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PSZCZYNA

To jeden z najpiękniejszych widoków naszego miasta. Będzie on jeszcze ładniejszy,
bo ruszyła renowacja i odbudowa kompleksu powozowni i stajni książęcych. Miasto dało
prawie 2 miliony złotych a Unia europejska, prawie 9 milionów. BRAWO!.

Gemma Civitatis Silesia
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REKONSTRUKCJA GABINETU W. KORFANTEGO
W MUZEUM PRASY ŚLĄSKIEJ

Pszczyna była kilkakrotnie miejscem związanym
z życiem i działalnością Wojciecha Korfantego. W dniu
29 czerwca 1922 roku na pszczyńskim rynku przejmo-
wał on miasto i ziemię pszczyńską na łono Macierzy Pol-
skiej. Upamiętnia to fotografia z udziałem generała Sta-
nisława Szeptyckiego, pierwszego śląskiego wojewody,
Józefa Rymera i księdza infałata Jana Kapicy.

Pszczyńskie gimnazjum im. B. Chrobrego miało
świetną opinię nie tylko na Śląsku, tutaj więc Korfanty
posłał swojego syna Witolda, który ukończył maturą psz-
czyńską szkołę w 1929 roku.Tu wreszcie mieszkała Julia
Golusowa z domu Szprot, żona pszczyńskiego lekarza,
a zarazem rodzona siostra żony Korfantego.

  Kiedy powstało w Pszczynie Muzeum Prasy Ślą-

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła do Boga
Jolanta Sosnowska

nasza wieloletnia współpracownica w pracy wydawniczej dla
ziemi pszczyńskiej. Przez wiele lat Pani Jola zajmowała się skła-
daniem i łamaniem wszystkich naszych publikacji, m. innymi –

„Pocztu Panów i Książąt Pszczyńskich”, „Kroniki Parafii
Wszystkich Świętych” czy „Orędownika Kulturalnego”.

Będziemy pamiętali o Jej pogodnym podejściu do tej pracy,
życzliwości i punktualności w realizacji tych ważnych dla nas

i kultury pszczyńskiej zadań.
Serdeczne słowa współczucia i pamięci składamy

Mężowi Zygmuntowi, Córce i Synowi.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej

skiej, jedyna tego typu placówka, naturalnym patronem
okazał się Wojciech Korfanty, przywódca ludu śląskie-
go i twórca najpopularniejszych gazet polskich na Śla-
sku - „Górnoślązaka” i „Polonii”. Kiedy więc w 1989
roku przyjechały do Polski jego sędziwe córki, Halżka
Kozłowska i Maria Ulmann, wyraziły zgodę na nazwa-
nie naszego muzeum imieniem ich wielkiego Ojca.

Próba rekonstrukcji jego gabinetu z drukarni „Po-
lonia” w Katowicach oparta została na kilku oryginal-
nych meblach i sprzętach z tej drukarni: szafie, pomoc-
niku biurka, kalandrze i złociarce. Uzupełnieniem tych
cennych eksponatów Korfantego są meble z epoki, a tak-
że egzemplarze gazet, fotografie i drzeworyt Pawła Stel-
lera z portretem naszego Patrona.

W lipcu br. zmarł nagle wieloletni członek
Zespołu Regionalnego „Pszczyna”

Bronek Szmajduch [Sili]

Przez wiele lat wraz ze swoimi siostrami występował z zespo-
łem w kraju i zagranicą. Jak mi powiedziała Jego małżonka

w czasie uroczystości pogrzebowej – „Tak bardzo cieszył się na
jubileusz zespołu, na który był zaproszony…” Nie doczekał.

Będziemy Cię Bronku zawsze pamiętali!

Leszek i zespół „Pszczyna”
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Boże, zaledwie 20 lat cieszyliśmy się
wolnością słowa i brakiem cenzury w na-
szym kraju. W dniu 29. czerwca do nasze-
go Muzeum Prasy Śląskiej przybyła ekipa
realizująca film o szlaku zabytków techni-
ki w naszym województwie. Na zlecenie
Marszałka lub Śląskiej Organizacji Tury-
stycznej. Nie wiem.
   Kiedy poprosili mnie o jakiś egzemplarz
dawnej śląskiej prasy do tego filmu, przy-
niosłem „Katolika Śląskiego” Karola Miar-
ki. Jakież było moje zdziwienie, kiedy re-
żyser powiedział – nie, to nie, absolutnie
nie. Zdziwiony pytam – dlaczego nie? Wte-
dy dowiedziałem się, że zleceniodawca nie
życzy sobie żadnych wątków religijnych
i akcentów chrześcijańskich.
   Przyniosłem inną śląską gazetę i pytam o
powód ocenzurowania scenariusza filmu
i wtedy usłyszałem – to jest finansowane ze
środków Unii Europejskiej, a oni nie życzą
sobie takich akcentów.
   Ponieważ dalej oponowałem, wspomina-
jąc, że nie możemy się podporządkować
takim dyrektywom, gdzie patriotyzm jest
nazywany nacjonalizmem a wiara – fanaty-

zmem religijnym, usłyszałem – a pieniążki
z Unii Europejskiej smakują?
   Próbowałem mu wyjaśnić, że żadnych
środków z Unii muzeum nie dostało i nie
chcemy ich w przyszłości.
   Nie pomogło. Reżyser był nieugięty.
A więc poprawność polityczna ponad
wszystko! Poprawność i serwilizm wobec
mocodawcy, wobec Brukseli, tak jak daw-
niej wobec Moskwy.
   Być może reprezentuję pokolenie wymie-
rających dinozaurów, ale z drugiej strony to
przecież już minęło 2 000 lat, jak ci popraw-
ni politycznie próbują nas oduczyć nacjo-
nalizmu i fanatyzmu religijnego. I zawsze
z bożą pomocą udaje się nam ochronić te
staroświeckie wartości. Mimo tylu pienię-
dzy z różnych związków czy unii.
   Zwracam się do Śląskiej Organizacji Tu-
rystycznej i do pana Hajdugi, dyrektora
Wydziału Promocji Urzędu Marszałkow-
skiego z prośba o wyjaśnienie, czy słowa
reżysera tego filmu są jego prywatnymi po-
glądami, czy jest to rzeczywiste stanowisko
instytucji zlecających ten film.
Czekamy z niepokojem                  A. Spyra

Ponieważ zgodnie uznaliśmy, że
wybrane w konkursie Urzędu Miejskiego
logo Pszczyny nie spełnia oczekiwań i wa-
runków wymaganych w tego typu konkur-
sach graficznych, postanowiliśmy rozejrzeć

się po mieście w poszukiwaniu motywów
i oto na balustradzie klatki schodowej we-
stybulu naszego pałacu znaleźliśmy goto-
we logo „jak żywe”. Jedno P. jak Pszczyna
czy Pless, drugie P. jak najdłużej panująca
dynastia Promnitzów. Książęca tiara sym-
bolizuje miasto książąt a krzyż na jej zwień-
czeniu – chrześcijańskie tradycje miasta,
od jego początków w XIII wieku.
Przy okazji gratulujemy naszej Pszczynian-
ce – Ani Wojtyle, za zdobycie 2 miejsca
w konkursie burmistrza i ciekawy projekt
logo.
Od tego momentu zamieszczone powyżej
„anty logo” będzie zawsze widniało na na-
szych wydawnictwach.                      Leszek

ANTY LOGO

NOWA CENZURA RODEM Z BRUKSELI

PSZCZYNA
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WSPOMNIENIE
O JANIE GUSTAWIE GRYCZU

Jan Gustaw Grycz urodził się 30.
marca 1884r. w Łyżbicach na Śląsku Cie-
szyńskim (Zaolzie). Jego ojciec Jerzy, wła-
ściciel gospodarstwa rolno – przemysłowe-
go (młyn, tartak, ziemia orna), działacz
polskich organizacji narodowych i społecz-
no-gospodarczych, ceniony za względu na
cechy charakteru, zdolności mówcy i umie-
jętności rolnicze, był jednym z najbardziej
wpływowych ludzi w gminie Cieszyńskiej
(według Polskiego Słownika Biograficzne-
go tom IX. 1960-61r).

