osobowe (mercedes) — 4000 zl
10 powozów czarnych — 5000 zł
4 wozy do polewania — 800 zł
2 bryczki 4-kołowe — 500 zł
1 bryczkę 2-kołową — 200 zł
4 sanie — 800 zł
1 wóz elektryczny — 400 zł

Jeszcze w przeddzień aukcji książę pszczyński liczył, że nie dojdzie
jednak do niej, że uda się ją odroczyć przy złożeniu kaucji w biletach
skarbow ych równoznacznych z obiegową gotówką. Mimo wystosowania
do Sądu Okręgowego skargi przeciw licytacji, sąd nie zmienił decyzji władz
skarbow ych27’. W gorączce przedaukcyjnej pojaw iła się natom iast nowa
kwestia. Oto adwokat M. Chorzelski z Katowic w imieniu hr. A leksandra
jako pełnomocnika swej m atki Marii Teresy zakwestionował w sądzie za
jęcie i skierowanie do licytacji mebli należących do niej. Meble te otrzy-

27) A K P  X V  720, k. n lb .
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mała Daisy w  czasie m ałżeństwa z Janem  H enrykiem  XV w podarunkach 
lub zakupiła z własnych środków w Neapolu i Francji. Po rozwodzie nie 
wywiozła ich do Monachium, z braku miejsca w skrom nej kam ienicy gdzie 
mieszkała. P rzedm ioty  Daisy sta ły  przemieszane z innym i w  pokojach 
w Pszczynie. O uwolnienie pomyłkowo zajętych mebli starano się już od 
czerwca. 9 sierpnia sąd w strzym ał zajęcie pod w arunkiem  wpłacenia kaucji 
w wysokości 4 tys. zł (meble oszacowano ;na 3 940 zł). K aucję wpłacono 
i w chwili rozpoczęcia licytacji (już po oględzinach) ogłoszono wycofanie 
tego zespołu. Było to pewną sensacją. W skład zespołu Daisy wchodziły 
następujące obiekty: 5 szaf, 2 szafki, 4 komody, biurko, toaletka, paraw an, 
um ywalka, 5 stołów, 5 stolików, 4 kanapy, 3 krzesła, 19 foteli, łóżko, 2 ze
gary, 8 dywanów, 2 lustra, 2 żyrandole. P rzejął je hr. A leksander 28).

Pierw sza licytacja m iała m iejsce w Pszczynie w  piątek 10 sierpnia. 
Prowadził ją  kierow nik miejscowego Urzędu Skarbowego Ochęduszka 
z dwoma urzędnikam i. Jej przebieg możemy sobie wyobrazić głównie na 
podstawie relacji dziennikarskich. Najbardziej obiektyw ny opis znalazł się 
w katowickich „Siedmiu groszach” :

„(...) już od wczesnych godzin porannych przed zamkiem  gromadziły 
się większe tłum y ludzi, kom entujących żywo ostatnie wypadki. 
K rótko przed godziną 9-tą do zamku przybyli sekw estratorzy Urzędu 
Skarbowego w Pszczynie, czyniąc gorączkowe przygotowania do prze
prowadzenia licytacji. P rzed zamkiem  oraz we wszystkich wejściach 
ustaw ione były silne posterunki policyjne, k tóre utrzym yw ały nale
żyty porządek. Ponieważ w tym  w ypadku spodziewano się większego 
napływ u ciekawych posterunkow i nie dopuszczali tych osób na teren  
zamku. W szczególności przy wejściu do zam ku wszyscy zam ierzają
cy brać udział w  licytacji, musieli się wykazać posiadaniem  sum y 
50 zł. Pomimo takiej kontroli, nieomal cały zam ek zapełnili ciekawi. 
Z pośród kupujących zauważyć można było hr. A leksandra Hoch- 
berga z Monachium, oraz kilku żydów, handlarzy starzyzną. Am a
torzy kupna oprowadzani byli grupam i po zamku. Do ostatniej jed
nak chwili panowało ogólne przekonanie, że do naznaczonej licytacji 
nie dojdzie, tym  bardziej, że w jednym  z gabinetów odbywały się 
jeszcze pertrak tacje  w spraw ie ewentualnego w strzym ania licytacji. 
Ostatecznie jednak sekw estratorzy zawiadomili oczekujące osoby, że 
wobec niedojścia do jakiegokolwiek porozum ienia pomiędzy strona
mi, przystąpi się do licytacji zajętych przedmiotów. Naprzód rozpo
częto sprzedaż powozów, oraz aut. Ponieważ jednak te w ehikuły sprze
dawano jedynie w kom pletach po kilka sztuk, nie znalazł się na nie

28> AKP II 1303, k. 35—39. Meble o włos nie zostały zlicytowane z b raku  pełno
m ocnictwa Daisy, interw eniow ano przez K onsulat RP w  Monachium.
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ani jeden reflek tan t. Urzędnicy powiadomili przybyłych, że następna 
licytacja odbędzie się w dniu 16 bm. Niesprzedane au ta  i powozy wy
staw ione zostają dziś ,na sprzedaż już pojedynczo, oraz sprzedane 
zostaną poniżej ceny szacunkow ej.

Następnie wszyscy udali się do zamku, gdzie miał się odbyć dal
szy ciąg licytacji. W zamku zostały wystawione na sprzedaż urządze
nia pokoi, obrazy, cenne zbiory rogów, oraz biblioteka. Jako pierwsze 
sprzedane zostały zbiory rogów w ilości 42 sztuk, k tóre nabył krew ny 
ks. Pszczyńskiego hr. Hochberg z Monachium. Z przebiegu licytacji 
wywnioskować można było, że krew ni ks. Pszczyńskiego zamierzali 
kupić wszystkie przedm ioty, przedstaw iające jakąś w artość historycz
ną dla ich rodu. Drobniejsze przedm ioty przeszły na własność ży
dowskich handlarzy starzyzną. Licytacja przeciągnęła się do późnych 
godzin popołudniow ych” 29).

Dzienniki niemieckie były znacznie mniej obiektywne i w swych relacjach 
kierow ały się w yraźnie emocjami n a tu ry  nacjonalistycznej. Największy 
opis zamieścił „K attow itzer Z eitung”, przesadzając zwłaszcza m oment licy
tacji:

„(...) przybyli liczni handlarze z Katowic, W arszawy, Kielc itd. Przed 
zam kiem  tłoczyli się ludzie. Chłopi i  chłopki z okolicy, którzy przy
byli na targ  do Pszczyny i teraz także chcieli zobaczyć licytację. Typy 
handlarzy jakie się widzi tuzinam i w  katowickich kaw iarniach i oka
zyjni kupcy z w szystkich możliwych części Polski. Licytanci idą naj
pierw  przez zamek. Ludzie zostają przeprowadzeni w wielkich gru
pach przez nieskończony ;rząd polkoi i sal, w k tórych  mogli wyszu
kiwać, co im przypadło do gustu. Tłum y zwiedzających zgromadziły 
się zaraz w dwóch obozach. W jednym  chłopi, k tórzy z nieśmiałymi, 
przejętym i oczyma oglądają kosztowne obrazy, porcelanę, kryształy, 
meble; w drugim  handlarze i ludzie, k tórzy wierzą, że dzięki tanio 
nabytem u zegarowi rokokowemu ich mieszkania staną się bardziej 
w ytw orne. Ludzie ci obmacują, oszacowują i k ry ty k u ją  dyw any i fo te
le, wazy i lustra. To jest oburzające, mówi ktoś z ludzi — widzieć jak 
te „hieny” obm acują tak  piękne przedm ioty. (...) Tak na przykład 
w w estybulu stoi wispaniała waza chińska o wysokości ponad 2 m, 
której cena kupna wyniosła 10 tys. złotych m arek i k tórej wartość 
dla zbieracza odtąd raczej jeszcze wzrosła. W szacunkowym  wykazie 
jest ona wyceniona na 1500 zł. Powszechne zainteresowanie wzbudził 
okrągły stół, w  którego b lat jest wpuszczona srebrna tafla: Wielka 
K w atera Główna 1915 r. Wokół b latu  biegną 10 cm szerokie ośmio
kątne pierścienie, ,na których są w ygraw erow ane podpisy ces. W il
helm a II, H indenburga i innych dowódców wojskowych. (...) Nadzwy-

Siedem groszy” 11 V III 1934.
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czaj obszernych i cennych zbiorów broni nie licytowano (nie znamy 
powodów ich wyłączenia — przyp. J. P).

Początkowo licytacja odbywała się w jednym  pokoju, ponieważ 
jednak pokój był za m ały dla tłum u kupców, musiano w końcu nosić 
meble przed zamek. N ajpierw  ledwo nadarzył się ktoś dla ogłaszanych 
przedmiotów. Można było zauważyć, jak  każdy lękał się pierwszy 
licytować. Potem  przyszły pewne cenne sztuki, renesansowe i baro
kowe krzesła, dyw any itd. Teraz ceny szybko poszły w  górę, ponie
waż o niejedną pojedynczą sztukę handlarze toczyli długie pojedynki. 
Wśród kupców był także hr. Hochberg z Monachium, k tóry  wykupił 
wszystkie wartościowe przedm ioty, szczególnie zbiory poroży i inne, 
które posiadają historyczną wartość dla rodziny. Jednakże niejeden 
obiekt m usiał pozostawić handlarzom , którzy coraz szybciej i coraz 
wyżej licytowali. Na początku kupcy zwlekali z licytacją, teraz każdy 
niepokoił się, że cenne sztuki mogły um knąć. (...) W całości zlicyto
wane rzeczy poszły daleko poniżej ich rzeczywistej wartości. Z m iesz
kańców Pszczyny brało udział w licytacji ty lko 2— 3 kupców. (...) Tak 
do godzin wieczornych licytowano meble z dwóch pięter. L icytacja 
przedm iotów znajdujących się na 3 piętrze, k tóre do Prinzessin na
leżą (do Daisy — przyp. J.P.) na  podstaw ie in terw encji w  Sądzie 
Okręgowym w Katowicach została odwołana. (...)” 30).

Opisy powyższe trzeba uzupełnić spraw ozdaniem  urzędnika książęcego
Walus cha:

„W obce ręce przeszły właściwie tylko przedm ioty dla nas niew ar- 
tościowe. Przez nieuwagę poszło jednak 20 wyrzeźbionych krzeseł
i foteli z pokoju H indenburga za cenę 800 zł. Oprócz tego sprzedano 
ze zamku: 4 białe krzesła i 2 stoły z łazienki za cenę ok. 75 zł, które 
nam  jednakże chce wrócić kupiec w tej samej wartości, dywan z bi
blioteki w cenie 2400 zł, 2 dywany z pokoju gościnnego na 2 piętrze 
za cenę ok. 500 zł, pianino z pokoju gościnnego za cenę 1000 zł, waza 
za 160 zł i 2 zegary stołowe za 235 zł. Inne przedm ioty dotąd nie prze
szły jeszcze w obce posiadanie. (...) Ścisk do oględzin w piątek był 
olbrzymi. Szacuję liczbę ludzi, którzy przez zamek przeszli w  celach 
kupieckich na ok. 1000 osób. W pierwszym  rzędzie byli obecni na
turaln ie żydzi. Przygotow aliśm y się już dzień wcześniej i wszystko 
co ew entualnie złodziej m ógłby wziąć schowaliśmy, tak  że tylko me
ble i zajęte wazy sta ły  w pokojach. Oględziny trw ały  od 8.30 do 10.30, 
natom iast licytacja od 11.30 do 20.30. Poza tym  przebiegała ta  licy
tacja spokojnie” 31).

8°) „K attow itzer Zeitung” 11V III 1934, tłum . autor. P rasa niem iecka szczególnie 
podkreślała fak t licytacji owego stołu z 1915 r. jako narodow ej pam iątk i n ie
mieckiej.
AKP II 1144, k. nlb. Pismo W aluscha do Scharego z 13 V III 1934.
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Znakom itą większość przedm iotów nabył hr. A leksander. Sądząc po wy- 
lieytow anych cenach konkurencja była słaba. Przybite  ceny były wyższe 
od cen wywoławczych zaledwie o 1— 10 zł. Praw dziw a walka m iała m iej
sce o rzeczy czysto użytkow e — najnow szej daty  fortepian, radio — wów
czas bardzo modne i poszukiwane, czy niektóre dywany, nie zaś o ewi
dentne dzieła sztuki. W aukcji nie b rali przecież udziału ani kolekcjonerzy 
ani antykw ariusze. Mógł mieć na to w pływ  fak t nikłej reklam y licytacji 
pszczyńskiej i słabego rynku handlu sztuką w Polsce. W arto pamiętać, 
że ze strony  Skarbu nie była ona traktow ana jako aukcja dzieł sztuki, lecz 
jako wyprzedaż całego wyposażenia zamków od barom etru  począwszy 
a na szafie gdańskiej skończywszy czyli jako norm alna egzekucja na m ie
niu dłużnika. Trudno porównywać ceny wywoławcze aukcji pszczyńskiej 
z ówczesnymi cenami na aukcjach dzieł sztuki w W arszawie. Jeżeli jed
nak wziąć pod uwagę licytację zbiorów E. Neprosa (1930 r.) i I. Szebeki 
(1937 r.), z których dochowały się katologi, okazuje się, że ceny są po
równywalne, a naw et te same (w przypadku tej drugiej). Rzecz jasna s ty 
lowe przedm ioty wysokiej klasy były w W arszawie 2 i 3 razy wyżej osza
cowane, nie bez znaczenia dla wysokości cen w 1934 r. był trw ający  
jeszcze kryzys gospodarczy. W arto przytoczyć niektóre ceny podobnie 
określanych w opisach przedm iotów w stolicy: szafa gdańska 500—900 zł, 
biurko 150— 300 zł, stół 120— 350 zł, kanapa 60— 150 zł, łóżko 40 zł, toaletka 
150 zł, paraw an 30 zł, fotel 50—75 zł, zegar kom inkowy 70—600 zł, dy
w any 100— 4200 zł, lustro  100 zł, żyrandol 100—150 z ł 32).

H rabia A leksander nabył 10 sierpnia w Pszczynie następujące obie
kty: 7 szaf, 9 komód (w tym  jedna z blatem  m arm urow ym  i dwie japoń
skie), 2 w itryny, 3 b iurka (w tym  jedno białe z blatem  m arm urowym ), 
16 stołów, 10 stolików, 8 konsol, łóżko, 24 kanapy, otomanę, 141 foteli,
3 krzesła, 2 um ywalki, 3 paraw any, fortepian, 23 dywany, skórę żubra,
11 zegarów, radio, kieł słonia, 8 luster, 17 obrazów i rycin, rzeźbę m ar
murową, 2 zbroje, 4 postum enty m arm urow e, gobelin, 6 świeczników, 
33 wazy, 13 żyrandoli i 600 par rogów je len ich 33).

W dniu następnym , tj. 11 sierpnia miała miejsce licytacja w zamku 
m yśliwskim  Prom nice. Uczestniczyli w  niej ci sarni kupcy. Podobnie jak 
w Pszczynie, większość przedm iotów a zwłaszcza bogate zbiory myśliwskie 
gromadzone od 80 la t nabył hrab ia  Hochberg. W jego ręce przeszło: 13 szaf, 
21 stołów, 10 stolików, 7 łóżek, 18 foteli, 48 krzeseł, 8 um ywalek, 3 pa
raw any, dywan, 6 skór dzika, 3 zegary, 9 lu ster (w tym  jedno z paraw a
32> K atalog zbiorów Edw arda Neprosa, L icytacja LXVI. Dom Sztuki, W arszawa 1930; 

K atalog likw idacyjnej licytacji zbiorów i urządzenia mieszkalnego po śp. Min.
I. Szebeki. Pałac Sztuki, W arszawa 1937. A utor dziękuje pnoi. d r  A. Ryszikiewiczo- 
w i za w skazaną litera tu rę .

