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W angielskim stylu

Śladami mieszkańców
wyznania mojżeszowego

Serdecznie zapraszamy!
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po nową dzielnicę

małe miasto
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z przewodnikiem 
miejskim

Joanna Kowalczyk

Dofinansowano ze środków
powiatu pszczyńskiego

Kampania promocyjna dofinansowana przez:

www.pszczyna.info.pl

Biuro Informacji Turystycznej
Rynek 19, 43-200 Pszczyna
tel. 32 212 99 99
e-mail: pszczyna@slaskie.travel

Zarezerwuj bilet na spacer:

strona
widoczna



rynek • śródmieście • nowa dzielnica • dworzec kolejowy • Paleja • rynek 

ZAPRASZAMY NA SPACER
małe miasto z wielką historią

Spacer rozpoczynamy na rynku przy Biurze Infor-
macji Turystycznej. Podążając śladami cesarzy, 
królów i książąt poznamy m.in. losy pomnika, który 
niegdyś stał na rynku. Znak czasu przemian 
politycznych i narodowościowych na ziemi pszc-
zyńskiej. Nie zabraknie również informacji 
o manifeście „dwóch cesarzy”, czyli obietnicy 
powstania Królestwa Polskiego czy też telegramie 
Zimmermanna, tajnej depeszy wysłanej 
z Pszczyny, która zmieniła losy Wielkiej Wojny. 
W drodze na dworzec kolejowy przejdziemy przez 
nową, dziewiętnastowieczną dzielnicę oraz dawny 
plac książęcy. Po lewej i prawej stronie Alei 
Kościuszki zobaczymy wille z przełomu XIX 
i XX wieku.
W czasie I wojny światowej dworzec kolejowy był 
świadkiem wielu ciekawych wydarzeń. Korzystał z 
niego cesarz Wilhelm II oraz jego sztab. A w specjal-
nym saloniku dla dostojników gościła księżna 
Daisy. Był też sypialnią dla młodszych oficerów, 
którzy z powodu przepełnienia kwater, spali 
w pociągach.

W tym czasie Pszczyna, z racji pełnienia funkcji 
nieformalnej stolicy Cesarstwa Niemieckiego 
epoki wilhelmińskiej (tzw. „mały Berlin”), była 
miejscem spotkań koronowanych głów Europy. 
Zamek stał się na blisko dwa lata Wielką 
Kwaterą Główną Armii Cesarstwa Niemieckiego, 
a budynek Dyrekcji Dóbr Książęcych, tzw. Paleja 
siedzibą sztabu generalnego dowództwa Armii 
Niemieckiej. 
O wydarzeniach na zamku i w mieście Jan 
Henryk XV informował księżnę Daisy. „(...) Dom 
jest tak przepełniony, że młodzi gentlemani 
mieszkają w pociągu na stacji. Jest tutaj 
cesarzowa, także król Ferdynand oraz następca 
tronu Bułgarii. Dziś przyjeżdża Enver Pasza. Na 
lunch przyjadą z Cieszyna arcyksiążę Fryderyk 
i wszyscy Austriacy”.

Dwudziesty wiek zaznaczył się niezwykle mocno 
w historii Pszczyny. Mimo swojego peryferyjnego, 
nadgranicznego położenia, to właśnie w zamku 
książąt Hochberg von Pless w latach I wojny 
światowej podejmowano kluczowe decyzje 
dotyczące jej przebiegu oraz losów ówczesnych 
układów w światowej polityce. 

Zanim wrócimy na rynek, gdzie kończy się 
nasz spacer, przejdziemy jeszcze obok gmachu 
Generalnej Dyrekcji Dóbr Księcia Pszczyńskie-
go, tzw. Palei, z której w latach 1915-1917 korzys-
tali feldmarszałek Paul von Hindenburg 
i generalny kwatermistrz Armii Niemieckiej Erich 
Ludendorff.
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