Jan Gustaw otrzymał wykształcenie
średnie w gimnazjum Macierzy Śląskiej
w Cieszynie, a następnie studiował na Poli-
technice w Zurychu w Szwajcarii. Po ukoń-
czeniu studiów z dyplomem inżyniera
w 1912 r. podjął pracę w firmie „Bobrow-
ski i s–ka” (roboty betonowe i żelazobeto-

nowe) w Warszawie jako konstruktor – sta-
tyk. We wrześniu 1913 r. został delegowa-
ny na Kaukaz w celu założenia i prowadze-
nia oddziału firmy „Bobrowski i s–ka”,
który zlokalizował w Gieorgiewsku na pół-
nocnym Kaukazie. W okresie do rewolucji
bolszewickiej wykonał znaczną ilość robót
żelazobetonowych własnej konstrukcji,
a mianowicie: 25 wież ciśnień, zbiorniki
ziemne, wiadukty dla kolei Władykaukaz-
kiej oraz innych firm.

Od roku 1918 w okresie rewolucji
bolszewickiej i przy zmianach władz na
przemian „Białych” i „Czerwonych” pra-
cował jako kierownik budowy wielkich
mostów linii Carycyńskiej i kolei Włady-
kaukazkiej, zbudował miejską centralę elek-
tryczną oraz pracował jako naczelnik ro-
bót hydrotechnicznych „Wodostrój”
w Twerskiej Gubernii.

W Gieorgiewsku poznał Rosjankę
Darię Marczenko, z którą się ożenił. ślub
odbył się 15. 03. 1915 r. w kościele ewan-
gelicko – augsburskim w Władykaukazie.
Z tego małżeństwa urodziło się troje dzie-
ci: syn Jerzy w Gieor-
giewsku a już w Polsce
– Olga w Toruniu i Da-
nuta w Pszczynie.

Pozwolenie na
powrót otrzymał do-
piero w roku 1921 i w
tymże roku 29 wrze-
śnia wrócił do Polski.
Na miejsce osiedlenia
wybrał Pszczynę, mia-
sto małe, spokojne,
pięknie położone
wśród lasów, gdzie za-
łożył firmę „Funda-
ment” Roboty – Bu

dowlane wraz z bratem Jerzym, również
inżynierem.

Wykaz wybudowanych mostów
i prac został zamieszczony w czasopiśmie
„Drogownictwo” nr 11 i 12 z 1983 r. Autor
powyższego artykułu doc. dr. Inż. Bolesław
Chwaściński opisując działalność inży-
nierską Jana Gustawa i Jerzego Gryczów,
między innymi podaje: „bracia Gryczowie
stali się budowniczymi dwóch z trzech naj-
większych i najwspanialszych żelbetowych
mostów w całe przedwojennej Polsce
a mianowicie: w 1931 – 1932 r. mgr. inż.
Jan G. Grycz zbudował most przez Sołę
w Kobiernicach. Był to most żelbetowy
o największej rozpiętości i był to również
dowód staranności i wysokiej klasy wyko-
nania ze strony przedsiębiorstwa. W la-
tach 1934 – 35 mgr. inż. Jerzy Grycz zbu-
dował most drogowy na Pilicy w Białobrze-
gach. Łączna długość mostu wynosiła
256,6 m i był to najdłuższy most żelbeto-
wy w Polsce przed 1939 r.”.

Mgr. inż. Jan G. Grycz zajmował się
również wynalazkami, na które otrzymy-

Wieża cisnień w Pszczynie zbudowana w 1927-28r. Roboty ziem-
ne i konstrukcyję żelbetową wykonała firma „Fundament” pod
kierownictwem mgr. inż. Jana G. Grycza. Zdjęcie z 1927r.

Katarzyna ze Stanowskich i Jerzy Gryczowie
- rodzice Jana
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wał patenty. Należy również nadmienić , że uczestniczył w pra-
cach społecznych jako radny Miejskiej Rady Narodowej w Pszczy-
nie, jako biegły i ławnik sądowy oraz był aktywnym członkiem
Polskiego Związku Łowieckiego.

Po wojnie podjął pracę w Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Pszczynie w charakterze kierownika Wydziału Ko-
munikacji, następnie był zatrudniony przy budowie zapory i wo-
dociągów w Goczałkowicach jako inspektor kontroli technicznej
oraz w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych w Sko-
czowie. Za swoja działalność otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za-
równo przed wojną jak i po raz drugi po wojnie.

Mgr. inż. Jan Gustaw Grycz zmarł 26. maja 1961 r. na
zawał serca w Dusznikach Zdroju, gdzie przebywał z małżonką na
wczasach.

Olga Grycz – Rydzewska
córka

Dr. Halina Nocoń, autorka kilku interesujących wydawnictw po-
święconych problemom pszczyńskiej historii, kultury, zagadnieniom
naszej inteligencji i sylwetkom wybitnych postaci regionu, zapropo-
nowała naszej redakcji cykl opracowań prezentujących „mało zna-
ne a zasłużone osobowości na Ziemi Pszczyńskiej”.

Dziękujemy za pomysł.
red.

Wiadukt nad drogą i potokiem Łabajówką na lini kolejowej Wisła -
Głębce. Budową kierował mgr. inż. Jan Gustaw Grycz. Zdjęcie z 1932r.