33) AKP XV 743, k. 20—23. Faktycznie pojęcie „rogi je len ie” mylące, obejm uje bo
wiem : w ieńce jelenie, łopaty danieli, poroża rogaczy i haki kozic. W M uzeum 
zachowało się ich 544 sztuk z zam ku w Pszczynie i Prom nicach.
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nem), 96 obrazów i rycin (za sum ę 2605 zł), 2 płaskorzeźby, 3 świeczniki, 
4 wazy, 287 par rogów jelenich, 18 wypchanych zwierząt, 19 sztuk broni 
myśliwskiej, 6 firanek, barom etr, 4 kałam arze z rogów i łódkę z przyrzą
dami 31). Wg W aluscha „niestety przeszły w  pryw atne ręce stoły i fotele 
z pokoju Fursta. Oprócz tego 6 stołów z salonu za cenę 740 zł. Doszliśmy 
do porozumienia, że otrzym am y je z powrotem . Dalej zostały sprzedane 
instalacje z 2 pokoi na I piętrze i jakieś poroża” 35).

Tego samego dnia odbywała się ponadto licytacja drzewa w książęcym 
tartaku  w Kobiórze, gdzie głównym  nabywcą był także A leksander. Z licy
tacją tą  wiąże się osobna afera.

Dr Zechenter (w zastępstw ie hr. A leksandra) wydał na licytacji 
w Pszczynie 70 267 zł, w Prom nicach 11 469 zł, zakupując w sumie 97°/o 
zlicytowanych wówczas obiek tów 3S). Obie aukcje przyniosły Urzędowi 
Skarbowemu tylko 89 346 zł dochodu, co nie można było uznać za sukces 
finansowy. Blisko V4 przedm iotów nie znalazła nabywcy, m iały one być 
licytowane za tydzień.

Książę pszczyński nie zamierzał jednak dopuścić do tego. W tym  celu 
w przeddzień drugiej licytacji 3 urzędników księcia udało się do Urzędu 
Skarbowego w Pszczynie. Zaproponowali wolną sprzedaż pozostałych 
przedmiotów bez licytacji, w  m yśl ustaw y z 1932 r. o sposobie przepro- 
wadizania przym usowej egzekucji. Jedynym  nabywcą miał być hr. A le
ksander. Koncepcję taką zaakceptowano, ale długi spór wywołała spraw a 
wysokości sum y kupna. Ostatecznie zgodzono się na sum ę 45 tys. zł i to 
dopiero w dzień licytacji, kiedy potencjalni nabywcy stali już pod zam
kiem 37).

Około godz. 11 znacznie więksizy niż przed tygodniem  tłum  in tere
santów dowiedział się o zawieszeniu przez Urząd Skarbowy licytacji. W y
wołało to spore poruszenie, snuto rozm aite domysły na tem at motywów 
takiej decyzji. Szereg osób czekało w swych samochodach jeszcze po po
łudniu na rynku w Pszczynie, licząc na zmianę sytuacji. Czekali również 
dziennikarze w ęszący kolejną sensację 38).

H rabia A leksander kupił 17 sierpnia pozostałe niezlicytowane dotąd 
przedm ioty: 13 szaf, 10 komód, w itrynę, 11 biurek, 22 stoły, 4 stoliki,
4 konsole, łóżko, 10 kanap, otomanę, 69 foteli, 34 krzesła, 3 toaletki, 11 
um ywalek, paraw an, wieszak, 2 dywany, chodnik, 4 kosze porcelanowe,
3 4 > j w .

35> AKP II  1144, jw.
36> AKP IV 1942, k. 32—34. Nota Konzern-Biiuro z 18 IV 1935.
37> AKP II 1303, k. 10—12. Nota T renczaka z 17 V II I1934. Początkowo adw okat Ze

chenter chciał zapłacić tylko 25 tys. zł, a więc połowę oceny szacunkowej.
3S) „K attow itzer Zeitung” 18, 19 V III 1934; „B reslauer Neueste N achrichten” 19 VIII 

1934; „Siedem groszy” 18 V III 1934: „W związku z tym  już w  dzień poprzedzający 
licytację do Pszczyny zjechało k ilku  am atorów  kupna, zaś w  p ią tek  przybył cały 
szereg osób zam ierzających brać udział w  licytacji. W ielu nabywców przybyło 
z Czechosłowacji.. P rzew ażali jednak Żydzi, handlarze starzyzną”.
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rzeźbę m arm urow ą, 21 luster, 18 obrazów, 2 świeczniki, 3 wazy, 5 zega
rów, 12 żyrandoli, dzban mosiężny z tacą, globus, maszynę do pisania oraz 
całą bibliotekę zamkową i inw entarz powozowni książęcej. W olną sprze
daż zastosowano także w stosunku do Prom nic. Tu w ręce A leksandra 
przeszło: 2 szafy, komoda, 6 stołów, 6 stolików (jeden z mozaiką), łóżko,
2 kanapy, 4 fotele, 7 krzeseł, 2 taborety, um ywalka, zegar, 5 luster, 9 waz, 
8 sztuk porcelany, kufel, 4 firanki, 8 par rogów 391. Nabywca wpłacił tego 
dnia do kasy W ydziału Skarbowego Urzędu Wojewódzkiego 45 tys. zł.

W sum ie wydał z pieniędzy dostarczonych mu przez b rata  kwotę 
127 232 zł 57 g r 40). Tak niska kw ota licytacyjna była bardzo korzystna 
dla von Plessów, k tórzy stosunkowo tanim  kosztem  w ykupili własne sprzę
ty. Oczywistą szkodę poniósł Skarb, k tó ry  uzyskał z licytacji urządzeń 
zamków księcia pszczyńskiego zaledwie 134 346 zł, a więc mniej niż w y
nosiła ich w artość szacunkowa. Pokryw ało to tylko 7ioo zaległości podatko
w y c h 411. Część tej kw oty wydał Urząd przy tym  na koszty samej egze
kucji, tak, że rzeczywiste korzyści Skarbu były jeszcze mniejsze. Odezwały 
się więc głosy o niepotrzebnych licytacjach. Zadawano naw et pytanie: 
„Nie lepiej byłoby dla państw a ze względu na w artość tych przedmiotów 
przekształcić zaimku w M uzeum ”? 421.

Z wyposażenia zamków księcia pszczyńskiego zostało wywiezionych 
szereg rzecizy naby tych  przez handlarzy: :z Pszczyny — komoda, 2 w itry 
ny, biurko, 2 stoły, stolik, 4 kanapy, otomana, 24 fotele, 11 krzeseł, pia
nino, 3 dywany, skóra zwierzęca, 2 m aszyny do pisania, 3 lustra, 2 zegary,
5 żyrandoli, waza, 11 par rogów jelenich; z Prom nic — 2 szafy, 7 stołów,
3 łóżka, 3 kanąpy, 4 krzesła, 2 um ywalki, 5 paraw anów , 2 lustra, 9 obra
zów ii rycin, 2 w ypchane zwierzęta, firanka, 52 p a ry  rogów jelcnich, m ied
nica drew niana z dzbankiem. N iektóre przedm ioty odsprzedawano z po
w rotem  właścicielom Pszczyny jeszcze w 1935 r . 431.

Druga połowa sierpnia przyniosła dalsze ataki prasy i opinii publicz
nej na księcia pszczyńskiego za fata lną gospodarkę koncernem, niew y- 
wiązywanie się z obowiązku podatkowego i kam panię antypolską na fo
rum  Ligi N arodów 441. W tak  gorącej atm osferze nastąpiły  brzem ienne 
decyzje. Władze skarbow e postanowiły wprowadzić nad fideikomisem
39) A K P XV 743, k. 16—19. Zestaw ienie pokojam i zam ku w Pszczynie.
4») AKP IV 1942, k. 33.
41> AKP II 1303, k. 73 i 110.
42> „Pom m ersche Tagespost” 22 V I I I 1934. Gazeta atakow ała prasę polską za jej za

dowolenie, iż licytow ane przedm ioty idą za bezcen.
4S) AKP IV 1941, k. 155. Pismo Śląskiego Domu Handlowego „A graria” z Miko

łowa do adw okata N eum anna z 3 VII 1935.
44) Do najostrzejszych ataków  doszło na łam ach „Polski Z achodniej” związanej 

z G rażyńskim . 11V III 1934: „K arząca dłoń spraw iedliw ości nie m inie go: W ła
dze nasze m uszą znaleźć i znajdą n a  pewno sposób na zuchwałego m agnata. W y
egzekw ują też na pewno do ostatniego grosza swe przekraczające dziesiątki m i
lionów należności! (...) Dość już tej swawoli! Nie n a  zam ku w  Pszczynie miejsce 
d la  tego zuchwałego panka, ale w  Berezie! Do Berezy więc!”.
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pszczyńskim sądowy zarząd przym usowy co stw arzało szansę lepszego 
zaspokojenia należności podatkow ych niż licytacje. 15 września 1934 r. 
Zarząd Przym usow y sta ł się faktem  461.

Objął on także zarząd zamkami, a tym  sam ym  całe ich wyposażenie, 
choć z punktu  widzenia praw a ruchomości Daisy i A leksandra powinny 
były być wyłączone jako nie wchodzące już do fideikomisu. Były one w y
mieszane z meblami F ursta  i P rinza podlegającym i Zarządow i46). Dopiero 
18 grudnia Zarządca Przym usowy, inż. Kowalski zgodził się na swobodne 
korzystanie z zamków przez rodzinę książęcą. Zastrzegł sobie jednak p ra
wo wchodzenia do nich w razie potrzeby, a jeden z podlegających m u 
urzędników  posiadał kom plet kluczy do pokoi zam kow ych47).

E p i l o g

W now ej sy tuacji spraw a licytacji zamków zeszła na daleki plan. 
Jeszcze 13 września G eneralna D yrekcja w  piśmie do Urzędu Skarbow e
go w Pszczynie zaprotestow ała oficjalnie przeciw licytacjom  uznając je 
w świetle dokum entu fundacyjnego fideikomisu z 1782 r. i postanowień 
fam ilijnych z lat 1860— 61 za niepraw ne, bo odbyte na części masy fidei- 
komisowej, k tó ra  nie mogła ulec zajęciu. Skarb Państw a potraktow ano 
za niesłusznie wzbogacony i zażądano szybkiego zw rotu isumy uzyskanej 
z licytacji (134 tys. zł). Urząd Skarbowy zignorował jednak  żądanie, nie
spiesznie odpowiadając, że go nie uw zględni „z braku uzasadnionych ku 
tem u powodów”. Stanowisko takie podtrzym ał naczelnik W ydziału Skar
bowego Urzędu W ojewódzkiego K an k o fe r481. Wobec tego Jan  H enryk XV 
wniósł w  m aju 1935 r. pozew do Sądu Okręgowego, domagając się od 
Skarbu zw rotu wym ienionej wyżej sumy. Pozew sąd jednak oddalił. Po
nownie postawiono go w październiku 1935 r., z podobnym  zresztą sku t
kiem. W końcu adm inistracja książęca dała za w ygraną, chociaż tzw. 
Biiuro K oncernu w  Bytom iu nie zapomniało o straconej sum ie 49).

Do spraw y licytacji wyposażeń zamkowych wrócono na forum  pu
blicznym  jeszcze raz w styczniu 1935 r. W tedy przed sądem  w K atow i
cach stanął adw okat Chorzelski, oskarżony m.in. o wyciągnięcie osobi
stych korzyści z om awianych licytacji. Udowodniono m u przekupstwo 
licytantów  celem ich odstąpienia od udziału w  aukcjach i niepodbijania

45> J. Polak, jw., s. 90; „Polska Zachodnia” 28 V III 1934; „Gazeta Polska” 28 VIII 
1934.

46) AKP IV 1895, k. 1—5. K orespondencja Gen. Dyr. z Zarządcą Przym usow ym  
z lipca 1935.

47) AKP IV 1890.
48> AK P XV 242, k. nlb.
49> jw.; AKP IV 1941, k. 345. Pism o K onzern-B iuro do Trenczaka z 3 X  1935 n a 

kazujące skarżyć Skarb  Państw a, a nie „fikcyjny” Skarb  Śląski; pozew dra 
Lercha z 10 X  1935.
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cen w górę. Zadanie to wykonywał na polecenie Prinza von Pless, przy 
pomocy żyda H enryka Lewkowicza (też stanął na ławie oskarżonych). 
Działał więc na niekorzyść Skarbu. Nie udowodniono Chorzelskiemu pró
by przekupstw a jednego z urzędników prowadzących licytację. Urzędnik 
ten  — Kazimierz Roszkiewicz został uniewinniony. Chorzelski otrzym ał 
w yrok 9 miesiący więzienia z zawieszeniem i 5 tys. zł grzyw ny E0).

Proces był niejako publicznym  epilogiem licytacji sierpniowych, w y
kazując dobitnie m etody działania książąt pszczyńskich i ich adm inistracji, 
nie cofających się dla swej korzyści przed żadnymi m atactwam i. W ty 
dzień po w yroku na Cborzelskiego Sąd D yscyplinarny Rady Adwokackiej 
w Katowicach w ystąpił przeciw drowi Zechenterow i za jego udział w licy
tacjach, widząc w tym  złamanie etyki adw okack iej51).

Tymczasem za kulisam i rozgryw ała się wokół ruchomości zamkowych 
nowa akcja. Jej autorem  był hrabia A leksander. Poczuł się on skrzywdzo
ny, gdyż za swoje uczestnictwo w licytacjach nie otrzym ał umówionej 
zapłaty. Do tego dochodziła bolesna spraw a zawieszenia przez Prinza w y
płaty  jego apanaży (1 500 m arek miesięcznie). W ielokrotne m olestowania 
w kw estii apanaży nie przynosiły rezultatu . Prinz zasłaniał się niemożnością 
ich wypłacenia z powodu najpierw  kroków egzekucyjnych władz polskich, 
a potem  wprowadzenia Zarządu Przymusowego. Równocześnie A leksander 
domagał się od ojca wypłacenia wg um owy z 1931 r. pierwszej ra ty  z wiel
kiego spadku po sw ym  dziadku Janie H enryku XI i s try ju  Fryderyku. 
Spadek ten wynosił 2,8 m in złotych m arek (czyli 5 952 660 zł), z czego 
połowa przypadała na  m ajątek  pszczyński i była zabezpieczona na V4 akcji 
B row aru Książęcego w T ychach52’. Ojciec ani m yślał o wypłaceniu sy
nowi spadku i apanaży. Rozgoryczony Aleksander postanowił się chytrze 
zemścić, w ykorzystując w tym  celu m.in. spraw ę zlicytowanych wypo
sażeń zamków. W listopadzie 1934 r. uznał się za właściciela sum y odda
nej mu do dyspozycji przez b rata  na licytację. Swój krok umotywował 
tym , że b rat złamał umowę nie wpisując tej sum y na konto spadkowe 
Aleksandra i poza tym  ukryw ając przed nim  pochodzenie sumy. Dopiero 
teraz hrabia odkrył ze zdumieniem, że pieniądze pobrano z kapitału, do któ
rego rościł sobie pretensje: spadkowe 53).

5°) AKP IV 1911 a; „Gwiazdka Ś ląska” 1—3 II 1935; „K attow itzer Zeitung” 1 II 1935;
„O stdeutsche M orgenpost” 1 II 1935.

51> „Schlesische Zeitung” 2 II 1935.
0  całości spraw  hr. A leksandra: AKP II 1527, IV 281, IV 1941, IV 1942, IV 1991
1 XV 285. L ist A leksandra do dra Polskiego (swego adwokata) z 10 I X 1935 
w zbiorach M uzeum (MP/PSZ/833).

53> AKP IV 1941, k. 6. Pismo A leksandra do dyr. Ju rg i w  Gliwicach z 17 XI 1934. 
W rozmowie telefonicznej 6 grudnia hrab ia oświadczył, „że on m usi także żyć
i nie o trzym ał żadnych pieniędzy”. W tym  sam ym  czasie z p retensjam i do w y
posażania zam ku w K siążu w ystąpiła druga ex-żona Jana H enryka XV, Klotylda, 
k tó ra  wyszła za jego syna Bolka — patrz AKP IV 1991, k. 41—59. Zbiory w  Książu 
oszacowano na wiele milionów m arek.
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Odkrycie to zaważyło na dalszym jego postępowaniu. Form alnie właś
cicielem ruchom ości zamkowych w Pszczynie i Prom nicach pozostawał 
A leksander i w ykorzystał to dla szantażu b rata  i ojca celem odzyskania 
spadku i regularnego w ypłacania apanaży. W odpowiedzi książęta i admi
nistracja koncernu oskarżyła hrabiego o podłe przywłaszczenie sobie me
bli pszczyńskich i złamanie zasady powiernictwa. Fakty  praw ne sta ły  jed
nak za A leksandrem  i jego przeciwnicy zdawali sobie z tego sprawę.

18 grudnia 1934 r. Hochberg z inspiracji swego totum fackiego, ży
da z M onachium Franza G runw alda (uważanego za „złego ducha” h ra 
biego) zaw arł w Katowicach umowę z miejscowym  żydowskim lichwia
rzem  M aksym ilianem  Eksteinem . Aleksander pożyczał na 6 miesięcy 
40 tys. zł, w ystaw iając weksle żyrowane przez obu żydów na 50 tys., 
z term inem  w ykupu do 15 czerwca 1935 r. Jako zabezpieczenie pożyczki 
staw iał meble nabyte na licytacjach w Pszczynie i Prom nicach. W ra 
zie niew ykupienia weksli meble przechodziły na własność pożyczko
d aw cy 54’. H rabia w ystaw ił Grunw aldow i pełnomocnictwo na m eblet 
a Eksteinowi pełnomocnictwo na doglądanie mebli w zamkach.

Lichwiarz szybko podążył do Pszczyny, chcąc wejść do zamku, przed
staw iając się jako handlarz, k tó ry  nabył owe meble. Odmówiono m u jed
nak praw a w stępu, podobnie jak  i w  styczniu, gdy tłum aczył bezczelnie, 
że chce swoje m eble wywieźć i oddać spedytorowi na magazyn. In te r
weniował wówczas G runw ald grożąc aresztow aniem  książęcych urzędni
ków, a P rinza oskarżając o celowe niepłacenie b ra tu  apanaży, złą wolę 
’ "złą gospodarkę koncernem  55). C harakterystyczne jest przy tym , że za
równo Ekstein jak  G runw ald m ówili w yraźnie o sprzedaży mebli przez 
A leksandra a nie o zastawie. Widać strony  zakładały z góry, że pożyczo
ne pieniądze nie zostaną zwrócone. Rzeczywiście, większość pożyczki roz
dysponował hrabia na opłacenie adwokatów w spraw ie kurateli nad fidei- 
komisem wytoczonej w  grudniu  1934 r., a część zagarnął po prostu  do 
swej kieszeni Grunwald.

Meble pszczyńskie pojaw iły się także w staraniach hr. Bolka, n a j
młodszego syna Ja n a  H enryka XV, o ustanow ienie kurato ra  nad dobram i 
pszczyńskimi, z równoczesnym utrąceniem  Jana H enryka XVII ze stano
wiska generalnego pełnomocnika ojca w koncernie. Wspólnie z A leksan
drem  obiecywali szybkie spłacenie podatków 561. Otóż Bolko, znów za na
mową G runw alda, zaproponował Śląskiem u Związkowi K redytow em u 
zastaw m ebli za pożyczkę w wysokości 75 tys. zł. Pieniądze potrzebne 
były dla procesu kuratorskiego. Bolko proponował przekazanie mebli sa

A KP IV 1942, k. 32—34; AKP XV 743, k. 27—34.
55) AKP IV 1991, k. 256. Nota K onzern-B iuro z 17 X II 1934; k. 280—287. Pism a T ren- 

czaka do Prinza, M usiolika do Trenczaka i do K onzern-B iuro z 11— 1 2 1 1935.
561 J. Polak, jw., s. 91; Pismo adw okata Polskiego do Bolka z 12X11934, M P/PSZ/ 

/833.
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m em u Związkowi, natom iast dywanów, chińskich waz i m iedziorytów 
spedytorowi. Związek wolał nie przyjm ować w ątpliw ej propozycji a h ra 
biowie Hochberg odstąpili od procesu 57).

Na wiosnę 1935 r. wobec braku pieniędzy u A leksandra, zachodziła 
realna możliwość przejęcia ruchomości zamków przez Eksteina. W związ
ku z tym  urzędnicy koncernu badali jego stanowisko (10 maja). Lichwiarz 
dopiero teraz w yjaw ił szczegóły um owy z A leksandrem , tw ierdząc, że 
zdawał sobie spraw ę, iż meble należą do jego ojca i że ponosi ogromne 
ryzyko w tej transakcji. Sądził jednak, że dojdzie do porozum ienia z F u r- 
stem , k tó ry  spłaci dług syna. Zawiódł się srodze, gdyż spółka A leksander- 
-G runw ald oszukała go, nie zdradzając chęci na zw rot pożyczki. Szans 
na ściganie hrabiego nie było, gdyż nie posiadał on m ajątku  w Polsce. 
Ekstein oskarżył go o zwykłe „św iństw a”. Był gotów zrezygnować ze swo
jej korzyści, ale Prinz w swej wrogości do b rata  pow strzym ał adm inistra
cję koncernu przed zawarciem  układu z żydem, co przyniosło przykre 
sk u tk i58).

Meble trzeba było bowiem ratow ać dla rodziny wobec groźby han
dlarza, że skieruje je do licytacji. Żądał tego stanowczo F urst. Próbow a
no więc nowych rokowań z Eksternem, proponując zapłatę w obligacjach 
polskiej Pożyczki Narodowej na co jednak nie W yraził zgody (bank.

Obok delikatnej spraw y z lichwiarzem  doszedł książętom  pszczyńskim 
jeszcze jeden przeciw nik w postaci m onachijskiego Banku Merck, Finek
& Comp. Mianowicie A leksander przelał swe roszczenia m ajątkow e w sto
sunku do ojca na bank w zamian za pensję i procenty. Nastąpiło to 1 
kw ietnia 1935 r. Bank kierow ał odtąd całością finansowych spraw  klienta, 
w tym  i kw estią m ebli oraz w ystępow ał z jego pretensjam i. M.in. wziął 
za dobrą m onetę wypowiedzi A leksandra odnośnie um owy z Janem  H en
rykiem  XVII i zaliczył 127 tys. zł zużytych na licytacjach na poczet p rzy
szłej zapłaty ra ty  kapita łu  spadkowego A leksandra. Uznał go także za 
pełnoprawnego właściciela mebli. Takie stanowisko wywołało oburzenie 
Prinza i koncernu, doprowadzając do zajadłej korespondencji. Obie stro
ny długo obstaw ały przy swoich ra c ja c h E9).

Hr. Hochberg oczywiście długu nie spłacił w  czerwcu, w ypierając 
się znajomości z Eksteinem . Jego roszczenia nazwał „paplaniną żydow
skiego agenta”. Położenie dłużnika było w tym  czasie katastrofalne, gro
ziła m u naw et eksm isja z m ieszkania w M onachium 60’. Przez zaprzyjaź
nionego b. m in istra  C urtiusa z Berlina próbował nawiązać kontak t 
z ojcem. O porozum ieniu nie było mowy — szykował się proces przeciw

571 AKP IV 1991, k. 287. Nota Koinzern-Biuro z 10 I 1935.
58J AKP XV 743, k. 27—34. Nota K onzem -B iuro z rozm ów z Eksteinem .
S9> AKP IV 1942, pism a B anku do K onzern-B iuro: k. 107 z 16 V 1935, k .137 z 21 VI 

1935 i k. 237—245 z 23 V III 1935.
60’ AKP IV 1941, k. 15 i 50.

148



Aleksandrowi o złam anie pow iernictw a w spraw ie mebli, a ponadto adm i
n istracja koncernu obciążyła jego tzw. konto odszkodowań sum ą 127 tys. 
zł jako „przywłaszczonych”. Z kolei m atka ks. Daisy, k tóra doszła 
właśnie do porozum ienia ze swym  ex-mężem, wytoczyła Aleksandrowi 
proces o przywłaszczenie i zastawienie przez niego jej m ebli z zamku 
w Pszczynie 61).

Latem  1935 r. w ybuchły nowe spory wokół nieszczęsnego wyposa
żenia zamków księcia pszczyńskiego. Pierw szy dotyczył ich ubezpiecze
nia od pożaru. Zarząd Przym usow y bowiem ubezpieczał same budynki, 
ale odmówił tego w stosunku do wyposażenia. G eneralna D yrekcja nie 
ubezpieczała go także, żądając w yjaśnienia statusu  zamków i praw a ich 
w ykorzystania przez księcia. Zezwolenie z 18 grudnia 1934 r. uznano za 
niekonkretne i nieudokum entow ane. Po usilnych żądaniach inż. Kowalski 
zdecydował się wydać jej 17 sierpnia 1935 r. klucze od w nętrz zamko
wych, pozostawiając sobie praw o wejścia. Oba zamki zostały tym  samym 
w yjęte spod kontroli apara tu  komisarycznego, co odczytano tam  jako po
czątek jego zn iesien ia62). Nadzieje nie spraw dziły się, nastąpiły  naw et 
nowe zajęcia sądowe w dobrach księcia i przedłużenie trw ania  Zarządu. 
W sierpniu obawiano się ponownego zajęcia i licytacji me)bl,i przez Skarb 
państw a 631.

Znacznie groźniejszy w  skutkach mógł się okazać finał spraw y 
z Eksteinem. Zniecierpliw iony lichwiarz zaw arł umowę z innym  katow ic
kim  handlarzem  Janem  Sypniewskim , odstępując m u niew ykupione we
ksle A leksandra. Faktycznie była to umowa pozorowana, gdyż weksle 
zatrzym ał Ekstein. Sypniewski postarał się o sądowe nakazy zapłaty przez 
hrabiego sum y 50 tys. zł wraz z odsetkam i od 15 czerwca 64). Wobec braku 
odpowiedzi ze strony  dłużnika kom ornik sądowy F. Loska przystąpił do 
egzekucji ruchomości zamkowych Aleksandra. Rankiem  13 sierpnia 1935 r. 
doszło do incydentu pod zamkiem pszczyńskim. Zjawił się tam  kom ornik 
w asyście policjantów  oraz Ekstein z Sypniewskim  i 2 wozami m eblowy
mi w celu zajęcia i wywiezienia w/w obiektów. W obronie mebli stanął 
lokaj Lorek, żądając wyraźnego polecenia Zarządcy Przymusowego. Na
stąp iły  pertrak tacje  z jego urzędnikam i, k tórzy zachowali się dwuznacznie
i po wielu wahaniach i zasłanianiu się niekom petencją odroczyli zgodę na 
egzekucję. P rzy  okazji m iędzy adwokatem  księcia Lerchem  a kom ornikiem  
w ybuchła nieprzyjem na scysja z powodu oświadczenia Loski, że w sp ra
wie m ebli „Furtsit nie ima nic do pow iedzenia”, co adm inistracja koncernu

61> jw., k. 122, 212 i n.
62) AKP IV 1895, k. 6—17. K orespondencja Gen. Dyr. z Zarządcą Przym usow ym  

z lipca-sierpmia 1935; „K attow itzer Zeitung” 17 IX  1935.
6S) AKP IV 1941, k. 270—275. Nota K onzern-B iuro z 30 V III 1935; AKP II 1144.

Pismo Scharego do ks. M arii K atarzyny z 14 IX  1935.
64) AKP XV 743, k. 4. Zaw iadom ienie kom ornika Loski z 6 V III 1935.
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uznała za obrazę godności księcia. W końcu kom ornik i handlarze nic nie 
w skórali i odjechali jak  niepyszni, zapowiadając nowy proces 65). Istotnie 
wkrótce spółka Ekstein-Sypniew ski wytoczyła spraw y tak  Aleksandrowi 
jak  Furstow i o oddanie mebli.

Niespodziewanie z zupełnie innej strony  nastąpił zamach na rucho
mości zamkowe. Dla władz skarbow ych sta ły  się one ponownie dogodnym 
instrum entem  nacisku na krnąbrnego księcia von Pless, zalegającego cią
gle z podatkam i i innym i świadczeniami. 10 października kom ornik Loska 
na podstawie decyzji sądowej w ciągnącej się od wielu lat spraw ie K ontny 
contra Pless zajął m eble zamku w Pszczynie, tym  razem  z powodzeniem. 
Chodziło o sum ę 37 729 zł (faktycznie 23 tys. zł) jaką Jan  H enryk XV był 
winien jeszcze spadkobiercom  Kontnego ty tu łem  zakupienia od nich 
w 1915 x. 6 działek w Borowej Ws.i66). Zajęte ruchomości należały jednak 
do A leksandra i widać było, że władze nie in teresuje skomplikowany układ 
własności w zamku pszczyńskim. W zestawie zajętych przedm iotów zna
lazły się: szafa, 3 komody, 10 stołów, 13 kanap, 55 foteli, 5 krzeseł obitych 
skórą, 3 paraw any, fortepian, 9 dywanów, gobelin, 2 rzeźby m arm urowe,
2 postum enty m arm urow e, 4 zegary, 4 świeczniki, 4 żyrandole, 25 waz 
i 2 m ercedesy 67). W stosunku do nich ustalono już term in  licytacji — 8 
listopada 1935 r. o godz. 9.00.

Widmo nowej licytacji mebli pszczyńskich i nowej niesławy w strzą
snęły domem książęcym. Gwałtownie przystąpiono do rokow ań mogących 
przynieść sensowne załatw ienie spraw y. Między Furstem  a bankiem  Ale
ksandra zawarto wstępną ugodę o podwyższenie apanaży, przełam ując 
wzajem ną niechęć. Pow stał nowy p ro jek t przekazania mebli Hochberga 
innem u, zaprzyjaźnionem u powiernikowi — K raftow i hr. Henckel von 
D onnersm arck ze Sw ierklańca. Miał on spłacić spółkę Ekstein-Sypniew ski 
,i założyć apelację w spraw ie K on tnego681. Do realizacji jednak nie doszło, 
gdyż wspom niana spółka zadziałała szybciej.

23 października zjaw iła się z, Loską i wozam i m eblowym i pod zam
kiem  w Pszczynie i posiadając nakaz sądowy załadowała sprzęty zasta
wione przez A leksandra. Podczas gdy wozy czekały na wyjazd do K ato
wic, toczyły się przez cały dzień zażarte rokowania z urzędnikam i księcia 
pszczyńskiego. Osiągnięto porozumienie. Za rezygnację z mebli, Ekstein- 
-Sypniew ski mieli otrzym ać od Generalnej Dyrekcji kwotę 15 280 zł w go
tówce (płatnej w 2 ratach  do 30 lipca 1936 r.) i 40 tys. zł w  obligacjach 
Pożyczki Narodowej w kursie 60% z Banku Ludowego w Pszczynie, gdzie 
toczyły się pertrak tacje . Sum y m iały obciążyć konto A leksandra, którego

65) jw., k. 5—0; AKP IV 1941. Protokół w ydarzeń, k .195—199.
66> jw., k. 360. Nota Trenczaka z 10X 1935; k. 516—517. H istoria „spraw a K ontńy”;

AKP XIV 279 a.
AKP IV 1941, k. 394.