Most żelbetowy przez Sołę w Kobiernicach, wybudowany przez  Jana
Gustawa Grycza w1931-32r. Zdjęcie z 1932r.Jan Grycz i Daria Marczenko w dniu ślubu.
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Rys historyczny

Obecny obszar powiatu pszczyń-
skiego, który utożsamiany jest z Ziemią Psz-
czyńską, nie pokrywa się z obszarem daw-
nej ziemi i był historycznie, administracyj-
nie i kulturowo kształtowany przez wiele
różnorodnych czynników i podlegał zmia-
nom na przestrzeni długiego okresu czasu.
Ziemia Pszczyńska już od początków ist-
nienia państwa polskiego znajdowała się
w granicach tego państwa i stanowiła skła-
dową część ziemi Krakowskiej. Była czę-
ścią kasztelanii oświęcimskiej i wraz z nią
wchodziła w skład małopolskiej dzielnicy
senioralnej, stanowiąc jej zachodnie obrze-
ża . Stara osada istniała już prawdopodob-
nie nad brzegiem Pszczynki na przełomie
X i XI wieku, na szlaku handlowym bie-
gnącym ze wschodu przez Kraków do
Czech. Ziemia Pszczyńska, dopiero pod
koniec XII wieku zaczęła uczestniczyć
w dziejach Śląska . W 1307 r. wymieniono
gród Plischyn, który stał się siedzibą wła-
ścicieli Ziemi Pszczyńskiej . Następnie za-
łożono tu niewielki gród obronny, który
w drugiej połowie XIII wieku otrzymał pra-
wa miejskie potwierdzone w 1498 r. przez
księcia cieszyńskiego Kazimierza II .
W 1517 r. Kazimierz II sprzedał Ziemię
Pszczyńską magnatowi węgierskiemu Tu-
rzonowi, wtedy kończy się panowanie Pia-
stów na tych ziemiach. W chwili sprzedaży
księstwo pszczyńskie, po objęciu przez no-
wych właścicieli, obejmowało Pszczynę,
Bieruń, Mikołów, Mysłowice i 50 wsi oraz
27 wsi podległych rycerstwu, które pozo-
stawało w stosunku lennym do pana na Psz-
czynie. W 1536 r. od państwa pszczyńskie-
go wyodrębniła się ziemia mysłowicka,
sprzedana przez Aleksego Turzona. Po Tu-
rzonach ziemia przechodzi pod panowa-
nie śląsko-polskiej dynastii Promniców.
W 1742 r. w wyniku wojny austriacko-pru-
skiej, na mocy traktatu wrocławskiego Zie-
mia Pszczyńska przechodzi pod panowa-
nie pruskie. Kolejnymi właścicielami tej
ziemi zostali książęta Anhalt-Cothen, któ-
rzy przybrali tytuł książąt pszczyńskich.
W chwili utworzenia, tzn. w 1742 r. i przez
kilkadziesiąt następnych lat, powiat psz-
czyński (niemiecka nazwa Kreis Pless)
obejmował spory obszar Górnego Śląska.
Jego wschodnia granica przebiegała wzdłuż

Przemszy, natomiast południowa na znacz-
nym odcinku opierała się o Wisłę . W  XIX
wieku w skład powiatu pszczyńskiego
wchodziły 95 miejscowości, 3 miasta: Psz-
czyna, Mikołów i Bieruń . W 1847 r. Zie-
mia Pszczyńska przeszła w ręce hrabiów
Hochberg, których rodowitą siedzibą był
Książ koło Wałbrzycha. W 1848 r. uzyska-
li oni mitrę książęcą i przybrali nazwisko
von Pless, czyli książąt Pszczyny. W 1922
r. w wyniku plebiscytu oraz na mocy trak-
tatu wersalskiego Ziemia Pszczyńska włą-
czona została do odrodzonej Rzeczypospo-
litej. Okres okupacji to lata terroru, Psz-
czynę wyzwolono 10 II 1945 r.  Rządy dy-
nastii Plessów zakończyły się ostatecznie
w 1945 r., na podstawie dekretu o reformie
rolnej i ustawy o nacjonalizacji przemysłu
dobra książęce zostały rozparcelowane
bądź upaństwowione . Po licznych zmia-
nach, ostatecznie reforma administracyjna
z 1999 r., określiła obecny powiat pszczyń-
ski zajmujący 473 km. W skład którego
wchodzi sześć gmin: Goczałkowice Zdrój,
Kobiór, Miedźna, Pawłowice Śląskie, Psz-
czyna, Suszec (34 miejscowości, w tym
miasto Pszczyna).

Figury przydrożne
św. Jana Nepomucena

Na terenie Górnego Śląska figury
św. Jana Nepomucena były bardzo popu-
larne i stawiane od początku XVIII wieku,
aż do końca XX wieku. Na Ziemi Pszczyń-
skiej figury św. Jana Nepomucena po-
chodzą najczęściej z XIX wieku, rzadziej
z XVIII i XX wieku. Są efektem pracy lu-
dowych artystów. Rzeźby tego świętego
z XVIII wieku są o cechach barokowych,
w dużej mierze wzorowane na figurach wy-
konanych przez kamieniarzy czeskich. Na
ogół figury są bardziej lub mniej udaną
imitacją słynnych dzieł, np. Hansa Melchio-
ra Oesterreicha, twórcy figur św. Jana Ne-
pomucena w miastach Rybniku, Racibo-
rzu .

Znaczną część rzeźb przydrożnych
na terenie ziemi pszczyńskiej stanowią fi-
gury świętego Jana Nepomucena, będące
obiektami o wysokich walorach zabytko-
wych. Wszelkie cechy przypisywane daw-
nej rzeźbie ludowej, czyli frontalność, sta-
tyczność, swobodę w traktowaniu propor-

cji ciała, typizację twarzy itp. nie prezen-
tują one jednego stylu.
Można w nich wydzielić różne ujęcia for-
malne, wskazujące na inwencję indywidu-
alną poszczególnych, najczęściej anonimo-
wych autorów, gdyż w większej części nie
potrafili oni pisać. Tylko sporadycznie po-
jawiają się wypisane niekształtne ich ini-
cjały .

Św. Jan Nepomucen przedstawiany
najczęściej z krzyżem oraz palmą męczeń-
stwa, z wieńcem z dwunastu gwiazd,  trzy-
mający krzyż z Chrystusem na piersiach,
przez co nierzadko postać i głowa świętego
pochylone są w jedną stronę lub ciało eso-
wato wygięte, a jego ciężar przesunięty na
jedną nogę. Ukazany jest zawsze w stroju
duchownym – w czarnej sutannie spod któ-
rej widać czubki czarnego obuwia, białej
komży ozdobionej na dolnym brzegu ko-
ronką, rokiecie, obszytym gronostajem
mantolecie (almucji – szeroka czarna pe-
lerynka kanonika) i birecie na głowie,
z czterema skrzydełkami zwanymi rogami.
Ilość ich zależała od zdobytego stopnia
uniwersyteckiego, a Jan był doktorem uni-
wersytetu praskiego. Jego głowę często ota-
cza nimb pięciogwiaździsty. Sporadycznie
można spotkać świętego trzymającego księ-
gę, jako symbol jego włoskich studiów. Inny
typ ikonograficzny przedstawia go z krucy-
fiksem w lewej ręce, natomiast prawą ręką
z wyciągniętym palcem wskazującym, wy-
konuje gest nakazujący milczenie, co przy-
pomina, że św. Jan Nepomucen jest rów-
nież uważany za patrona chroniącego przed
obmową i strzegącego dochowania tajem-
nicy. Większość realizacji przedstawia go
na słupie, w charakterystycznym kontrapo-
ście.