6S) j w., k. 372—390, 528 i 602. ' '  '
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dług wobec Eksterna wzrósł już do 55 tys. zł. Z umową taką jako jedyną 
możliwą do osiągnięcia wobec silniejszej pozycji przetargow ej spółki, m u
siał się zgodzić naw et Prinz. Jego dotychczas nieprzejednany stosunek 
w kw estii długu brata  uniemożliwiał do tej pory porozumienie czego nie 
mogli zrozumieć podlegli urzędnicy w Pszczynie 69).

Meble zostały z pow rotem  wyładowane z samochodów i wstawione 
do w nętrz zamkowych (z uszkodzeniem jednej z rzeźb, przypuszczalnie 
„Nidii”). H andlarze zwrócili Generalnej D yrekcji weksle Aleksandra i inne 
papiery. Ta spraw a została definityw nie zam knięta. Fiirst pokrył długi 
syna, ale posiadł jego weksle 70). Przeciwko tem u protestow ał bank h ra 
biego, żądając ich wydania.

W spraw ie Kontnego Jan  H enryk XV zaproponował by nowy pośred
nik, adwokat dr Koppenhagen z Gliwic wykupił meble z rąk  A leksandra 
tak by odebrać możliwość dalszych .dochodzeń wierzycieli w związku z licy
tacją. W ten sposób meble oficjalnie nie byłyby własnością członków ro
dziny Hochbergów, a osoby trzeciej i wierzyciele nie mieliby nic do po
wiedzenia 71). P ro jek t okazał się nieaktualny, gdyż kom ornik Loska zawia
domił 28 października o uwolnieniu mebli z zajęcia. W spraw ie Kontnego 
sąd zadecydował licytację działek 72).

Teraz pozostawał już tylko spór z hr. A leksandrem. Prowadzone roz
mowy z adm inistracją ojca doprowadziły do ugody. 25 listopada 1935 r. 
hrabia podpisał deklarację przekazania ojcu mebli nabytych na licytacjach 
przed rokiem  w zamian za bonifikatę na fundusz odszkodowań za doko
nane na nim obciążenia73). Następnie pertraktow ano nad całościowym 
uporządkow aniem  spraw  m ajątkow ych Aleksandra. Do znaczących decyzji 
w tej m ierze doszło w 1936 r.

W miesiąc po synu F iirst von Pless podpisał deklarację ponownego 
wcielenia wyposażeń zamków w Pszczynie i Prom nicach do fideikomisu 
pszczyńskiego. Jej wywód zmieniał dotychczasowe stanowisko adm ini
strac ji koncernu w spraw ie licytacji mebli. Książę bowiem nie roztrząsał 
praworządności egzekucji polskich władz skarbowych, lecz podkreślał ko
nieczność sprzedaży mebli dla pokrycia długu podatkowego. Zobowiązał

69> jw., k. 409—413. Nota Tremczaka z 23X  1935; k. 401—406. Nota K onzern-Biuro 
do hr. W olkensteina z 24 X 1935. Pożyczka narodow a nie mogła być dopuszczona 
do obiegu i giełdy, więc Ekstein i Sypniew ski nadal pertrak tow ali z Gen. Dy
rekcją o jej zamianę na pożyczkę konsolidacyjną, co nastąpiło w  m arcu 1936 r.; 
AKP XV 743, k. 62, 108— 112.

70> jw., k. 64. Pokw itow anie w ystawione przez adw okata A rendta z klauzulą: „(...) 
oświadczamy, że w ierzycielowi nie przysługuje żadne praw o z uzyskanych ty 
tułów  egzekucyjnych ani do hrabiego Hochberga ani do Księcia von P łess”; AKP 
IV 1941, k. 414 i 461.

71) j w., k. 401—406 i 444—449. Nota K onzern-B iuro z 29 X  1935.
72> jw., k. 515—517; AKP XV, k. 81.
73) AKP IV 1941, k. 472—506. W ypowiedzi praw ników  dotyczące ułożenia stosunków 

A leksander — Jan  H enryk  XV. O dalszych umowach patrz: AK P II 1527, IV 
1941, k. 549 i n., X IX  36, XV 286.
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się przy tym  uczynić rekom pensatę dla substancji fideikomisowej przez 
ponowne włączenie mebli nabytych uprzednio na własność z rąk  A leksan
dra 74). D eklaracja taka zabezpieczała księcia przed wierzycielami i została 
podana do wiadomości Sądowi Apelacyjnem u w Katowicach.

Tak zakończyła się sensacyjna spraw a licytacji wyposażenia zamków 
księcia pszczyńskiego. Była jednym  ze skutków  wielkiego sporu podatko
wego z państw em  polskim  i podjętych przez nie kroków egzekucyjnych

35. Giacomo G inotti (Rzym 1873), Ni- 
dia, m arm ur. M uzeum w Pszczynie nr 

inw. MP/S/1036

34. Francesco Barzaghi (Mediolan 
1874), Amnezis z Mojżeszem, m arm ur. 
M uzeum w  Pszczynie n r  inw  MP/S/ 

/1037

’4) A K P  IV  1941, k . 547—8.
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w stosunku do dłużnika. Tego typu  licytacja była bodaj jedynym  znanym  
dla okresu m iędzywojennego przypadkiem  w w arstw ie wielkich właści
cieli ziemskich. W sum ie w ielu z nich zalegało poważnie z podatkam i, 
część m usiała przystąpić do w yprzedaży dóbr, n iektórym  naw et licyto
wano posiadłości. Ale żadnemu nie zlicytowano własnej sypialni i gabi
netu jak  w  przypadku księcia pszczyńskiego 751. Problem y te nie ominęły 
nawet najbogatszych rodów polskich — Zamoyskich, Radziwiłłów i Po
tockich. Zaległe podatki niejednokrotnie im  um arzano, biorąc pod uwagę 
ich patriotyczne zasługi i koneksje rządowe. W przypadku książąt pszczyń
skich powiązanych z kołami rew izjonistycznym i Niemiec i wojującym i 
w imieniu mniejszości niemieckiej z państw em  polskim było to niemożli
we. Swój krach finansowy tłum aczyli politycznym i przyczynam i postę
powania władz skarbow ych. Ale przyczyny upadku były dla wszystkich 
arystokratów  wspólne — spędzane głównie za granicą życie ponad stan 
i dążenie za wszelką cenę do utrzym ania luksusowej stopy życiow ej76).

Licytacje pszczyńskie nie przyniosły Skarbowi spodziewanych ko
rzyści, głównie z powodu określonych zabiegów ze strony  właścicieli, po
suw ających się do przekupstw a kontrlicytantów . W skutek całego skom 
plikowanego splotu stosunków  w łonie rodziny Jana  H enryka XV spraw a 
zlicytowanego wyposażenia zamków stała się jeszcze jedną kością niezgo
dy, powodem w zajem nych oskarżeń i szantaży. Rodowa racja ratow ania 
zbiorów zamkowych stała  się dobrym  pretekstem  dla rozgryw ek o władzę 
nad dobram i pszczyńskimi. Każdy z Hochbergów posługiwał się wygodny
mi dla niego argum entam i, każdy był na  swój sposób kom binatorem , 
chw ytającym  się nieczystej gry. Cała spraw a potwierdzała „bagno” domu 
pszczyńskiego, jak  nazywała to prasa polska. Fakty  były jednak na ogół 
ukry te  przed okiem opinii publicznej.

75> „K atolik” 5 IX  1936. Wg danych Min. S karbu z 1 IV 1936 na 908 badanych w iel
kich m ajątków  437 zalegało z podatkiem  na sum ę w iększą niż roczny p rzypa
dający n a  nie podatek, 174 więcej niż 4-letni przypis podatkowy i szereg więcej 
niż przypis 10-letni. W latach 30-tych w ystąpiła w  związku z tym  fala egzekucji 
sądowych i licytacji dóbr. Tak np. w  sierpniu  1934 r. licytowano za długi dobra 
Tomasza hr. Zamoyskiego — w ładze skarbow e uzyskały 425 tys. zł („Gazeta Ro
botnicza” 2 V III 1934).

76) t . Rychlikorwa, Szkice o gospodarce panów  na Łańcucie, Łańcut 1971, s. 269; 
J. Polak, jw., s. 92—95.
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A n e k s

Lista zidentyfikow anych przedm iotów w ystawionych na licytacje 
w sierpniu 1934 r., a zachowanych w zbiorach M uzeum W nętrz Zabytko
wych w Pszczynie771.

mr
ceny

nazwa przedm iotu wywoławoza-
inw entarza -w ylicytow ana

1. Zegar kominkowy, globusowy, F ran cja  II poi. MP/S/107 150—185 zl
X IX  w.

2. Rzeźba m arm urow a „Nidia”, G. G inotti, Rzym MP/S/1036 700—710 zł
1873, ryc. 35.

3. Rzeźba m arm urow a „Amnezis z Mojżeszem”, MP/S/1037 800 zł
F. Barzaghi, Mediolan 1874, ryc. 34.

4. G obelin „Am azonki”, G. v. Vyver, Bruksela MP/S/1618 1000—1025 zł
pocz. X V II w.

5. Taca mosiężna (brak dzbanu), X IX  w. MP/S/3191 300 zł
6. Waza chińska, E. Collinot, F rancja  1875 r. MP/PSZ/78 120—1500 zł
7. P o rtre t W ilhelma II, M. K oner, B erlin  1892. MP/PSZ/584 — .

8. K ieł isłonia. MP/Trof/181 . 200—305 zł
9. Głowa żubra. MP/Trof/449 —

77> Ze w zg lędu  na  szczupłość op isu  w  p ro to k o łach  licy tacy jn y ch  m ożem y ty lko  się 
dom yślać iden tyczności innych  p rzed m io tó w  z obecnym i ek sp o n a tam i M uzeum .



Czesława Małgorzata Panek

O POTRZEBIE LEKCJI MUZEALNEJ
Zarys prac Zespołu Naukowo-Oświatowego muzeów woj. katowickiego 

w zakresie opracowania koncepcji organizacji lekcji muzealnych

Uwagi wstępne

Jeden ze znamienitych, rysow ników polskich XIX wieku, Franciszek 
K ostrzew ski1J, kronikarz życia obyczajowego ówczesnej W arszawy, w  spo
sób niezwykle celny rejestrow ał to wszystko, co świadczyło o jej specyfice. 
Te swoistego rodzaju „reportaże” opatryw ał charakterystycznym i ty tu ła 
mi, k tóre naw iązyw ały do treści rysunków . N iejednokrotnie były to bul
wersujące opinię publiczną pytania, staw iane przez bohaterów  tych scen 
obyczajowych w rodzaju: Czy będziemy dziś jedli? Czy będziemy się dzi
siaj bawiły?

Rysunek pierwszy obrazuje więc życie warszawskiej biedoty, drugi 
w arstw  uprzyw ilejow anych. Konsekwencją owego uprzyw ilejow anego po
łożenia społecznego był w rezultacie inny sposób kontaktow ania się z ku l
turą. W toku procesu historycznego drastyczne różnice zaczęły zanikać. 
Nie oznacza to jednak, iż współcześnie, mimo rozwoju insty tucji życia 
kulturalnego owe przeszkody w kontaktow aniu się z k u ltu rą  zostały 'cał
kowicie przezwyciężone. Nadal przecież u trzym ują się odmienne wzory 
zachowań kulturalnych . Ich konsekwencją jest to, iż nadal nie Wszyscy 
z nas w sposób aktyw ny uczestniczą w życiu ku ltu ra lnym  i w sposób za
dowalający kon tak tu ją  się z ku ltu rą  2). Przyczyny tego stanu  rzeczy są 
złożone i m ają swoje źródła zarówno w zasygnalizowanej sferze infra
stru k tu ry , jak  w płaszczyźnie pewnych uw arunkow ań społecznych, a także 
i w samych nawykach 3).

1) F  r. K o s t r z e w s k i  (1826—1911) m alarz i rysownik, zw iązany z tzw. G rupą 
M. Olszyńskiego, dążył do stw orzenia sztuki narodow ej o tendencjach zdecydo
w anie realistycznych. Zasłynął również z rysunków  o w yraźnych treściach spo
łecznych, zamieszczonych między innym i w  „Tygodniku Ilustrow anym ” oraz 
w  czasopiśmie „Kłosy”.

2) A. T y s z k a ,  Uczestnictwo w  kulturze, W arszawa 1971; zobacz również B. M i 
s z t a l ,  Zagadnienie społecznego uczestnictwa i współdziałania, W arszawa 1977; 
E. K a s p r ó w ,  W zory i modele aktywności ku ltu ra lnej w  środowiskach ro
botniczych i inteligenckich, w : Prace Naukowe U niw ersytetu  Śląskiego w  K atow i
cach, n r  517, Katowice 1982.

3) A. G ł a d y s z ,  K u ltu ra  środowisk w ielkoprzem ysłowych, Katoiwice 1975; P rze
m iany k u ltu ry  klasy robotniczej w  Polsce, P raca zbiorowa pod red. K. Żygulskie- 
go, W rocław -W arszaw a-K raków  1982; W. K a c z o c h a ,  Rozważania nad m o
delem ku ltu ry  socjalistycznej w  Polsce, W arszaw a 1981.
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W rezultacie na]eży stw ierdzić, iż koniecznością jest podjęcie dzia
łań, których efektem  powinna być likw idacja owych b arie r iw zakresie 
uczestnictwa kulturalnego. Dla nas szczególnie interesujące są te, które 
tkw ią w tsamyim procesie edukacji społeczeństwa. Spośród w ielu z nich na
leży wskazać na te  utrudnienia, k tóre są funkcją b raku  współdziałania 
między różnego rodzaju wyspecjalizowanym i placówkam i, k tórych istota 
sprowadza się do edukacji i upowszechnienia kultury .

Rolę niebagatelną odgryw ają w tym  procesie muzea. Ich działanie 
rozumieć należy nie tylko jako realizację obowiązków statutow ych, ale 
również rozw ijanie innych form  dodatkowych 4). Na szczególną uwagę za
sługują przede wszystkim  lekcje muzealne, a więc działania polegające 
na wzbogaconym przekazie wiedzy, k tó ry  następu je  w  specyficznych wa
runkach m uzealnych; w specyficznych, ponieważ dzieci i  młodzież m ają 
moiżliwoiść bezpośredniego kon tak tu  z w ytw oram i rąk  ludzkich i umysłów. 
Jest to działanie szczególnie ważne, gdyż młodych ludzi uczy się patrzenia 
na dzieło sztuki, zaznajam ia z dziejami ojczystego k raju , z tym  wszystkim
oo ukształtow ało nasze oblicze narodowe. Tym  sam ym  m ożna w sposób 
niezwykle efektyw ny kształtow ać postaw y i uczyć pojm ow ania świata.

Lekcja m uzealna, to lekcja, w czasie k tórej można się odwołać do 
emocji, do przeżyć, do św iata w rażeń i ludzkich odczuć. W skutek tego, 
ru tynow y w ykład zostaje wzbogacony o specyficzną atm osferę, w  realiach 
której samo zapam iętywanie jest bardziej skuteczne.

Zalet lekcji (muzealnych jeslt w iele. A więc przykładow o — poznaw
cza, wychowawcza, estetyczna, kom pensacyjna. Owo wyliczanie nie jest 
jednak istotne. Isto tnym  jest (natomiast to, alby leklctje m uzealne organi
zować. Może to  jednak nastąpić dopiero wówczas, gdy stworzone będą 
zadowalające W arunki do ich realizacji.

Dotychczasowa p rak tyka  w ykazuje bowiem, iż lekcje m uzealne są 
ciągle niedoceniane przez pedagogów, a także muzealników, k tórzy za
zwyczaj uciekają od tej niezwykle atrakcyjnej form y rozw ijania nie tylko 
wiedzy, ale i zainteresow ań młodzeży. Pew ne nam iastki, zaznaczmy — 
nam iastki lekcji m uzealnych są realizowane. M amy tu  n a  uwadze owo 
słynne oprowadzanie wycieczek szkolnych po w ystaw ach m uzealnych. Nie 
ma to jednak nic wspólnego z lekcją muzealną, czyli jednostką lekcyjną, 
budowaną w sposób zgodny z zasadam i obowiązującymi w pedagogice, 
a więc wcześniej zaprogram ow aną i przygotowaną w oparciu o zasady 
poglądowości, przystępności, świadomego i aktyw nego uczestnictw a oraz 
wiązania teorii z praktyką.

Jak  już wspomnieliśmy, zalety lekcji m uzealnych są bezsporne, przy
taczać ich można wiele. Problem em  jednak o fundam entalnym  znaczeniu

4) C. P a n e k ,  Z problem atyki muzeologii. Przyczynek do dyskusji na m arginesie 
studium  W. Gluzińskiego, w: K roniki M iasta Zabrza, n r  12, 1981.
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jest natom iast to, aby stw orzyć w arunki do ich realizacji. Ten właśnie 
problem  sta ł się przedm iotem  zainteresow ań Zespołu Naukowo-Oświato- 
wego działającego przy  M uzeum Górnośląskim  w Bytom iu, grupującego 
specjalistów  z poszczególnych dziedzin, reprezentujących wszystkie m uzea 
woj. katowickiego 5).

W arunki i cele pracy zespołu

Om awiając in teresu jący  nas problem , skoncentrujem y uwagę jedynie 
na podstawowych zagadnieniach, jakie w ynikały z naszych spotkań. Nim 
jednak  do tego przejdziem y, zwróćmy uw agę na początki zainteresowań 
Zespołu problem atyką młodzieży iszkoilnej. Otóż, doraźne i często p rzy
padkowe wycieczki szkolne, jakie przybyw ają do poszczególnych muzeów 
naszego regionu, w skazują na autentyczne zainteresowanie młodzieży tym  
wszystkim, co prezentu je się w  tych  placówkach. Były to dw a pierwsze 
sygnały, a więc owa przypadkowość i rzeczywiste zainteresowanie. Skło
niło to nas do zwrócenia uw agi na to, w  jaki sposób w poszczególnych 
m uzeach są realizowane lekcje m uzealne. Dokonana analiza wskazała, że 
są one podejmowane rzadko, rzec by można sporadycznie i przypadkowo. 
Pracow nicy muzeów wskazywali jednak na konieczność ich podjęcia pod 
w arunkiem  czynnego włączenia się nauczycieli.

W związku z tym  Zespół Nauko wo-Oświatowy podjął tru d  opraco
wania raportu  o stanie działalności muzeów w tym  zakresie. Nie wcho
dząc w szczegóły techniczne jego opracowania (a w tym  i gromadzenia 
odpowiednich m ateriałów ) doszliśmy do w  m iarę pełnej orientacji in te
resującego nas s tanu  rzeczywistego. Podkreślm y — w m iarę pełnego — 
gdyż zarówno m inim alna liczebność zespołu, jak  i brak  odpowiednich 
środków technicznych uniem ożliwiał w yczerpującą analizę. Nie oznacza to 
jednak, że rap o rt jest niepełny. Sygnalizujem y jedynie, iż nie wykorzy
staliśm y w szystkich metod, jakie mogły być zastosowane. W rezultacie 
opracowanie wskazuje na całokształt złożonej sy tuacji w  jakiej funkcjo
nują  muzea, a także bezpośrednie trudności w realizacji lekcji m uzeal
nych. Podstawowe zaś wnioski są następujące:

— brak  współdziałania między m uzeam i a szkolnictwem,
— brak  długofalowych program ów lekcji m uzealnych na szczeblu 

regionu,

5) Zespół Naukowo-oświatowy przy M uzeum G órnośląskim  w Bytomiu stanow i 
jednostkę naukow ej koordynacji w dziedzinie pracy kulturalno-ośw iatow ej, g ru 
pu jącą  specjalistów  określonych dyscyplin naukowych, reprezen tu jącą wszystkie 
placów ki m uzealne okręgu katowickiego. (Regulam in naukowych zespołów spe
cjalistycznych przy Okręgowym M uzeum G órnośląskim  w  Bytomiu. Załącznik 
do Zarz. wewn. n r 3 D yrektora Okręgowego M uzeum Górnośląskiego w Bytomiu 
z dn. 1 II 1979 r.).
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— brak  oferty  muzeów woj. katowickiego, wyszczególniającej zesta
wy tem atów  lekcji m uzealnych, przygotowanych wspólnie z me
todykam i,

— brak  (poza wystawami) odpowiednich lokali, a także środków tech
nicznych w m uzeach d la zastosowania omawianej tu  form y edu
kacyjnej,

— niesystem atyczność i pewna (przypadkowość w organizowaniu lek- 
, cji m uzealnych,

— brak szczególnego zainteresow ania nauczycieli tą  form ą przeka
zywania i upowszechniania wiedzy,

— brak  wyspecjalizowanej kadry  w  działach naukowo-oświatowych,
— wyraźne zainteresowanie młodzieży lekcjam i muzealnymi.

Co w ynika z tych  wniosków? Otóż najbardziej niepokojącym  faktem , 
w ynikającym  z analizy, jest brak  ustalonej i zaakceptow anej na szczeblu 
całego regionu przez resorty  ośw iaty i k u ltu ry  oferty  poszczególnych p la
cówek m uzealnych, dotyczącej lekcji m uzealnych. Btrak takiej oferty 
w konsekwencji decyduje więc o tym , że pracownicy poszczególnych m u
zeów, a także i nauczyciele są pozostawieni sam i sobie. Naw et ich najlepsze 
chęci nie mogą być w pełni realizowane.

Z tego wszystkiego w ynikają wszystkie dalsze negatyw ne zjawiska. 
Trudno bowiem, p rzy  codziennym obciążeniu i tak  przecież nielicznej ka
dry pracowników muzeów czynnościami zawodowymi, podejmować prace 
dodatkowe, lktó;re w ym agają sporo czasu, a także niejednokrotnie podjęcia 
określonych kroków  adm inistracyjnych. S tąd też lekcje są organizowane 
niesystem atycznie; s tąd  też w ynika pew na niekom petencja w ich p rzy
gotowaniu. Trudno przecież wym agać od pracow ników muzeów przygoto
wania pedagogicznego.

Równie dobrze stw ierdzenia te można odnieść do środowiska nauczy
cielskiego. Czy jest ono w stanie, bez znajomości bazy eksponatowej i dzia
łalności w ystawienniczej, w  sposób należyty włączyć się w  realizację lekcji 
w muzeum?

Tak więc wszystko to, co powiedzieliśmy dotychczas, wskazuje na 
wielo warstwowość i wzajem ne powiązanie wym ienionych problemów, k tó
re m usiały być uw zględnione przez Zespół. W tym  m iejscu trzeba jednak 
wyraźnie podkreślić i to, że nasze działania, a więc działania na szczeblu 
regionu też nie mogą w ostateczności przezwyciężyć wszystkich trudności 
i to zarówno na tu ry  m erytorycznej, jak i organizacyjnej oraz adm inistra
cyjnej.- Może to nastąpić dopiero po podjęciu odpowiednich decyzji przez 
obydwa zainteresowane resorty, to jest M inisterstw a K ultu ry  i Sztuki 
oraz M inisterstw a O św iaty i W ychowania. U stalenia zaś i decyzje podjęte 
na tym  szczeblu, uwzględniające dodatkowo wszelkie problem y związane
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z kadrą i bazą, mogą dopiero wprowadzić pew ien ład w istniejącym  
chaosie.

W arto zaznaczyć, iż praca podjęta przez Zespół jest pracą, która 
w realiach naszego 'regionu jest konieczna i niezbędna, ale jest jednocześ
nie pewną propozycją, k tóra powinna ulec w eryfikacji po spełnieniu okre
ślonych warunków, k tóre zostaną zrealizowane po decyzjach, podjętych 
przez obydwa zasygnalizowane resorty. Nie jest !to więc tru d  zbyteczny. 
Jest to działalność, k tó ra  skierow ana jest na likw idację niebezpiecznej 
luki w edukacji dzieci i młodzieży. Może to być również m ateriał wyjścio
wy do dalszych prób ostatecznego ustalenia program u lekcji m uzealnych 
w całym naszym muzealnictwie.

Nim przejdziem y do zasadniczego przedstaw ienia naszych celów, 
zwróćmy uwagę na sam ą specyfikę lekcji muzealnych. Cóż jest jej cechą 
zasadniczą? Oczywiście to, że odbywa się poza m uram i szkolnymi, w pla
cówce m uzealnej. Samo miejsce wpływa zatem  na uatrakcyjnienie samego 
przekazu, a zatem  tego wszystkiego, co stanow i tem at wykładu. Bezpo
średnia natom iast możliwość kontaktu  z eksponatam i wprowadza przecież 
w istotę problem u. Mówiąc przykładowo o powstaniach śląskich mamy 
jednocześnie możliwość prezentacji uczniom określonych pam iątek z tego 
okresu, a więc m undurów , sztandarów , archiwaliów . Przez krótki okres 
czasu młodzież jest więc w innej rzeczywistości, w „św iątyni”, w której 
ulega w eryfikacji to wszystko, co w szkole jest jedynie przedm iotem  w er
balnej analizy. Dostępna lite ra tu ra  dowodzi, iż przeżycia jakie się w tym  
momencie rodzą, są przeżyciam i niezwykle głębokimi, odbijającym i się 
jednoznacznie n a  psychice uczestników. Prowadząc lekcje w M uzeum  
można również osiągnąć wszelkie potencjalne cele, które zakłada i pro
ponuje pedagogika, a k tóre trudno bez dodatkowych zabiegów zrealizo
wać. Odwołamy się w  tym  wypadku do dwóch charakterystycznych w y
powiedzi, zarejestrow anych w trakcie badań, prowadzonych przez Muzeum 
w Zabrzu wśród młodzieży odwiedzającej tę  placówkę 6): „Mnie się wydaje, 
że taka lekcja kiedy my przychodzim y do M uzeum to jest bardzo ciekawa. 
Do dzisiaj pam iętam , jak pierwszy raz  taką lekcję mieliśmy. Zapam ięta
łam  z niej praw ie wszystko, a przed oczyma to jeszcze m am  te obrazy, 
k tóre pani z M uzeum mi pokazyw ała” 7).
A oto druga uzupełniająca wypowiedź:
„To jest może śmieszne co powiem, ale to człowieka wzruszyło jak  pan 
z M uzeum 'dał nam  do ręk i legitym ację, a potem  odznaczenia oraz listy 
ludzi, którzy walczyli na frontach II w ojny światowej. Jak  sobie pom yśla

6) M. G. G e  r  1 i e h, C. M. P a n  e k, M uzeum w  opinii młodzieży szkół zawo
dowych i średnich, Zabrze 1982 (maszynopis złożony w M uzeum w  Zabrzu).

7) A n k ie ta  n r  24b (uczennica szkoły zaw odow ej.
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łem, że były ona nadaw ane pod Tobrukiem  i M onte Cassino, to mnie gęsia 
skórka przeszła” 8’.

Są to  'wię;c argum enty  niepodważalne, albowiem wypowiedziane przez 
tych, k tórzy sam i byli uczestnikam i tych lekcji.

Podstaw owy wniosek, jak i nasuw ał się po dokonanej przez Zespół 
analizie, sprow adził się do konieczności opracowania regionalnej (przezna
czonej d la  woj. katowickiego) koncepcji program u lekcji muzealnych. 
Prace przygotowawcze trw ały  około 10 miesięcy. Zespół skoncentrow ał 
się wówczas na następujących pracach:
— kwerendzie lite ra tu ry  polskiej i obcej,
— analizie program ów  szkolnych,
— analizie potencjalnych możliwości poszczególnych placówek m uzeal

nych w zakresie organizacji lekcji z uwzględnieniem  możliwości ka
drowych, organizacyjnych i technicznych,

— analizie współdziałania placówek m uzealnych z lokalnym i władzami 
oświatowymi.
Po zakończeniu tych prac, k tóre stanow iły podstawę teoretyczną 

i em piryczną realizowanego przedsięwzięcia opracowano raport o w arun
kach i sposobach realizacji lekcji m uzealnych w województwie katow ic
kim. Ze względu na niekom petencję Zespołu w zakresie spraw  w ynika
jących ze specyfiki funkcjonow ania szkół i specyfiki program ów  szkolnych, 
niezbędnym  przedsięwzięciem było przekazanie raportu  nauczycielom -m e- 
todykom  do ew entualnej w eryfikacji. Raport składał się z dwóch zasad
niczych części. Pierw sza z nich dotyczyła oceny ak tualnej sytuacji 
z uwzględnieniem:
— m erytorycznych możliwości organizacji lekcji w poszczególnych m u

zeach, co wiązało się z ich specyfiką. I tak  przykładowo, biorąc pod 
uwagę M uzeum w Zabrzu i Dział P lastyki N ieprofesjonalnej wskazano

' na to, że odpowiedni dział program u nauczania może być uzupełniony 
poprzez lekcję m uzealną, dotyczącą szeroko pojętej twórczości niepro
fesjonalnej,

— wskazano na  możliwości kadrowe, lokalowe i techniczne.
Drugą część raportu  stanow iła oferta  poszczególnych placówek m u

zealnych zgodnie z ustalonym  trybem . Każde z muzeów przysłało tem aty  
lekcji m uzealnych w  oparciu o w łasne zaisoby elksiponałowe. W efekcie 
prace nauczycieli m etodyków sprow adziły się do określonego przyporząd
kowania poszczególnych tem atów  do odpowiedniego działu w  ram ach 
nauczania i określenia koniecznych pomocy dydaktycznych jakie pow inny 
być wykorzystane.

8) A nkieta n r  7a (uczeń szkoły zawodowej). 
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W konsekwencji oferta jest szeroka, choć niestety kilka placówek nie 
zdążyło w odpowiednim czasie przesłać swoich propozycji. Niemniej jed
nak Zespół uważa, iż skoordynowanie na szczeblu regionalnym , choć jesz
cze niekom pletne i niedoskonałe, stanow i pewien istotny punk t zwrotny 
w dotychczasowej praktyce. M iejmy nadzieję, iż znajdzie on odzwiercie
dlenie nie tylko w praktyce, ale w świadomości tych wszystkich, k tórym  
proces edukacji dzieci i młodzieży leży na sercu.