Z kart życiorysu
św. Jana Nepomucena

Jan Nepomucen urodził się w mia-
steczku Pomuk na południu Czech. Był
księdzem, a następnie kanonikiem kolegia-
ty praskiej. Uległ intrygom politycznym na
dworze cesarskim. Jego męczeńska śmierć
była spowodowana odmową wyjawienia
tajemnicy spowiedzi królowi Wacławowi
IV, który podejrzewając swoją młodą żonę
Zofię o niewierność, chciał wymusić tortu-
rami zeznania na spowiedniku. Okrutnie

NATALIA MARIA RUMAN

FIGURY PRZYDROŻNE
ŚWIĘTEGO JANA NEPOMUCENA NA

HISTORYCZNYM OBSZARZE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
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męczony, został zrzucony z Mostu Karola
do Wełtawy. Już od końca XVI wieku zo-
staje nieoficjalnym patronem Czech.
W 1721 r. został beatyfikowany, a 1729 r.
kanonizowany . Tuż po jego kanonizacji
również i na terenie Śląska zaznacza się
wzrost oddziaływania tegoż kapłana pocho-
dzącego z pobliskich Czech, jego kultu
i czci na religijność wiernych. Jednym
z tego przejawów jest fundowanie ołtarzy,
kaplic bądź figur przydrożnych .

Św. Jan Nepomucen jest patronem
podróżnych i wędrowców, opiekunem cho-
rych i znękanych . Uznaje się go za święte-
go strzegącego dobrej sławy, tajemnicy sa-
kramentu spowiedzi, obrońcy przed ob-
mową, zniesławieniem i pomówieniem.
Jako męczennik, utopiony w rzece, jest pa-
tronem zawodów związanych z wodą (mły-
narzy, marynarzy, flisaków), jest również
orędownikiem w czasie powodzi i suszy.
Nie bez przyczyny na naszym terenie moż-
na spotkać tego świętego, gdyż okolice Psz-
czyny, tzw. Żabi Kraj bogaty jest w stawy,
moczary oraz rzeki. Figury św. Jana Nepo-
mucena  można napotkać przy drogach,
w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również
na placach publicznych i kościelnych oraz
na skrzyżowaniach dróg. Przykładowo
w Kobielicach, Jedlinie, przy drodze w kie-
runku Bojszów, patron ten strzeże podmo-
kłe łąki, które były zalewane przez wiosen-
ne roztopy. W Suszcu figura usytuowana
jest na skrzyżowaniu, a w Brzeźcach wska-
zuje drogę na cmentarz i do kościoła, nato-
miast w Chełmie Śląskim duża, odlana fi-
gura ustawiona jest na peryferiach miejsco-
wości, przy drodze w kierunku Błędowa.

Po tak długim czasie od tamtego
wydarzenia wizerunki męczennika Jana
z Pomuka, wciąż można spotkać przy ślą-
skich drogach, gdyż wiara i religijność lud-
ności Ziemi Pszczyńskiej a także jej świa-
domość regionalna pomaga w odnawianiu
i zachowywaniu kultu św. Jana w dzisiej-
szych czasach. Mimo niszczącego upływu
czasu, zachowało się bardzo wiele „Nepo-
muków”. Na przedstawionych w niniejszym
artykule fotografiach figury św. Jana Ne-
pomucena są realistycznie przedstawione
przez twórców. Widoczna jest dbałość
w opracowaniu rysów twarzy, szaty ułożo-
ne są w głęboko zarysowane fałdy, wydoby-
te są szczegóły ubioru.

W niniejszym artykule zostały
przedstawione tylko wybrane figury św.
Jana Nepomucena. Warto również przybli-
żyć historię i pokazać piękno i sacrum wie-
lu innych obiektów małej architektury sa-
kralnej, znajdujących się na historycznym
terenie Ziemi Pszczyńskiej. „Dopóki więc
istnieją tu i ówdzie, choć nie zawsze piękne
lub ciekawe, ale  dające obraz miejscowej

kultury, powinny być ołówkiem lub foto-
grafią odtworzone i zebrane z całego kra-
ju”. One są żywą historią danego regionu.
Artykuł ten stanowi przyczynek do kom-
pendium wiedzy o elementach „małej ar-
chitektury” sakralnej z terenu Ziemi Psz-
czyńskiej i skłania do dalszych badań i po-
szukiwań tożsamości oraz kulturowego jej
dziedzictwa.

L. Musioł, Pszczyna. Monografia histo-
ryczna, Wyd. Magistrat Miasta Pszczyny, Katowi-
ce 1936, s. 33.

S. Berezowski, Turystyczno-krajoznawczy
przewodnik po województwie śląskim z 1444 ilu-
stracjami i 29 mapami i planami miast oraz mapą
podręczną województwa śląskiego i ziem sąsied-
nich, Wyd. Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, Ka-
towice 1937, s. 57-58; por. Z. Boras, Książęta
Piastowscy Śląska, Wyd. Śląsk, wyd. 2, Katowice
1978, s. 47-48.

Ilustrowany Słownik „Dziejów Śląska”, red.
W. Janota, Katowice 1991, s. 118.

Cyt. za: L. Szaraniec, Zabytkowe Ośrodki
Miejskie. Górny Śląsk i Małopolska, Katowice
1992, s. 294.

Por. I. Płazak, Pszczyna, zabytki miasta
i regionu. Przewodnik po Muzeum, Pszczyna 1974,
s. 11-18.

Z. Orlik, Z dziejów ziemi pszczyńskiej,
[w:] W kręgu języka i kultury ziemi pszczyńskiej,
red. H. Synowiec, M. Siuciak, Katowice-Suszec
2000, s. 12.

W 1998 r. Wojciech Janota opublikował
rękopis Józefa Lompy, poświecony statystyczne-
mu opisaniu całego Śląska – pełny tytuł brzmi:
„Dykcyonarz jeograficzny czyli wyszczególnienie
miast, wsi i mniejszych osad jako też rzek i gór
Szląska Pruskiego z dodatkami historycznymi”.
W tym dziele Lompa zawarł wiele informacji na
temat powiatu pszczyńskiego w XIX wieku. Cyt.
za, M. Małecki, Powiat pszczyński w XIX wieku,
„Głos Pszczyński” nr 18/1998, s. 14.

P. S. Ziebura, Łowiectwo na Górnym Ślą-
sku – Ziemia Pszczyńska, Pszczyna 2003, s. 25.

Por. J. Karbowy, J. Nycz, Dziecko i kul-
tura ludowa Ziemi Pszczyńskiej, Wola 2003,
s. 12-13.

A. Złoty, Powiat Pszczyński w dawnej kar-
tografii, Wyd. Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej,
Pszczyna 2006, s. 54-55; Statut powiatu pszczyń-
skiego 1999, s.1 w: P. S. Ziebura, Łowiectwo na
Górnym Śląsku – Ziemia Pszczyńska, Wyd. Agen-
cja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Psz-
czyna 2003, s. 19.

K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na Ślą-
sku, Warszawa 1987, s. 200.

L. Dubiel, Rzeźbiarz ludowy Józef Brych-
cy, „Polska Sztuka Ludowa” nr 1/2/1959, s. 69-
72.

Por. A. Spyra, Kultura ludowa regionu psz-
czyńskiego, Wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi
Pszczyńskiej, Pszczyna 1981, (b.s.); R. Reinfus,
Ludowa rzeźba kamienna w Polsce, Wrocław 1989,
s. 210.

Por. K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na
Śląsku, Warszawa 1987, s. 278n; R. Reinfus, Lu-
dowa rzeźba kamienna w Polsce, Wrocław 1989,
s. 27, 188n.