W NIOSKI

Przedstaw ione dotąd rozważania oraz oferta placówek m uzealnych 
w sposób jednoznaczny uświadam iają, iż możliwość organizowania lekcji 
m uzealnych będzie jedynie wówczas możliwe, gdy zostaną spełnione okre
ślone w arunki organizacyjne, kadrowe i finansowe. W chwili obecnej jed
nak nie istnieje szansa dokonania takich zmian w trzech zasygnalizowa
nych płaszczyznach, aby lekcje muzealne mogły się odbywać bezustannie 
i objąć wszystkie szkoły znajdujące się na terenie województwa katow ic
kiego. Dlatego też rok szkolny 1983/1984 trak tu jem y  jako okres w ery
fikacji naszej koncepcji. W związku z tym  na zasadzie eksperym entu pro
ponuje,my, aby w obrębie każdego miasta, w k tórym  działa Muzeum, 
zorganizować cykl lekcji m uzealnych w odniesieniu do czterech szkół re
prezentujących różne ich typy: podstawowej, zasadniczej szkoły zawodo
wej, średniej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego. Muzea wspól
nie z W ydziałami Oświaty w ytypują, po odpowiednich ustaleniach, re
prezentatyw ne dla wszystkich typów szkół placówki, k tóre zostaną objęte 
program em  lekcji muzealnych. Jest to wprawdzie propozycja skrom na, 
niem niej jednak posiada jeden walor podstawowy, a mianowicie ten, iż 
może być zrealizowana przy obecnym, skrom nym  stanie kadry  muzealnej. 
Złożenie bowiem oferty  pełnej dla wszystkich szkół, w  praktyce musiałoby 
zawiesić sta tu tow ą działalność placówek muzealnych, k tórych pracownicy 
form alnie nie m ieliby czasu na wypełnianie swoich podstawowych obo
wiązków.
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W rezultacie w ydaje się, iż okres najbliższego roku szkolnegoo będzie 
okresem szczególnie ważnym, bo wskazujący na wszelkie obiektywne 
i subiektyw ne uw arunkow ania realizacji lekcji m uzealnych. Refleksje
i doświadczenia w ynikające z realizacji tej koncepcji, zarówno dla nauczy
cieli jak  i m uzealników, będą stanow iły podstawę do dalszych m odyfika
cji.! uspraw nień. Niemniej jednak już teraz  w ydaje się, że p rak tyka  dnia 
codziennego w sposób drastyczny zderzy się z 'marzeniami o tym , aby 
w lekcjach m uzealnych mogła uczestniczyć cała ucząca się młodzież.

Tak więc znowu m usielibyśm y powiedzieć, iż nadal istn ieją  swoiste 
bariery  w dostępie do dóbr ku ltu ry . Jest to więc rzeczywistość zde
cydowanie odmienna od tej, k tó rą  rejestrow ał wspom niany na wstępie 
Franciszek K o s t r z e w s k i ,  ale nadal rzeczywistość, k tórą cechuje zróżnico
wanie wzorów życia kulturalnego. Nie jest ono już tak  drastyczne, nie
mniej jednak nadal funkcjonuje i jest sw oistym  wezwaniem w stosunku 
do tych  wszystkich, k tórzy pragną dążyć do stw orzenia w arunków  um o
żliwiających pełny i harm onijny rozwój ludzkiej osobowości.



LEKCJE MUZEALNE
Oferta muzeów okręgu katowickiego



Lekcje muzealne z zakresu historii

Typ szkoły 
k lasa 

przedm iot

Tem aty lekcji 
m uzealnych

Dział program u 
nauczania

Pomoce
dydaktyczne

Term in O rganizator

Szk. Podstaw ow a
kl. V
historia

„Życie ludzi 
p ierw otnych”

Zajęcia ludzi
w  najdaw niejszych czasach

m uzealia corocznie 
1—15.IX.

Muzeum 
Górnośląskie 
w  Bytomiu

Szk. Podstawowa
kl. V
h istoria

„Osiadły tryb  życia 
ludności okresu  neolitu 
i  zajęcia z tym  zw iązane”

Początki rolnictw a i  hodowli, 
znaczenie upraw y roli 
i hodowli zw ierząt

eksponaty,
przeźrocza
ekspozycja

corocznie 
1—,15.IX.

M uzeum 
Górnośląskie 
w  Bytom iu

Szk. Podstaw ow a
kl. V
historia

„Jak  żyli S łow ianie” W ykopaliska pozw alają nam  
poznać życie Słowian

ekspozycja stała, 
film  o Biskupinie, 
przeźrocza

corocznie
I

M uzeum 
w  Chrzanowie

Szk. Podstaw ow a
kl. V
historia

„M ieszkanie i sposób 
życia w  okresie 
na j daw niejszym ”

Zajęcia ludzi
w  najdaw niejszych czasach

ekspozycja stała, 
w ybrane eksponaty

corocznie 
1—il5.IX.

Muzeum 
w  Wodzisławiu 
Śląskim

Szk. Podstaw ow a
kl. V
historia

„Życie w  grodzie 
plem ienia Golęszyców”

Początki i um ocnienie 
P aństw a Polskiego

eksponaty, 
ekspozycja stała

corocznie
X

M uzeum 
w  W odzisławiu 
Ś ląskim

Szk. Podstawowa 
kl. V 
historia

„Z dziejów  Z abrza” H istoria i  k u ltu ra  
naszego m iasta

w ystaw a,
w ybrane eksponaty

corocznie 
IX—X

M uzeum 
w Zabrzu

Szk. Podstawowa 
kl. V
h istoria

„Nasi przodkow ie 
Słowianie — ich życiie 
codzienne i  w ierzenia”

Nasi przodkow ie Słowianie. 
Siedziby Słowian 
w  starożytności. W ędrówki. 
S łowianie Zachodni, 
Wschodni, Południowi.
Jak  Słowianie. W ykopaliska 
pozw alają nam  poznać życie 
Słowian

ekspozycje,
album y,
eksponaty,
film

corocznie
I

Muzeum 
G órnośląskie 
w  Bytom iu



Szk. Podstaw ow a 
kl. VI 
historia

„W ojna z T u rc ją” Polska n a  szlakach 
polityki w schodniej

w ystawa,
eksponaty

corocznie
X I

Muzeum 
w  Chrzanow ie

Szk. Podstaw ow a 
kl. VI
h istoria

„Tradycja i rozwój 
górnictw a w  Rybnickim  
O kręgu W ęglowym”

„Złoty w iek” w  Polsce. 
G ospodarka Polska 
w  XVI w.

ekspozycja stała, 
w ybrane eksponaty

coroczni 2 

X I
Muzeum 
w  Rybniku

Szk. Podstawowa 
kl. V III
h istoria

„W iosna ludów 
na  Ś ląsku”

W iosna ludów  na Śląsku eksponaty,
film

corocznie
X I

M uzeum 
G órnośląskie 
w  Bytom iu

Szk. Podstaw ow a 
kl. VII 
i LO 
kl. III
h istoria

„W alka o polskość 
na G órnym  Śląsku 
w  2 poł. X IX  w.”

Ziem ie polskie pod zaboram i 
w  2 poł. X IX  w. 
i pocz. X X  w.

pam iątk i,
dokum enty,
fotografie,
w ystawa,
film

corocznie 
I—II

M uzeum 
Górnośląskie 
w  Bytomiu

Szk. Podstaw ow a 
kl. V II 
i LO 
kl. III
h istoria

„W obronie 
polskiej m owy”

Ziemie polskie pod zaboram i 
w  2 poł. X IX  w. i pociz. XX w.

W ybrane
eksponaty,
p rasa ,
w ystaw a

corocznie 
I—II

M uzeum 
w  Chorzowie

Szk. Podstaw ow a 
kl. VII 
i LO 
kl. III
h istoria

„Powstanie
styczniowe”

Ziem ie polskie pod zaboram i 
w  2 poł. X IX  w. i  poc;z. XX w.

ekspozycja stała, 
kolekcja biżuterii 
patriotycznej

corocznie 
I—II

M uzeum 
w  Chrzanow ie

Szk. Podstaw ow a 
kl. VII 
i LO 
kl. III
h istoria

„W alka Polaków 
z germ anizacją”

W alka o polskość 
na G órnym  Ś ląsku  
w  2 poł. X IX  w. 
i pocz. X X  w.

w ystawa,
w ybrane eksponaty

corocznie
I - I I

M uzeum
H istorii
K atow ic



Typ szkoły 
przedm iot 

k lasa

Tem aty lekcji 
m uzealnych

Dział program u 
nauczania

Pomoce
dydaktyczne

Term in O rganizator

Szk. Podstaw ow a 
kl. VII 
i  LO 
kl. III
h istoria

„Rozwój przem ysłu 
i w zrost liczby klasy 
robotniczej — jej 
(znaczenie”

jw. jw. jw. jw.

Szk. Podstaw ow a 
kl. V II 
i LO 
kl. III 
h istoria

„Pow stania śląskie 
i  plebiscyt na G órnym  
Śląsku”

Ziemie polskie pod zaboram i 
w  2 poł. X IX  w. i poez. X X w.

pam iątki,
dokum enty,
fotografie

corocznie 
I—II

Muzeum
H istorii
K atow ic

Szk. Podstaw ow a 
kl. V III 
i LO 
kl. I—II
historia

„Pow stania śląskie 
i p lebiscyt 1919—1921”

Ostateczne ustalenie 
granic Polski

w ybrane eksponaty, 
w ystaw a stała, 
film

corocznie 
IX—X

Muzeum 
Górnośląskie 
w  Bytom iu

Szk. Podstaw ow a 
kl. V III
h isto ria

„W alki Polaków  
o odzyskanie 
niepodległości”

II w ojna światowa w ystawa,
w ybrane eksponaty, 
film

corocznie
III

M uzeum 
w  Chrzanowie

Szk. Podstaw ow a 
kl. V III
h istoria

„W ojna obronna Polski 
we w rześniu 1939. 
K atow ice”

II w ojna św iatowa w ybrane eksponaty, 
w ystaw a sta ła

corocznie
III

M uzeum
H istorii
K atow ic

Szk. Podstawowa 
kl. VIII 
h istoria

„Ruch robotniczy 
na Ś ląsku w  okresie 
m iędzyw ojennym ”

Ruch robotniczy u progu 
istn ienia II  Rzeczypospolitej 
(powtórzeniowa)

w ybrane eksponaty, 
w ystaw a sta ła

corocznie
I

M uzeum
H istorii
K atow ic

Szk. Podstaw ow a 
kl. V III
historia

„W alka o wolność 
Ziemi Rybnickiej 
1918— 1939”

Odrodzenie się 
P aństw a Polskiego 
1918—1921

ekspozycja stała, 
w ybrane eksponaty

corocznie
V

M uzeum 
w  Rybniku



Szk. Podstawowa 
kl. V III
historia

„W alka zbrojna 
z okupantem  
na G órnym  Ś ląsku”

II w ojna św iatow a
1939—1945. W alka Polaków
o odzyskanie niepodległości

w ystaw a stała, 
w ybrane eksponaty

corocznie 
III—IV

M uzeum 
w  Rybniku

Szk. Podstawowa 
kl. VIII 
historia

„Pierw sze la ta  
Polski L udow ej”

Polska i św iat po II w ojnie 
św iatowej

w ystaw a stała, 
w ybrane eksponaty

corocznie
V

M uzeum 
w  Rybniku

Szk. Podstawowa 
kl. V III 
i LO 
kl. III 
h istoria

„Pow stania śląskie 
i  p lebiscyt ,na G órnym  
Ś ląsku”

Ziemie polskie pod zaboram i 
w  2 poł. X IX  w. i pocz. XX w.

zestaw w ybranych 
eksponatów

corocznie 
I—II

M uzeum 
w  Tarnow skich 
Górach

Szk. Podstaw ow a 
kl. V III 
i LO 
kl. III
h istoria

W alka o wolność 
Ziemi W odzisławskiej

O stateczne ustalenie granic 
Polski. Odrodzenie się 
Państw a Polskiego 
1918—1921

w ystaw a stała, 
w ybrane eksponaty

corocznie 
IX—X

M uzeum 
w  W odzisławiu 
Ś ląskim

Szk. Podstawowa 
kl. V III
h istoria

„K am pania w rześniowa 
i w alki Polaków  
na frontach II  wojny 
św iatow ej”

II w ojna św iatow a
1939—1945. W alka Polaków
o odzyskanie niepodległości

w ystaw a stała,
w ybrane
dokum enty

corocznie
III

M uzeum 
w  W odzisławiu 
Śląskim

Szk. Podstaw ow a 
kl. V III
h istoria

„Plebiscyt i pow stania 
śląskie ze szczególnym 
uwzględnieniem  
Z abrza”

Odrodzenie się państw a 
polskiego 1918—1921. 
U stalenie granic Polski

w ystawa,
w ybrane eksponaty

corocznie 
X II—I

M uzeum 
w  Zabrzu

Szk. Podstawowa 
kl. V III ;
h istoria

„Wojsko polskie 
na Zachodzie Europy 
w  czasie II w ojny 
św iatow ej”

II w ojna św iatow a 
1939—1945. W alka Polaków  
o odzyskanie niepodległości

w ybrane eksponaty, 
archiw alia

corocznie 
IV—V

Muzeum 
w  Zabrzu



Typ szkoły 
k lasa 

przedm iot

Tem aty lekcji 
m uzealnych

Dział program u 
nauczania

Pomoce
dydaktyczne

Term in O rganizator

LO 
kl. I
historia

„Periodyzacja 
i chronologia 
dziejów  ludzkości”

Podział dziejów  ludzkich 
na epoki.
E lem enty chronologii

ekspozycja stała, 
w ybrane eksponaty

corocznie
IX

M uzeum 
Górnośląskie 
w  Bytom iu

LO 
kl. I
historia

„N ajdaw niejsze dzieje 
Ziemi W odzisławskiej”

Najwcześniejsze dzieje 
ludzkości

ekspozycja sta ła 
w ybrane eksponaty

corocznie
IX

M uzeum 
Ś ląskim  
w  W odzisławiu

LO 
kl. I
historia

„Słowianie w e wczesnym 
średniowieczu — na 
przykładzie grodziska 
w  Lubom ii”

K ształtow anie się 
średniowiecznej Europy

ekspozycja stała, 
w ybrane eksponaty

corocznie
IX

M uzeum 
Śląskim  
w  W odzisławiu

LO 
kl. II
historia

„Postacie historyczne 
z epoki Jan a  III  
Sobieskiego”

Lekcja uzupełniająca w ystaw a, 
w ystaw a stała,

corocznie 
III—IV

M uzeum 
w  Gliw icach

LO 
kl. III
historia

„Utworzenie polskich sił 
zbrojnych na em igracji”

II  w ojna św iatow a
1939—1945. W alka Polaków
o uzyskanie niepodległości

w ystaw a stała 
w ybrane eksponaty

corocznie
III

M uzeum
H istorii
K atow ic

LO 
kl. III
historia

„Pow stania śląskie 
i  p lebiscyt na G órnym  
Ś ląsku”

Odbudowa P aństw a 
Polskiego. II Rzeczpospolita

w ybrane eksponaty, 
w ystaw a stała,

corocznie 
X—XT

M uzeum 
w  R ybniku

LO 
kl. III
h istoria

„Tradycje i rozwój 
górnictw a w  Rybnickim  
O kręgu W ęglowym”

Ziemie polskie 
w  2 poł. X IX  w. 
i pocz. XX  w.
Sytuacja gospodarcza 
i społeczna ziem polskich

w ystaw a stała, 
w ybrane eksponaty

corocznie 
I—II

M uzeum 
w  Rybniku

LO 
kl. III
h istoria

„Pow stania śląskie 
i  plebiscyt na G órnym  
Śląsku”

Odbudowa Państw a 
Polskiego. II  Rzeczpospolita w ybrane eksponaty

corocznie 
X —XI

M uzeum 
Ś ląskim  
w  W odzisławiu



LO 
kl. III
historia

„Odrodzenie narodowe 
na Ś ląsku”

Ziemie polskie 
w  2 poł. X IX  w. 
i pocz. XX w.

w ystawa,
archiw alia

corocznie 
X II—I

M uzeum 
w  Zabrzu

LO
kl. III
historia

„Plebiscyt i pow stania 
śląskie, ze szczególnym 
uw zględnieniem  Z abrza”

jw. w ystawa,
archiw alia

corocznie 
IX—X

M uzeum 
w  W odzisławiu 
Śląskim

LO 
kl. IV 
historia

„Szlak bojow y I i  II 
K orpusu Polskiego 
W działaniach II w ojny 
św iatow ej”

Wojsko polskie w  w alkach 
na froncie zachodnim

w ybrane eksponaty, 
archiw alia

corocznie 
III—V

Miuzeum 
w W odzisławiu 
Śląskim

LO
kl. I i IV 
o profilu  
hum anistycz
nym

„Wczesne średniowiecze 
n a  Ś ląsku”

Słowianie we wczesnym 
średniowieczu

eksponaty,
przeźrocza,
ekspozycja,
film

corocznie 
IX—X

M uzeum 
G órnośląskie 
w  Bytomiu

Zasadnicza 
Szkoła 
Zawodowa 
kl. I i II
historia

„W alka o polskość 
na G órnym  Ś ląsku”

W alka o polskość w  latach 
1830—1914, germ anizacja

ekspoiycja,
dokum enty,
fotografie,
film

corocznie 
kl. I 

III—IV 
kl. I I  

X—X II

M uzeum 
Górnośląskie 
w  Bytomiu

Zasadnicza 
Szkoła 
Zawodowa 
kl. II 
historia

„Pow stania śląskie” jw. jw. corocznie 
IX 
lub 

I—II

M uzeum 
G órnośląskie 
w  Bytomiu

Lekcje m uzealne z języka polskiego

Szk. Podstaw ow a „H istoria i ku ltu ra Życie i k u ltu ra  w  danej eksponaty, corocznie Muzeum
kl. V naszego m iasta” miejscowości i okolicy: ekspozycja stała, IX—V Górnośląskie
jęz. polski instytucje ku ltu ra lne album y, w  Bytomiu

i pam iątk i historyczne przeźrocza



Typ szkoły 
k lasa 

przedm iot

Tem aty lekcji 
m uzealnych

Dział p rogram u 
nauczania

Pomoce
dydaktyczne

Term in O rganizator

Szk. Podstaw ow a 
kl. V
język polski

„K ultura ludow a 
na Ś ląsku”

Twórczość ludow a 
w  różnych dziedzinach 
sztuki

ekspozycja,
przeźrocza,
eksponaty

corocznie 
X II—I

Muzeum 
G órnośląskie 
w  Bytom iu

Szk. Podstawowa 
kl. V
język polski

„Patronow ie 
śląskich szkół”

Człowiek w  społeczności 
lokalnej

eksponaty,
dokum enty

corocznie
X

Muzeum 
w  Chorzowie

Szk. Podstaw ow a 
kl. V
język polski

„Twórczość ludowa 
na Śląsku — m alarstw o 
i rzeźba artystów  
am atorów  Ziemi 
Tarmogórskiej”

Twórczość ludow a 
w  różnych dziedzinach 
sztuki (sztuki plastyczne)

zestaw  w ybranych 
eksponatów

corocznie 
X II—I

M uzeum 
w  Tarnow skich 
G órach

Szk. Podstaw ow a 
kl. V
język polski

„Regionalna twórczość 
artystyczna”

Człowiek w  społeczności 
lokalnej

w ystawa,
w ybrane eksponaty

corocznie 
X II—I

M uzeum 
w  W odzisławiu 
Ś ląskim

Szk. Podstaw ow a 
kl. V
język polski

„M uzeum jako insty tucja  
życia kulturalnego 
i  oświatowego”

Życie i k u ltu ra  w  danej 
miejscowości — instytucje 
ku ltu ra lne

w ystawa,
w ybrane eksponaty 
przeźrocza, 
d ruki reklam ow e

corocznie 
1—10.IX.

M uzeum 
w  Zabrzu

LO 
kl. II
język polski

„Odbicie epoki 
w  lite ra tu rze  i sztuce” 
Jana III  Sobieskiego

Lekcja uzupełniająca wystawa,
w ybrane eksponaty

corocznie 
III—IV

M uzeum 
w  Gliwicach

Szk. Podstaw ow a 
kl. V III 
język polski

„W ybitni Polacy” Lekcja uzupełniająca m edale corocznie 
IV—V

M uzeum 
w  Chorzowie



Lekcje muzealne z wychowania obywatelskiego

Szk, Podstaw ow a 
kl. VII 
wiedza 
obyw atelska

„X wieków historii 
m iasta Bytom ia”

Człowiek w  społeczności 
lokalnej. Nasza miejscowość 
i  jej tradycje

ekspozycja stała, 
dokum enty

corocznie 
1—10X.

Muzeum 
G órnośląskie 
w  Bytomiu

Szk. Podstaw ow a 
kl. VII 
wiedza 
obyw atelska

„Nasz region” Nasza miejscowość 
i  jej tradycje

eksponaty, 
stró j ludow y, 
dokum enty, 
fotografie

corocznie 
IX—X

M uzeum 
w  Chorzowie

Szk. Podstaw ow a 
kl. V II 
wiedza 
obyw atelska

„M uzeum jako insty tucja 
życia oświatowego 
i  kultu ra lnego”

Zdobyw anie wiedzy i udział 
w  życiu ku ltu ra lnym

plakaty , 
p rojekty , 
arch iw a działów, 
ekspozycje

corocznie
V

M uzeum 
w  Rybniku

Szk. Podstaw ow a 
kl. VII 
wiedza 
obyw atelska

„Udział miejscow ej 
ludności w  walce
0 wyzwolenie narodowe
1 społeczne”

Człowiek w  społeczności 
lokalnej. Nasza miejscowość 
i jej tradycje

zestaw  eksponatów corocznie 
IX—X

M uzeum 
w  Tarnow skich 
Górach

Szk. Podstawowa 
kl. V II 
wiedza 
obyw atelska

„M uzeum jako instytucja 
ośw iatow a i k u ltu ra ln a”

Nasza miejscowość 
i  je j tradycje

eksponaty,
wystawy,
przeźrocza,
film

corocznie 
IX —X

M uzeum 
w  Wioidzisławiu 
Ś ląskim

Szk. Podstaw ow a 
kl. VII 
wiedza 
obyw atelska

„Śląska twórczość 
n ieprofesjonalna 
(m alarstwo, Tzeźba, 
grafika)”

Człowiek w  społeczności 
lokalnej. Regionalna 
twórczość artystyczna

w ybrane eksponaty, 
przeźrocza.
film

corocznie 
IX—X

M uzeum 
w  Zabrzu



Lekcje muzealne z zakresu biologii

Typ szkoły 
klasa 

,przedm iot

Tem aty lekcji 
m uzealnych

- - ■

Dział program u 
nauczania

Pomoce
dydaktyczne

Term in O rganizator

Szk. Podstaw ow a 
kl. V  
biologia

„Analiza różnorodności 
i jedności form  
organizm ów  
jednokom órkow ych”

Różnorodność i jedność
organizm ów
jednokom órkowych

tablice
ilustracje

corocznie 
II—IV

M uzeum 
w  Chrzanow ie

Szk. Podstawowa 
kl. V 
biologia

„M akroskopowa
obserw acja
grzybów kapeluszow ych”

Różnorodność i  jedność 
budow y plechowców

eksponaty,
ilustracje

corocznie 
IV—V

M uzeum 
w  Chrzanow ie

Szk. Podstaw ow a 
kl. V 
biologia

„Przegląd grzybów 
kapeluszowych jadalnych 
i tru jących”

jw. jw. jw. M uzeum 
w  Chrzanow ie

„Przegląd m akroskopow y 
budow y plechowców”

jw. jw. jw. M uzeum 
W Chrzanow ie

„Różnorodność form  
porostów  skorupiastych 
i krzaczastych”

jw. jw. corocznie
V

M uzeum 
w  Chrzanow ie

„Rozpoznawanie 
gatunków  ślim aków  
po budowie m uszki”

Różnorodność
bezkręgowców

w ybrane eksponaty 
eksponaty,

corocznie
VI

M uzeum 
w  Chrzanow ie

Szk. Podstaw ow a 
kl. VII 
biologia

„Chronione gatunki 
zw ierząt kręgowych 
w  Polsce”

Ssaki jako w yodrębniona 
najwyżej zorganizowana 
grom ada kręgow ców  .

album y, 
przeźrocza, 
ekspozycja stała

corocznie
IV

M uzeum 
G órnośląskie 
w  Bytomiu

Szk. Podstawowa 
kl. VII
hiologia

„B arw y i kształty  
owadów”

jw. jw. corocznie 
IV—V

M uzeum 
Górnośląskie 
w  Bytomiu



Lekcje muzealne z zakresu wychowania plastycznego

Szk. Podstaw ow a 
kl. V
wychowanie
plastyczne

„Zgodność form y 
ii funkcji przedm iotu  
codziennego użytku jako 
jeden z w arunków  
projektow ania 
i w artościow ania 
artystycznego”

W iedza o sztukach 
plastycznych

ekspozycja stała, 
zbiór naczyń 
cynowych, 
szkło,
sprzęty  ludowe

corocznie 
X—XI

M uzeum 
w  Chrzanow ie

Szk. Podstawowa 
kl. V—V III
wychowanie
plastyczne

„Sztuka polska” W iadomości o sztuce przeźrocza,
reprodukcje,
film

corocznie 
IX—V

M uzeum 
w  W odzisławiu 
Ś ląskim

„Sztuka powszechna” jw. jw. jw. M uzeum 
w  W odzisławiu
Śląskim

Szk. Podstaw ow a 
kl. VII 
wychowanie 
plastyczne

„Opis w ybranych 
obrazów G alerii 
m alarstw a polskiego”

Opis dzieła sztuki w ybrane eksponaty 
na ekspozycji 
stałej, 
film

corocznie
X I

M uzeum 
G órnośląskie 
w  Bytomiu

Szk. Podstaw ow a 
kl. VII 
wychowanie 
plastyczne

„Obrazy A leksandra 
G ierym skiego”

Od im presjonizm u 
do K ubizm u — G ierym ski

eksponaty,
album y,
film

corocznie
X II

M uzeum 
G órnośląskie 
w  Bytomiu

Szk. Podstaw ow a 
kl. VII 
i LO 
kl. II
wychowanie 
plastyczne .

„Elem enty analizy 
form alnej dzieła 
plastycznego”

Opis dzieła sztuki eksponaty,
reprodukcje,
przeźrocza,
film

corocznie 
kl. VII

X
LO kl. II

X I

M uzeum 
w  Chrzanowie



Typ szkoły 
klasa 

przedm iot

T em aty lekcji 
m uzealnych

Dział program u 
nauczania

Pomoce
dydaktyczne

Term in O rganizator

Szk. Podstaw ow a 
kl. V II 
wychow anie 
plastyczne

„Różne sposoby 
w yrażania przestrzeni 
n a  płaszczyźnie”

Analiza form y 
dzieła sztuki

w ybrane obrazy 
na ekspozycji 
stałej

corocznie
X I

M uzeum 
w  Rybniku

LO 
kl. III
wychowanie
plastyczne

„Zabytki sztuki 
renesansow ej w  Polsce”

Sztuka renesansu eksponaty,
przeźrocza,
albumy,
film

corocznie
X

M uzeum 
G órnośląskie 
w  Bytom iu

Szk. Podstawowa 
kl. VII 
w ychow anie 
plastyczne

„Działanie koloru 
i  estetyki otoczenia 
na psychikę człowieka”

Lekcja uzupełniająca w ybrane eksponaty 
na ekspozycji 
stałej

corocznie 
IX—V

M uzeum 
W nętrz 
Zabytkowych 
w Pszczynie

Szk. Podstaw ow a 
kl. V III
wychowanie
plastyczne

„Rola sztuki 
w kształtow aniu 
otoczenia człowieka”

Lekcja uzupełniająca w ybrane eksponaty 
na ekspozycji 
-stałej

corocznie 
IX—V

M uzeum 
W nętrz 
Z abytkow ych 
w  Pszczynie



INHALTSANGABE 
DER ABHANDLUNGEN

MATERIALIEN IM MUSEUM FtJR KUNSTDENKMALER DER 
INNENAUSSTATTUNG IN PSZCZYNA, YOL. II.

Jan K ruczek

BAUKUNST UND AUSSTATTUNG DES SCHLOSSES IN PSZCZYNA IM XVII. 
UND AM ANFANG DES XVIII. JAHRHUNDERTS.

Das dreiflugelige zweistockige Ranaiissancechloss in  Pszczyna b irg t noch viele 
b isher unlosbare Ratsel. Die Inventar,e und Rechnungen des Schło,sses ha,hen es 
erm oglicht, die innere A usstattung aus je ner Zeit w iederherzustellen. Daraius ergib t 
es sich, dass do rt alle G egenstande und das ganze H ausgerat v,orhanden w aren, 
welche die Bew ohner ,zum alltaglichen Leben benotigten. Das Innere des SchloBses 
w ar m it M alereien, S toffen und M annigfaltigen M obeln (Tiisiche, Stiihle, Schranke, 
K isten, P runkhim m elbetten , spanische W andę und Dekorationsstoffe) ausgestattet. 
Auch w aren do rt viele Gefasse, und an  den W anden bingen P o rtra ts  und Gemalde. 
Das Schloss besaiss seine eigene R ustkam m er, V ,orratskam m ern, eine neben  dem 
Schloss stehende Kuchę, auch eine B rauerei, M alzerei, Backerei und ein W aschhaus. 
In der Nahe des Schlosses befanden sich Stalle, ein Tor fiir die Schlosswache, eiin 
T iergarten  (im Norden) sowie ein G arten  (im W esten) m it Obst, Gemuse, H eilpflan- 
zen und Z u ta ten  fiir die Schlosskuche.

Jan K ruczek

PFLICHTEN UND VERGUTUNG DER HOFKtJNSTLER UND HANDWERKER 
AN DER HAND DER INSTRUKTIONS- UND BESTALLUNGSBUCHER FUR DIE 

GtJTER IN DER HERRSCHAFT PSZCZYNA.

Binen grossen Einfluiss auf das H ofleben ha tten  die K iinstler und H andw erker, 
die asm Hofe beschaftigt w aren. Ih re  P ilich ten  und  ihre Belohnung w aren  in  den 
sog. In struk tions- und B estallungsbuchern bestim m t. Diese B ucher sind se it der 
ersten  H alfte des XVII. Jah rh u n d e rts  im A rchiv zu Pszczyna aufbew ahrt. Trotzdem  
ih r Inhaltsbereich  verschieden ist, kann  m an n ich t n u r  die A rt und  Hohe der 
beiderseitigen L eistungen (d.d. des Hofeis und der in  seinen D iensten steheden 
K iinstler und H andw erker) erkennen, sondern auch eiine ziemlich genaue
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K enntnis ih re r  Namen, ihres Stellungswechsels, d er A rt der Belohnung und der 
D eputate, sowie der verschiedenen Zulagen, auch der einzelnen Tatigkeiten, welche 
m it jedem  A m t verbunden w aren, erhalten .

Daniela Saw icka-O leksy

DIE GEMSLDE VON DIRCK DALENS III. IM INNEREN DES SCHLOSSES
ZU PSZCZYNA

Den Kileinen Saal im  Schlosse ziu Pszczyna scbm ucken sechs deik<oraitive Ólgemalde 
des hoillandischen M alers D irck Dalens III. aus dem Ja h re  1728. Die in den 
R ahm enteilen der Tafelung angebrachten  Ólgem alde vervollstandigen die arch itek- 
toniische V erzierung des Saales.
Them atisch stellen die G em alde Szenen aus dem  H irten - und  W eidm annsleben dar, 
und gehoren zu der R ichtung der hollandischen L andschaftsm alerei, die im  XVII. 
Ja h rh u n d e rt an  die ita lienische M alerei anknupfte. A uf dem  H iintergrund eines 
arkad,ischen Landschaftsbildes h a t der K iinstler ausserordentlich real bun te  Gen- 
reszenen aus dem Leben der F ischer dargestellt.
A usser den Olgem alden von Dalens befindet sich h ier noch ein Gem alde von Luigi 
Bianoo-ni (geb. 1838), w elcher gegen Ende des XIX . Jahrhuniderts in  B erlin  w irkte. 
Die G em alde in  Pszczyna entsprechen den fiinf O lgem alden vo,n D irck Dalens III. 
aus dem Ja h re  1729, die Szenen aus dem H irten - und W eidm annsleben darstellen  
und sich gegenw artig im  Schloss H et Loo bei A peldoorn in Holland befinden. Es ist 
n icht gelungen, die H erkunft der Ó lgem alde in  Pszczyna festzustellen, m an weiss 
nur, dass sie e rs t im  Ja h re  1883 dm grossen Saal un tergebrach t w orden sind.