W. Zaleski, Święci na każdy dzień, War-
szawa 1989, s. 266n

A. Babuchowski, Święty prosto z mostu,
„Z tej ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok
1993”, Katowice 1992, s. 165.

Więcej na ten temat zob. M. Szołtysek,
Św. Jon Nepomucek, „Gość Niedzielny” nr 20/
2007, s. XI.

M. Mrzyk, Kult św. Jana Nepomucena na
ziemi pszczyńskiej (komunikat), [w:] Studia i ma-
teriały z dziejów Śląska, red. A. Barciak, t.26/2005,
s. 231-234; M. Mrzyk, Problematyka kultu św.
Jana Nepomucena w XVIII i XIX wieku na ziemi
pszczyńskiej, [w:] Studia i materiały z dziejów Ślą-
ska, red. A. Barciak, t.23/1998, s. 92-105.

Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska Ilu-
strowana, t. III, Warszawa 1974, s. 3.
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ciąg dalszy str. 8-9

Mikołów
Na wysokim postumencie o formach
barokowych usytuowana jest figura św.
Jana Nepomucena pochodząca z 1799
r. Figura stoi przy ul. Okrzei, obok sta-
rego kościoła  przy klasztorze. Figurę
wyrzeźbili kamieniarze Marek z Wyr
oraz Góral z Gostynia. Święty stoi
w lekkim kontrapoście, w lewej ręce
trzyma palmę, a w prawej krzyż. Ubra-
ny jest w sutannę, rokiet, mantolet ob-
szyty gronostajem, a na głowie ma bi-
ret. Twarz świętego skierowana jest
w stronę krzyża. U stóp znajduje się pły-
ta inskrypcyjna: „Quod tacui, merui de
stellis quinque coronam – Nam tacui
quavis littera stella fuit” (Dlatego, że
milczałem, zasłużyłem sobie na koro-
nę z pięciu gwiazd, ponieważ każda li-
tera wyrazu milczałem „tacui” stała się
gwiazdą).
Napis na górnym postumencie: EN
TIBI FERT VOTUM LAUDIS PA-
ROECIA TOTA AUXISTI VICTOR
PIGNORA ERUSTEBIS. NIECH
BĘDZIE BOGU NIEUSTANNA
CHWAŁA KTÓRYM DAŁ JANA
PAN OCALA. ON RATUJE SER-
CEM TU NABOŻNYM CZCIĆ GO
ZE SŁOWEM PANA ZACNYM
JEST MOŻNYM.
Na przedniej ścianie dolnego postumen-
tu – wtórna tablica marmurowa z na-
pisem: „EN TIBI FERIT VOTVM
LAVDIS PAROECIA TOTA AVXI-
STI VICTOR PIGNORA SERVIS”.
Typ ikonograficzny realizuje wzorzec
praski z Mostu Karola, autorstwa
Jana Brokofa.
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Grzawa
Figura usytuowana jest przy ul. Wiej-
skiej 7, na wzniesieniu. Ufundowana
w II połowie XIX wieku przez księcia
Wężyka, w miejscu pochówku ofiar epi-
demii cholery. Składa się z czterech czę-
ści: trzystopniowego postumentu, coko-
łu malowanego w kolorze niebieskim
i czarnym, kolumny o ściętych krawę-
dziach w odcieniu błękitu, zwieńczonej
uskokowym gzymsem malowanym ko-
lorem białym i brązowym oraz właści-
wej figury św. Jana Nepomucena. Na
przedniej ścianie cokołu widnieje napis:
„Święty Janie Nepomucki, Tyś jest pa-
tron sprawy ludzkiej”. Figura posado-
wiona jest na cokoliku. Święty przed-
stawiony frontalnie, ubrany jest
w czarną sutannę, komżę i mantolet.
Na głowie okolonej długimi włosami
i brodą znajduje się biret. W dłoniach
trzyma atrybuty – krucyfiks oraz pal-
mę męczeństwa.

Kostuchna
Figura znajduje się przy ul. Tadeusza
Boya Żeleńskiego 16. Napis na cokole:
„Święty Janie Nepomucki Spowiedzi
świętej Stróżu nie przełamany, módl się
za nami w godzinie śmierci. Fundato-
rzy Jan Skrzydło i Marja żona jego. R.P.
1892”. Ufundowany jako wotum dzięk-
czynne za uratowanie życia. Dlatego ta
właśnie figura świętego została obra-
na, gdyż  fundator posiadał również
imię Jan. W oszklonej niszy kolumny
znajduje się figurka Matki Boskiej.

Wyry
Św. Jan Nepomucen zlokalizowany jest
przy ul. Dąbrowszczaków 27. Na wy-
sokiej kolumnie z piaskowca usytuowa-
na postać świętego, posiada dwa atry-
buty – palmę oraz krzyż. Tym razem
głowa świętego  jest pochylona w dół.
W górnej części kolumny umieszczona
jest latarnia.

Królówka
Obiekt z 1872 r. zlokalizowany jest przy
ul. Ludwika Pisarka 81. Cokół malo-
wany na czarno, na planie prostokąta,
o ściętych krawędziach w górnej części.
Kolumna posadowiona na płaskiej ba-
zie, zwieńczona głowicą w formie gzym-
su uskokowego. Święty ubrany jest
w długą, czarną sutannę, białą kom-
żę, czarny mantolet. Na głowie ma bi-
ret. W dłoniach trzyma palmę i krucy-
fiks. Jest to fundacja chłopska sfinan-
sowana dzięki zarobkowi podczas zwo-
żenia zwierzyny z książęcego polowa-
nia.

Bieruń
Figura z 1863 r. umieszczona jest przy
ul. Peryferyjnej 32. Napis: „Gewidmet
Martin Und Agnes Mrzyk”. Ośmiokąt-
na kolumnę otaczają tuje. Figura św.
Jana jest realistycznie i według praskie-
go wzorca przedstawiona.

FIGURY PR
ŚWIĘT

JANA NEPO
NA HISTOR

OBSZA
ZIEMI PSZC
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Kobielice
Figura umieszczona jest przy ul. Jana
Pawła II 26. Nad postacią św. Jana
Nepomucena widoczna jest aureola,
składająca się z 5 gwiazd oraz na su-
tannie umieszczonych jest 5 guzików.
Wykonawca poprzez tę symbolikę, przy-
pomniał iż każda litera wyrazu milcza-
łem - „tacui” tworzy tę cyfrę.

Mokre
Figura z piaskowca znajduje się przy
ul. Zamkowej 13, przy moście i stru-
mieniu. Prawdopodobnie powstał pod
koniec XVIII wieku. Cokół zwieńczony
jest wysuniętym, schodkowym gzymsem
i od czoła jest dekorowany płaską li-
zeną. Twarz świętego uduchowiona,
skierowana w stronę krzyża. Wokół gło-
wy wieniec z gwiazd. Rzeźba zbliżona
wymiarem do naturalnej wielkości.

Suszec
Figura z pierwszej połowy XIX wieku,
wykonana z piaskowca w stylu ludo-
wym, usytuowana jest na Placu Świę-
tego Jana. Święty w prawej ręce trzy-
ma krzyż a w lewej lilię. Kolumnę wień-
czy polichromowana figura św. Jana
Nepomucena w typowym przedstawie-
niu ikonograficznym, zadaszona owal-
nym, blaszanym daszkiem. Na czwo-
robocznym cokole widnieje kielich z ho-
stią i Oko Opatrzności.

Tychy Stare
Figura mieści się przy ul. Nowokościel-
nej 62, naprzeciw kościoła p.w. Świętej
Marii Magdaleny, przed cmentarzem.
Wokół głowy świętego umieszczono wie-
niec z 5 gwiazd. Figura świętego w cha-
rakterystycznym przechyleniu, przytrzy-
mującego dłonią na ramieniu wsparty
krzyż. Styl późnobarokowy. Według kro-
niki parafialnej kościoła p.w. Św. Ma-
rii Magdaleny datowany jest na lata
1744-1747.

Brzeźce
Figura Jana Nepomucena z 1809 r.,
stoi obok kościoła. O czasie powstania
informuje krótka inskrypcja z tyłu co-
kołu: „D. 26 JUNY 1809 CB”. Mono-
gram CB to prawdopodobnie inicjały
wykonawcy pomnika.
Postać świętego wykonana jest z kamie-
nia w stylu barokowo-ludowym, poli-
chromowana. Postać przedstawiono
w sposób kanoniczny. Nosi ona czarną
sutannę, białą wyszywaną komżę, nie-
bieski płaszcz i charakterystyczny biret
na głowie. Strój ten jest mocno sfałdo-
wany, ręce zgięte w pół, przyłożone są
do ciała świętego. Święty lewą dłonią
podtrzymuje wygiętą palmę, prawą
krzyż, wsparty dodatkowo na ramieniu.
Jego sylwetka jest wygięta do przodu
z lekko pochyloną głową.

RZYDROŻNE
TEGO
OMUCENA
RYCZNYM
ARZE
CZYŃSKIEJ

Natalia M. Ruman
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PIERWSZY BURMISTRZ PSZCZYNY

ZDOBYWCA GÓRY ŚW. ANNY − JAN SZŁAPA

ALEKSANDER WIDERA /c.d./ zachowano język oryginału maszynopisu z 1971r.

Wywiad z Antonim Spyrą
o Janie Szłapie

/z pamiętnika Ringwelskiego/

Dziś tj. 11 listopada 1974 roku udałem się
do p. Antoniego Spyry w Pszczynie, aby do-
wiedzieć się o nieznanych mi bliżej spra-
wach, o zdobywcy Góry św. Anny Janie Szła-
pie.

- Pan był sąsiadem i przyjacielem Jana
Szłapy – powiadam do Spyry – to pan dobrze
zna jego przeżycia. Proszę mi powiedzieć
o jego przeżyciach przed jego przybyciem do
Pszczyny.

- Jan Szłapa – mówi Spyra – przybył
do Pszczyny w czasie przyłączenia Górnego
Śląska do Polski w 1922 roku. Tutaj dzierża-
wił restaurację dworcową i miał niezły inte-
res. Tu też po kilku latach postawił sobie przy
samym parku duży dwupiętrowy budynek.

Przestał też dzierżawić restaurację
kolejową w Pszczynie, którą objął po nim pan
Michalik, a sam we własnym domu na par-
terze, prowadził sklep rzeźniczy. Był bowiem
z zawodu rzeźnikiem.

  W Pszczynie należał do Związku Po-
wstańców Śląskich i przed wybuchem dru-
giej wojny światowej był jego prezesem.

Zaraz też, gdy wybuchła druga wojna
światowa w dniu 1 września musiał uchodzić
z Pszczyny. Bowiem powstańcy w Pszczynie
nie byli przygotowani do walki, nie mieli żad-
nego uzbrojenia.

- Na mnie – opowiada dalej Antoni
Spyra – przy samym mym domu w pierwszym
dniu wojny wieczorem urządził ktoś zamach.
Tylko dzięki kapelmistrzowi Kirsteinowi i są-
siadowi Ptakowi uniknąłem śmierci. Oni pra-
wie do mnie przybiegli, przez co strzał zama-
chowca chybił. Zaraz też uciekłem do domu
i około północy wraz z żoną i kilkudniowym
synkiem opuściliśmy dom i Pszczynę i udali-
śmy się na tułaczkę.

W Górze zatrzymaliśmy się u kierow-
nika szkoły Hofmana. Tam spotkaliśmy też
Jana Szłapę. Razem udaliśmy się teraz ku
Wiśle i po moście przeszliśmy do Jawiszowic.

W Jawiszowicach przy stacji spotkali-
śmy jakiegoś znajomego Szłapy powstańca.
Szłapa zatrzymał się przy nim, a ja z żoną
i dzieckiem poszliśmy do Oświęcimia. Tak
więc rozstaliśmy się ze Szłapą i uchodziliśmy
oddzielnie.

Tułając się po Polsce ja z żoną i dziec-
kiem zaszliśmy aż pod Sandomierz. Wrócili-

śmy do Pszczyny po paru tygodniach, gdyż
już Niemcy w Polsce na dobre się usadowi-
li.

Szłapa uchodził jeszcze dalej na
wschód, aż pod Lwów i też dopiero w paź-
dzierniku powrócił do domu.

Gdy ja wróciłem do Pszczyny Szła-
pa już tu był, ale siedział w więzieniu. Ktoś
bowiem poskarżył Niemcom, ze u niego
w piwnicy znajduje się karabin. Niemcy ka-
rabin znaleźli i Szłapę aresztowali. Czekała
go kara śmierci.

Ale siostra żony Szłapy była siostrą
niejakiego Sojki. Była to urodzona Niem-
ka. Ona poszła do gestapo i wstawiła się za
Szłapą, twierdząc, ze jest to niemożliwe, aby
kuzyn ukrył w piwnicy karabin, że trzeba to
dobrze zbadać.

A był właśnie w Pszczynie jakiś śled-
czy Niemiec, specjalista od spraw krymi-
nalnych. On udał się do domu Szłapy, aby
sprawy zbadać na miejscu.

Po tym zbadaniu orzekł, że karabin
w piwnicy Szłapy został rozmyślnie przez
kogoś podłożony. Został bowiem na sznur-
ku przez niedomknięte okno spuszczony.

To orzeczenie uratowało Szłapę od
śmierci.

Ale, że Szłapa był powstańcem wy-
wieziono go do Opola i tam sądzono. Ska-
zano go na przymusowe roboty, jako kie-
rowcę samochodu do spółdzielni rzeźnickiej
gdzieś pod Opolem.

Tam po pewnym czasie zachorował,
więc umieszczono go w szpitalu. Po wyzdro-
wieniu wysłano go jako kierowcę do fabryki
zapałek w Czechowicach. Tam był do roku
1944.

Był też w Jaworznie za kucharza.
Gdy w styczniu 1945 roku front wojenny się
zbliżał on jeszcze przed frontem opuścił Ja-
worzno i przybył do Dziećkowic do księdza
Kałuży. Tam spotkał się i zaznajomił z rosyj-
skim majorem. Major ten po przybyciu do
Jankowic obok Pszczyny wyznaczył Szłapę
na burmistrza Pszczyny.