Teresa W łodarska

TOURISTISCHE REISEN DES FtjRSTEN LUDWIG VON ANHALT-COETHEN
ZU PSZCZYNA.

F iirst Ludw ig von A nhalt-G oethen (1783—1841) verb rach te den  grossten  Teil seines 
Lebens in Pszczyna. E r w ohnte n ich t im  Schloss, sondern vorw iegend in  dem fiir 
ihn  am  B andę des P arkes erfoauten klassizistischen Schlosschen „Ludw igsw unsch”. 
Neben wielen Beischaftigungen, die m it der V erw altung der Fam ilieinguter verbun- 
den w aren, in teressierte  e r  sich fiir Theater, Musik und Reiisen. In  dem A rtikel 
sind F ragm ente aus seinen T agebuchern angegeben, die funf touristische Reisen 
des F iirsten  aus den Ja h re n  1810—1826 beschreiben. Es sind Ausfliige ins Gebirge 
nach W isła und U stroń, auf die Szyndzielnia, eine Reise nach W ieliczka und K ra 
ków, die R uckreise von U ngarn durch Polen und  eiine grosise Reise in  die „Polni- 
Sche Schweiz”, w ahrend  w elcher e r  alte polnische Adelsschlosser besucht und be- 
w undert hat.
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Janusz Ziembiński

PLAN DER INNENRAUME IM SCHLOSS ZU PSZCZYNA AM ANFANG
DES XX. JHDT.

Das Schloss zu Pszczyna, dessen gegenw artiges A ussere und innere E inteilung w ir 
dem  letzten  U m bau dn den Ja h re n  1870—1874 verda,nken, iist ein typisches Bauwerk, 
das ais Beispiel zu sem antischen Forschungen dienen kann, die zum Y erstandnis 
seiner inneren  S tru k tu r  beitrageń. Die A bhandlung stiitz t sich auf gut erhaltene 
Piane m it vollstandiger Beschreibung a ller S tockw erke des Schlosses vom Jun i 
1911.
Zur V erifikation d ienten drei andere P iane — teils friihere, teils spatere. Die 
R ichtigkeit der Nam en auf den P lanen  w urde in  den In v en ta ren  aus dem  Jah re  
1915 sowie auf G rund a lte r Photographien  des Schlosses aus dem selben Jah re  
Nachgepruft.
Schliesslich ist es gelungen, die Bestim m ung der Raum e im  Schloss k la r und 
prazise festzustellen, nam lich: Raume, die zu r R eprasentation  dienten, Fam ilien- 
gem acher, F rem denzim m er sowie Raum e fiir die D ienerschaft und die W irtschaft.

Jerzy Polak

PSZCZYNA IST WIEDER POLNISCH — JUNI 1922

Nach Absęhluss der sog. G enfer K onvention zwischen D eutschland und Polen und 
den Feststellungen m it den V erbundeten fiel Polen ein Teil Oberschlesiens zu. Die 
U bernahm e von den Ver;biindeten und den D eutschen geschah streng nach dem 
Protokoll, doch der w esentliche und zugleich symbolische Teil w ar der Einm arsch 
der polnischen T ruppen. Die Begriissungsfeier w ar durch die polnischeń O rgani- 
sationen und die schlesischen Aufisitanidischeim eingehand vorbereitet. Das w ar ein 
entscheidender A ugenblick in der Geschichte Oberschlesiens nach einige H undert 
Ja h re  dauernder H errschaft D eutschlands. In  der A bhandlung sind die Ereignisse 
Vom 29. Ju n i 1922 in Pszczyna w iedergegeben, wo die polnischeh Soldaten un ter 
G eneral Szeptycki enthusiastisch begrtisst w urden.

Jerzy Polak

VERSTEIGERUNG DER EINRICHTUNGEN DER SCHLOSSER DES FURSTEN
VON PSZCZYNA IM JAHRE 1934.

Ein lang jahriger S tre it um  die S teuern  der F u rsten  von Pszczyna m it dem pol
nischen F iskus fiih rte  ,im Jah re  1934 zur V ersteigerung des Fideikom m isses in 
Pszczyna und schliasslich zur Zw angsverw altung. Das Finainzamt in  Pszczyna 
beschlagnahm te und b rach te un te r den H am m er einen Teil des Vermogens des 
Schuldners u.a. die E inrichtung des Schlosses in  Pszczyna und des Jagdschlosses
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Prom nice. Es spieltan  h.ier vorw iegend P restigerucksich tan  eine Rolle, was im 
Zusam m enhang m it der feindiseligen Em stellung der F u rsten  von Pszczyna zu 
Polem stand. Um die A ussta ttung  der SchlBsser szu retiten, bedienite m an  sich 
der Person des G rafen A lexander von Hochberg, w elcher im A ugust 1934 fast die 
ganze A usstattung der beiden Schlosser erw arb . Diese Tatsache n u t z te G raf 
A Iexander zur E rpressung seines V aters, des F u rsten  Hans H einrich XV., aus, um 
seirie ruckstandingen  A panagen und seinen E rbteil zu erlangen. nie A usstattung der 
Schlosser verpfandete e r  an  einen jtidischen W ucherer f iir  eine Anleihe, die er 
n icht zuriichgezahlt hat. Im  H erbst 1935 w urde ieim verw ickelte r Streiit um  die 
Schloiss-mobilien gefiihr.t, indem  sie en tw eder aus dem Schloss fo rtgebrach t oder 
auch w ieder verste igert w erden sollten. Schliesslich fand  eine gutliche Beilegung 
des S treites zw ischen dem  G rafen  A lexander und dem Fiirsiten vioin Pless statt. Die 
A usstattungen der Schlosser b lieben u n angeruh rt und befinden sich zum grosstee 
Teil iim M useum zu Pszczyna. Die V ersteigerung w ar eine sehr unaingenehme Sache 
in der Geschichte der Fam ilien von Hochberg.

Czesława Małgorzata Panek

UBER DER BEDARF AN MUSEALSTUNDEN

Ein w esentliches Problem  auf dem G ebiet der Erziehung und  Forderung  der Teil- 
nahm e der K inder und  d er Jugend  ist die N otw endigkeit, M usealstunden zu orga- 
nisierein. Dieses P roblem  w ar der G egenstand von A nalysen des w issenschaftlich- 
-ku ltu rellen  V erbandes, zu dem  Spezialisten a lle r M useen der W ojewodschaft K a
towice gehoren. Dieses Ensem ble bearbelte te  einen B ericht iiber die Moglichke.it, 
L ehrstunden  iiber M useen zu organisieren  und bereitete auch auf G rund von 
A ngaben der einzelnen M useen ein  Angebot vo,n M usealstunden vor, die an  die 
L ehrprogram m e der Schulen anknupfen. Das S chu ljah r 1983/84 soli ais Exper,i- 
m ents- und  V erifikationsjahr gelten. Gemaas der F eststellungan w urde ange- 
nom m en ,. dass in  jeder S tadt, in  der sich ein M useum befindet, S tunden fiir 
Schiller der folgenden v ier Schultypen organisiert w erden: d e r  G rundschule, der 
Berufsschule, der B erufsm ittelschule und der O berschule. Diese Schulen w erden 
nach entsprechenden V ereinbarungen zwischen den M useen und  den U nterrich t- 
sabteilungen ausgew ahlt.



ERKLARUNGEN DER ABBILDUNGEN
A uf dem Buchdeckel — Der Bote Salon im Schloss zu Pszczyna nach einer Photo- 
graphie aus dem  Ja h re  1915. Sam m lung des Museums in  Pszczyna Inv.Nr.M P/Psz/ 
/772.

1. Das Schloss in Pszczyna m it der nachsten  Umgebung.
a) Nach dem O riginal auf der L andkarte  von A ndreas H indenberg aus dem  
Ja h re  1636. A rchiv in  Pszczyna Inv. Nr. AKP X V III—1 T. 7.
b) R ekonstruktion  Jan  Kruczek.

2. P lan  des ersten  S toekw erksim  Schloss zu Pszczyna — Ende des XVII. J a h r 
hunderts — R ekonstruktion  von Jan  Kruczek.

3. Das Schloss in  Pszczyna — Ende des XVII. Ja h rh u n d e rts  G rundriss des ersten  
S tockw erks - (ohne Ostfliigel) A rchiv in  Pszczyna Inv. Nr. AKP X V III 764.

4. Das Schloss in Pszczyna Ende des XV II Jah rhunderts . G rundriss des zwaiten 
S tockw erks (ohne Ostfliigel) A rchiv  in Pszczyna Inv.Nr. 765.

5. Das Schloss in  Pszczyna — Ende des XVII. Jah rh u n d erts  G rundrisse des 
Sudflugels (Galerie) das erste (oben) »nd das zweite S tockw erk (unten) Re- 
konstr. Jan  Kruczek.

6. Beschreibung des Schlosses in  Pszczyna aus dem Jah re  1629 Fragm ent. A rchiv 
in  Pszczyna Inv.Nr. A K P X V III 764.

7. Inw en ta r des Schlosses in  Pszczyna aus dem  Ja h re  1664 Fragm ent. A rchiv in 
Pszczyna Inv. Nr. AKP X V III 764.

8. D irck Dalens, Riiokkehr von der Jagd. F ragm ent. K leine Saal im  Schloss zu 
Pszczyna.

9. D irck Daleos, Im  Hafein I, K leine Saal im  Schloss zu Pszczyna.
10. D irck Dalens, P ferde in der Schwemme, K leine Saal im  Schloss zu Pszczyna.
11. D irck Dalens, Im  H afen II, K leine Saal im Schloss zu Psizczyna.
12. D irck Dalens, Szane aus dem Leban der Hinten, K leine Saal im Schloss zu 

Pszczyna.
13. D irck Dalens, Szene aus dem Leben der H irten, F ragm ent. G alerie im I. Stock 

des Schlosses zu Pszczyna.
14. D irck Dalens, Jagdszene, Schloss H et Loo bei Ąpeldoorn.
15. D irck Dalens, Jagdszene, Schloss H et Loo bei Ąpeldoorn.
16. D irck Dalens, Szene aus dem  Leben der H irten  Schloss H et Loo bei Ąpeldoorn.
17. D irck Dalens, Genreszene, Fragm ent, Schloss H et Loo bei Ąpeldoorn.
18. Luigi Bianconi, Szene aus dem Leban der H irten, K leine Saal im  Schloss zu 

Pszczyna.
19. F iirst Louis A nhalt, L itographie. M useum in Pszczyna Inv.Nr. MP/S/2191.
20. H ausflur im  P a rte rre  des Schlosses zu Pszczyna m it charak teristischen fiir  die 

Epoche Pflanzen und Jagdtrophaen. Um 1915. G rundriss des ersten  Stockwerks 
— das Innere v o r der Treppe Nr. 23 (Ansicht von Norden). M useum in  Pszczyna 
Inv.Nr. MP/Psz/764.
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21. Salon im  A ppartem ent des H errn  des Schlosses in  Pszczyna (vorher B illard- 
zimmer). Um 1915. G rundriss des ersten  Stockw erks — das Innere Nr. 13 
(Ansicht von Osten). M useum in Pszczyna Inv.Nr. MP/Psz/774.

22. Rotes Schlafzim m er (prachtiges Gastzim m er) im Schloss zu Pszczyna. Um 1915. 
G rundriss des I. S tockw erks — das Innere Nr. 9 (Ansicht von Westen) M useum 
in Pszczyna Inv.Nr. MP/Psz/770.

23. F rem denzknm er (Schlafzim m er) im  II. Stock des Schloissies lin Pszczyna. Um 1915. 
G rundriss des II. Stockw erks — das Innere Nr. 12 (Ansicht von Suden). M u
seum  in Pszczyna Inv.Nr. MP/Psz/777.

24. Salon -bei den  Frem denzim m ern im  II. Stock des Schlosses zu Pszczyna. M useum  
iin Pszczyna Inv. Nr MP/Psiz/776.

25. T rium phpforte  auf dem M arktplatz in Pszczyna. Sam m lung der Schlesischen 
B ibliothek in Katowice.

26. Begriissung der polnischen Tnuppen auf der Briicke in Goczałkowice. Die 
Begruisisiungsrede h a lt der L and rat Francisizek Derch. A,rehiv in Pszczyna.

27. Begriissung des polnischen Heeres auf der Briicke in  Goczałkowice. Sam m lung 
deis M useums fiir Photogeschichte in Kraków . Inv.Nr. 562.

28. E inm arsch der polonischen T ruppen auf dem M arkte in Pszczyna A rchiv in 
Pszczyna.

29. Schlasische A ufstandische auf dem M arktplatz iin Pszczyna. Nach L. Musioł, 
Pszczyna. M onografia historyczna. Katow ice 1936, Abb. S. 479.

30. Die hi. Messe auf dem  Ring in Pszczyna. Aus der Sam m lung der Schlesischen 
B ibliothek in Katowice.

31. S tanisław  Krzyżowski uberreich t eih G ew ehr dem G eneral Szeptycki. A rchiv 
in  Pszczyna.

32. F ragm ent eines M ilitardefiless in Pszczyna. Aus den Sam m lungen der Schlesi
schen B ibliothek iin Katowice.

33. M ilitarparade in Pszczyna. A rchiv in Pszczyna.
34. Francesco B arzaghi (Mailand 1874), Amnesis m it Moses, Mar,mor, M useum in 

Pszczyna. Inv.Nr. MP/S/1037.
35. Giacomo G inotti (Rom 1873, Nidia, Manmor. M useum in  Pszczyna. Inv.N:r. 

MP/S/1036.
P lan  I. Schlosskeller in  Pszczyna. Auf G rund der durch das F iirstliche B auam t 

im Jun i 1911 ausgefuhrten  Piane. Auf dem  Origimal die Nam en der 
Raum e oder ihre Bestim m ung — die Z iffern  ha t der A utor des A rtikels 
iiber „Plan der Inmenraume im Schloss...” eingetragen. Arch.iv .in Pszczyna. 
Inv.Nr. XV III 7716.

P lan  II. P a rte rre  des Schlosses in Pszczyna. Beschreibung wie in P lan  I. A rchiv 
in Pszczyna. Inv.Nr. 7717.

P lan  III. Enster Stock des Schlosses in Pszczyna. Beschreibung wie P lan  I. Inv.Nr. 
AKP XV III 77 l s.

P lan  IV. Zw eiter Stock des Schlosses in Pszczyna. Beschreibung wie in P lan  I.
Archiiv in Pszczyna. Inv.Nr. AKP X V III 7719.

P lan  V. D ritte r Stock des Schlosses in Pszczyna. Beschreibung wie P lan  I. A rchiv 
in Pszczyna. Inv.Nr. AKP X V III 77 lio-



MATERIAŁY MUZEUM WNĘTRZ ZABYTKOWYCH W PSZCZYNIE
II

Błędy dostrzeżone w druku

Str. W iersz Jest Powinno być

7 2 od góry ARCHIKTEKTURA ARCHITEKTURA
51 13 od dołu pielęgacji pielęgnacji
53 ■ 1 od góry XVII. XXVII.
53 18 od góry XXVII. XXVIII.
57 1 od dołu srebernych srebrnych
63 11 od dołu 2 w iertle 2 w iertle  jęczmienia
63 14 od dołu 2 w iertle 2 w iertle  pszenicy

114 26 od góry prezes /prezes
138 14 od dołu polewania polowania