Kiedy Niemcy 9 lutego uciekli z Psz-
czyny, Szłapa na czele milicji obywatelskiej,
którą organizował w Jankowicach wyruszył
do Pszczyny i jako burmistrz rozpoczął
w Pszczynie urzędowanie.

Nie urzędował jednak długo. Gdy
komendantem RKU był Wasilewski, posą-
dzono go o przynależność do AK, areszto-
wano i wywieziono do Katowic.

Po nim był burmistrzem Dorywalski,
później Czober.

W Katowicach przebywał Szłapa
w bardzo ciężkich warunkach przez wiele
tygodni.

Zdarzyło się, że więzienie zwiedzał
jakiś radziecki komendant. On badał do-
kumenty więźniów. Gdy Szłapę zapytał za
co go aresztowano, Szłapa odpowiedział że
nie wie za co. Nic bowiem nie zawinił. Gdy
zbadano dokumenty, zaraz zwolniono go
z więzienia.

- Gdy Szłapa przyjechał do Pszczyny
– opowiada dalej Spyra – ja byłem właśnie
na stacji. A Szłapa był tak wyczerpany i osła-
biony, że nie mógł zrobić ani kroku. Pomo-
głem mu tedy iść, ale on nie szedł bo nie
mógł podnieść nogi tylko ruszał stopami.

Szczęściem, że ze stacji kolejowej do
domu miał niedaleko, bo około 200 me-
trów. Mimo to szedł bardzo długo.

Po przyjściu do siły pracował w pew-
nej spółdzielni.

Umarł 4 listopada 1974 roku. Po-
grzeb jego odbył się na cmentarzu w Psz-
czynie w środę 4 XI 1974 roku.

...ciąg dalszy w następnym numerze.

Ciężkie boje o Górę św. Anny toczyli
śląscy powstańcy w 1921r.
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Tegoroczne dni z folklorem
pszczyńskim zostały zorganizowane
nieco inaczej niż w latach poprzed-
nich. Przyczyny były różne, począw-
szy od przekazania pałeczki przez
twórcę „spotkań” Leszka Spyrę
młodszym, poprzez niemożność wy-
stąpienia w skansenie (powódź) ale
też chęć przedstawienia naszych ze-
społów dziecięcych i ludzi dorosłych
szerszej części naszego społeczeń-
stwa, tym bardziej, że zespół Pszczy-
na obchodził swoje 50-lecie.

Organizatorami XXXIV Spo-
tkań pod Brzymem były: Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej,
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej, Szkoła Podstawowa nr 1, Staro-
stwo Powiatowe, Urząd Miejski,
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi
Pszczyńskiej, Pszczyńskie Centrum
Kultury. Natomiast partnerami tego
dwudniowego święta byli: Zakłady
Mięsne Kania, Tymbark i Kompania
Piwowarska.

„Duży Brzym” rozpoczął się
już w sobotę tuż po przepięknych wy-
stępach grup dziecięcych na tzw.
„Małym Brzymie” (to dopiero były
emocje, radość i energia w tych ma-
łych ludziach wstępujących na sce-
nie). Wieczorem wystąpił Zespół

Regionalny Ćwiklice, a potem Zespół
„Beskid” z Republiki Czeskiej.
W niedzielę o 10:30 w kościele p.w.
Wszystkich Świętych odprawiono
uroczystą Mszę św. w intencji Zespo-
łu Regionalnego Pszczyna z okazji
50-lecia istnienia i działalności, kon-
celebrowaną przez ks. proboszcza
Krystiana Janko i ks. Łukasza Iwa-
nowskiego – członka Towarzystwa
Miłośników Ziemi Pszczyńskiej.
O piękną oprawę muzyczną zadbało
Con Fuoco.

O godz. 12:00 na rynku roz-
począł się XXXIV przegląd zespo-
łów ludowych. Wręczono nagrody
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego dla zespołu Pszczyna, dla
Aleksandra Spyry twórcy zespołu
i dla Ireneusza Spyry prezesa Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Pszczyń-
skiej – nagrody wręczył senator Sła-
womir Kowalski.

Po wspólnym odśpiewaniu pio-
senki rozpoczęły się prezentacje ze-
społów. Wystąpili: Wiślanie, Folko-
wianie, Pszczyna, Niezapominajki
z Pielgrzymowic, Kapela Rodzinna
Saternusy z Woli, Anna i Franciszek
Limańczykowie z Woli, Jankowiczan-
ki, Swojanie z Frydku, Fundacja Bra-
ci Golców,  Soubor „Beskyd” z Zubři

(Republika Czeska), Bierunianki,
Nowobierunianki, Studzieńczanie,
Niezapominajki z Szerokiej, Bojszo-
wianie, Frydkowianie, Chełmioki,
Goczałkowice, Pioskowianie, Rudoł-
towice, Talizman z Pawłowic, Brzeź-
czanie i Dolanie z Łąki.

W sumie 24 zespoły, uff!, ma-
raton!!  Kręciło się w głowie od mno-
gości uczestników, różnorodności
strojów, tańców, muzyki, przyśpie-
wek, gawęd. Mogło by się wydawać,
że piosenki ludowe czy strój pszczyń-
ski to jedno, a to samo. Nic bardziej
mylnego. Wystarczyło przyjrzeć się
uważnie ludowym artystom, ich stro-
jom, młodym, starszym, z różnych
okolic Pszczyny aby dostrzec różni-
ce. Podobnie w wykonywanym reper-
tuarze pieśni. Myślę, że tu najwięcej
do powiedzenia będzie miało jury,
które oceniało występy – Barbara
Jałowiecka-Cempura i Natalia Łuka-
szewicz. Konferansjerkę prowadziła
Łucja Prządka.
Pomimo zmiennej aury – gorącego
słońca, deszczu, a nawet ulewy – hu-
mory dopisywały. Widownia spisała
się w 100 procentach – pszczyński
rynek pełen ludzi, sporo turystów.
Wspólnym śpiewem przeganialiśmy,
z dobrym skutkiem, chmury i deszcz.
XXXIV Spotkania pod Brzymem
można uznać za bardzo udane.

  Ł.P.

TROCHĘ INACZEJ,CZYLI...
XXXIV Spotkania pod Brzymem

Nie pchajcie się na estradę - prowadzi Lusia Prządka,
Wiktor Sporyś kieruje ruchem.

Agatko, jaki masz ładny wianek.
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FOTORELACJA Z XXXIV SPOTKAŃ POD BRZYMEM

Deszcz nagród, laudacji i dyplomów spadł na złotych jubilatów - Zespół Regionalny PSZCZYNA
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CIEKAWY KONKURS
o Muzeum

Prasy Śląskiej

20 lat temu ukazał się Głos Pszczyński

Spojrzenie dzieci na otaczającą je rzeczywistość jest
niezwykle odkrywcze i nieoczekiwane dla dorosłych. Dla-
tego warto organizować konkursy dla dziecięcych arty-
stów, tak jak to zrobiło Powiatowe Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej. Efekty są znakomite, ten rysunek Magdalen-
ki nadaje się również na plakat Muzeum Prasy.

Patryk Bąk, lat 12

a właściwie odrodził się, nawiazując
do przedwojennego poprzednika z lat
30 tych. Po sygnalnym numerze
z grudnia 1989 - w  styczniu 1990
„Głos” rozpoczął działalność trwa-
jącą do dziś. Założycielem gazety był
inż. Wojciech Bertisch.

Niedawno znalazłem swoją le-
gitymację dziennikarską z dumnym
numerem 4. Warto dodać, że 1990
rok był też początkiem wydawania
popularnego „Orędownika Kultural-
nego”, organu TMZP, który także
ukazuje się do dzisiaj.

Taka miła pszczyńska stabiliza-
cja kulturalna.

Wszystkie egzemplarze tych
czasopism (i innych) znajdziecie do
wglądu u Beatki w bibliotece Muzeum
Prasy.
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PSZCZYŃSKI PASJANS SAMORZĄDOWY
z okazji 20 lecia Rad Miejskich

Nowa publikacja redaktora
Zmarlaka czyli

WARTO SPOJRZEĆ

W marcu minęła dwudziesta
rocznica, kiedy Sejm RP ustawą uznał
Samorząd terytorialny za podstawową
organizację życia publicznego. Usta-
wa dała gminom znaczne uprawnie-
nia w zakresie władzy, także nałożyła
ogrom obowiązków do których do-
chodziły ciągle nowe. Spowodowała
przede wszystkim, że praktycznie pod-
stawowe sprawy dotyczące mieszkań-
ców rozstrzygane są na miejscu. Wy-
starczy chociażby w olbrzymim skró-
cie wspomnieć o obecnych zadaniach
własnych, jak ład przestrzenny, gospo-
darka terenami, ochrona środowi-
ska,drogi gminne, organizacja ruchu
drogowego, zaopatrzenie w wodę, ener-
gię, kanalizacja, ścieki i ich oczysz-

PO
ŚMIERCI

WIELKIEGO
KAPŁANA

Dużo dzisiaj piszemy o Wacławie
Zmarlaku, wieloletnim naczelnym
„Głosu Pszczyńskiego”, później „Ga-
zety” a obecnie niezależnego „Fo-
rum”.

W związku ze śmiercią księdza
prałata Henryka Jankowskiego
pierwszego kapłana „Solidarności”
w Gdańsku, żarliwego polskiego pa-
trioty, którgo media typu „Wybor-
cza” czy TVN codziennie opluwały
i obrzucały błotem kłamstw i kalum-
ni -  przypominamy wywiad W. Zmar-
laka z księdzem Jankowskim z oka-
zji jego pobytu w Pszczynie w 1994
roku, w „Głosie Pszczyńskim”.

Mądre i rzetelne wypowiedzi
księdza prałata są aktualne po dzień
dzisiejszy.                                             as.

czanie, utrzymanie czystości, wysypi-
ska i  unieszkodliwianie odpadów ko-
munalnych, pomoc społeczna, oświa-
ta, komunalne budownictwo mieszkal-
ne, kultura, w tym biblioteki, zieleń,
utrzymanie obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej. Można jeszcze
wymieniać tak długo. Łatwiej chyba
wyliczyć co do gmin nie należy: nie-
które podatki, polityka zagraniczna,
obronność, sądownictwo…
   Jak w tym ogromie zakresu władzy
i odpowiedzialności jednocześnie,
z perspektywy dwudziestolecia psz-
czyński samorząd zdawał egzamin?
W tym momencie szczególnym, poza
radością towarzyszącą wszelkim rocz-
nicom kojarzącym się ze zmianą ustro-
ju, należy spoglądać także na funkcjo-
nowanie samorządu z dystansu i bez
euforii. Warto spojrzeć na naszą sa-
morządność od strony obywatelskiej.

             W. Zmarlak
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NOWE PŁYTY
W REGIONE

Pięknie graficznie opracowana płyta CD prezentująca pieśni lu-
dowe Małej Wisły w wykonaniu zasłużonego zespołu „Wiślanie”
pod kierownictwem Anny Kuśki. Podobnie jak stroje, które mają
rodowód i cieszyński i pszczyński (żywotki i oplecki) w pieśniach
także pobrzmiewają nuty regionów przedzielonych rzekąWisłą.

Wiele razy zespół „Pszczyna” i jego muzyka była rejestro-
wana przez Polskie Radio a jego występy emitowane były w audy-
cjach: red. Domańskiego, Byszewskiego, Jareckigo i Dygacza.

Kilkakrotnie „Pszczyna” występował w ogólnopolskiej te-
lewizji, w programach „Kulig”(1964), „Moik nad Wisłą” (1978)
i „Z teki folklorystycznej Adolfa Dygacza” (1970-1980).

Zespół nagrywał także muzykę ludową do filmów „Blisko,
coraz bliżej”, „Grzeszny żywot Franciszka Buły” i „Biała Wizy-
tówka”.

Zespół Regionalny „Pszczyna” kilkakrotnie został utrwa-
lony na płytach i kasetach:
1972 „Pory roku na wsi pszczyńskiej” - płyta analogowa długo-
grająca, wyd. „Veriton”. Jest to antologia tańców, pieśni i przy-
śpiewek pszczyńskiego regionu. Poszczególne części: moik, żni-
wówka, podzimiec i zopusty.
1979 FOLKLOR POLSKI - album analogowy, długogrający,
wyd. „POLJAZZ”. Wśród najlepszych kapel ludowych z całej
Polski zamieszczono 3 utwory kapeli „Pszczyna” ze śpiewem
dziewcząt.
1996 „Tańce zielonego Śląska” - kaseta video, wyd. Fundacja
Kultury Wsi z cyklu „Tańce Polskie”. Kaseta prezentuje tańce
pszczyńskiego regionu na tle skansenu „Zagroda Wsi Pszczyń-
skiej”.
2001 Folklor Ziemi Pszczyńskiej - płyta CD, wyd. „Deorecor-
ding”. (Wraz z zaspołami „Bojszowianie”, „Frydkowianie” i ka-
pelą rodzinną Piłatyków.
2003 „Pory roku na wsi pszczyńskiej” - reedycja nagrania z 1972
roku na płycie CD.
2006 „Tańce i pieśni Ziemi Pszczyńskiej” - płyta DVD.
2010 Z moikiem i dziadem po wsi pszczyńskiej - płyta DVD.
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AUTENTYCZNĄ GWARĄ

Po raz pierwszy spotkałem
się z wydawnictwem, w którym
gwara pszczyńska została zapre-
zentowana w sposób naturalny
 i bezbłędny. Potoczystość nar-
racji i opisu świadczy o tym, że
nie jest rzecz wymuszona, że au-
torka urodziła się w tej atmos-
ferze i w tym środowisku.

Autorką jest Anna Kine,
kierowniczka teatru ludowego
w Suszcu.

Poza naturalną gwarą po-
znajemy w tym skromnym fol-
derze archaiczne nazwy poszcze-
gólnych elementów stroju psz-
czyńskiego jak jakla ze szpicom,
zapaska, kabotek i szereg ro-
dzajów chust, jak chusta turec-
ko, szaltuch, plyjd czy żurek.

Takiej gwary nie można się
nauczyć w szkole, o czym marzą
niektórzy działacze.


