Orędownik Kulturalny nr 119

r
n

Cenastrona
- 2 zł1

9
1

W TYM 5%VAT

1

issn 1425-5316

nakład 300 egz.

www.tmzp.pl

orędownik kulturalny
PSZCZYNA

Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo,
któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą,
nadzieją i miłością (...), – abyście nigdy nie zwątpili
i nie znużyli się, i nie zniechęcili – abyście nie podcinali sami
tych korzeni, z których wyrastamy...
Błogosławiony Jan Paweł II Wielki
fragment homilii, Kraków-Błonia, 9. czerwca 1979 roku

do Polaków
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Heniu, będzie nam
Ciebie brakowało...
Choćby bulwary Studzieńskiego, szlak nad
Pszczynką, łączący skansen, muzeum prasy i zamek.
Wywalczyłeś ogromne środki na nową sieć
wodociągowo-kanalizacyjną w Pszczynie, którą
później realizował Twój
następca.
Pamiętamy
nasze
wspólne spotkania i wyjazdy. Po objęciu stanowiska burmistrza wręczyliśmy Ci w imieniu
Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej
szablę, jako symbol władzy, ze słowami „chroń
W pięknym Stolbergu, z burmistrzem tego
nos przed gorolami”.
niemieckiego miasta w czasie występów
Było to po pierwszym po„PSZCZYNIOKÓW”
wszechnym głosowaniu
na burmistrza w Polsce.
Wygrałeś
w
pierwszej rundzie.
Dzieje miasta to zawsze
Z wyjazdów pamiętam wizytę
dzieje ludzi. W przypadku Pszczyny
to na pewno także historia Henryka delegacji miasta w Kaszteli na ChorStudzieńskiego, nauczyciela, trene- wacji. Wykuwałeś wtedy z dr Jarczora, działacza publicznego a przede kiem nowe kontakty. Niedługo potem
wszystkim jednego z najbardziej Kasztela i Chorwacja stały się najpowyrazistych burmistrzów naszego pularniejszymi celami wypoczynku
grodu. Pogrzeb odbył się 16 kwiet- Pszczyniaków.
Bardzo owocny był nasz
nia przy masowym udziale Pszczyniaków, śpiewało „Con fuoco”, grała wspólny wyjazd do Bergisch-Glad„Dechowka”, żegnało Go 21 pocz- bach. Udało Ci się zdynamizować
kontakty z poważnymi niemieckimi
tów sztandarowych.
Dziewięć lat, od 1992 roku partnerami, szczególnie w dziedzinie
na stanowisku zastępcy burmistrza, oświaty.
Zupełnie inny charakter
sześć lat był ojcem miasta, cztery lata
na stanowisku wiceprzewodniczące- miały Twoje wyjazdy z zespołem Regionalnym „Pszczyna”. Jeszcze jako
go Rady Powiatu.
Ale to tylko statystyka. wiceburmistrz brałeś udział wraz
A Ty Heniu byłeś nie tylko „na sta- z Janką Wojciech i Czesią Skarbnicznowiskach”. Ty żyłeś naszym mia- ką do Mezokovesd na Węgrzech.
stem całą swoją osobowością i pasją. Wiele dobrych wspomnień z wystęPrzede wszystkim szkoły, sale gim- pów i nocnych dyskusji pamiętam do
nastyczne, powstało kilka nowych dziś.
Przeżyliśmy wspólnie przya wiele wyremontowano, w tym najgodę, kiedy do Pszczyny przyjechał
piękniejszy obiekt w Łące.
Za Twojej kadencji powsta- zespół turecki z Ankary. Kiedy młowały rzeczy nowe i dobre dla miasta. dzież poszła spać, kierownictwo wy-

brało się na dancing pustym autobusem do Bielska. Tam się okazało,
że prowadzący pojazd nie miał prawa jazdy i policja ich zaaresztowała.
Na drugi dzień wiceburmistrz
Studzieński pojechał ratować Turków.
Po wielogodzinnych pertraktacjach
komendant policji oddaje Ci tureckie
dokumenty ze słowami „Ty Turek, na
drugi raz trzeba mieć papiery w porządku!” Ze względu na Twoją śniadą
cerę i sumiasty wąs pomylił burmistrza
Pszczyny z Turkiem! Śmialiśmy się
wspólnie do białego rana.
No i wreszcie Stolberg w górach Harzu. W tej perle niemieckiej
architektury wystąpiła największa
reprezentacja pszczyńskiej kultury:
Zespół Pszczyna, kapela „Saternusy”
i sygnaliści myśliwcy. Pan burmistrz
Studzieński z delegacją Pszczyny,
w której Beata Rozmus, Jacek Patyk,
Jacek Gałuszka. Występy w dzień
i w nocy, zwiedzanie, spotkania na
szczeblu miast. Zaproszenie zespołu ze Stolbergu i jego burmistrza do
Pszczyny. Dobre kontakty, które później trochę zaniedbano. A szkoda.
Zawsze stałeś Heniu mocno
na pozycji chrześcijanina, nigdy się
z tym nie kryłeś. Nieraz mi wspominałeś Twoje piesze pielgrzymki
z ukochana córką Isią na Jasną
Górę. Teraz osierociłeś swoją stałą
ławkę na dolnym chórze w kościele Wszystkich Świętych. Osierociłeś
swą ukochaną Rodzinę.
Wiele dobrego zrobiłeś
dla miasta. Nie wszystko się udało,
np. wydanie po 75 latach nowej monografii Pszczyny. Myślę, że to teraz
będzie wyzwanie dla nowego burmistrza Darka Skrobola.
Będziemy Cię dobrze wspominać. Szczególnie dobrze w Zespole
Regionalnym „Pszczyna”. Czuliśmy,
że byłeś jednym z nas. Nie śpiewałeś,
nie tańczyłeś, ale zawsze mogliśmy liczyć na Twoją opiekę i pomoc. Zasłużyłeś na dobrą pamięć Pszczyniaków.
Leszek Spyra

Wydawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna, Piastowska 26.
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CZŁOWIEK PRZECIW DEKALOGOWI
Czyli dzieje ludzkości
wbrew Bogu
Wczytując się w historię
„cywilizacji” ludzkiej, pełną podbojów, agresji, podstępu i masowych
mordów, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że całe dzieje człowieka są jedną
wielką sprzecznością. Jego usta były
(i są) zawsze pełne Boga, prawdy,
sprawiedliwości i miłości bliźniego.
Jego ręce, rozum i jego czyny są jednym wielkim zaprzeczeniem tych idei,
zaprzeczeniem Dekalogu a przede
wszystkim piątego przykazania.
Zwierzęta zabijają dla zaspokojenia głodu, człowiek, to najwyższe stadium rozwoju (człowiek
to brzmi dumnie!) zabijał i zabija
z o wiele wyższych pobudek. On zawsze
budował jedność państwową, zawsze
z imieniem Boga, Jahwe, Allacha na
ustach.
Zdawałoby się, że to już minęło. Przynajmniej w naszym kraju.

W lutym br. odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej.
Podsumowano
ubiegłe
dwa lata działalności, upadki
i wzloty TMZP, 50-lecie Zespołu
Regionalnego „Pszczyna” i 25-lecie Muzeum Prasy Śląskiej.

A czyż współczesna wojna polsko-polska nie jest przekroczeniem niewidzialnej granicy, poza którą każda
iskra może wywołać konflikt zbrojny.
Czyż wypowiedzi Niesiołowskiego,
Palikota i innych nie są taką iskrą
nienawiści? To dlaczego większość
mediów ciągle takie wypowiedzi
upowszechnia. Dlaczego wystąpienia rodem z rynsztoku są emitowane.
Chyba dla podgrzewania atmosfery
politycznej, bo przecież na tym głównie żerują te media.
Drodzy Czytelnicy. Niech ten
krótki przegląd masowych mordów
będzie rzuceniem snopu światła na obłudę przywódców, na kłamstwa, a także na to, że nie zawsze idole tłumów
jak np. Napoleon są tacy szlachetni,
że można ich czyny wpisać do naszego
hymnu narodowego, że raczej są nadzwyczajnymi zbrodniarzami.                   
			

Francisco Goya - „Okropności wojny”, 1810.

A. Spyra

ciąg dalszy str. 4

Nowy prezes - Grzegorz Cempura,
„ostro” ruszył do pracy...

Dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia: prezesem został – Grzegorz Cempura, wice prezesem – Ireneusz
Spyra, sekretarzem – Justyna
Kitel, członkami zarządu – Piotr
Buchta i Aleksander Spyra. Wybrano także komisję rewizyjną
w składzie: Elżbieta Szczęsny,
Katarzyna Rajczak i Anna Wojtyła-Góra.
Gorąco
podziękowano
ustępującej głównej księgowej –
Janinie Wolny, za jej wieloletnią,
zaangażowaną pracę na rzecz stowarzyszenia.                                
dokończenie na str. 14
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Wymordowanie Indian –
– symbol demokracji USA
W okresie XVI-XIX wieku,
wskutek podboju Ameryki doszło do
wielkiej tragedii amerykańskich Indian.
W przeciwieństwie do Ameryki Łacińskiej, gdzie po odkryciu tej ziemi przez
Kolumba i mimo podbojów Corteza
i jego następców, ludność miejscowa nie
tylko przeżyła, ale jest dominującą większością poszczególnych krajów – w Ameryce Północnej doszło do eksterminacji
i wynarodowienia około półtora miliona
Indian.
Od końca XVI wieku poszczególni odkrywcy i zdobywcy Ameryki Północnej, Holendrzy, Anglicy i Francuzi
wypierali tubylczą ludność indiańską,
począwszy od wschodniego wybrzeża
obecnych Stanów Zjednoczonych w kierunku zachodnim.
Łącznie według różnych obliczeń najeźdźcy wymordowali około półtora miliona Indian. Eliminacja miejscowych plemion realizowana była na różne
sposoby: masowe rozstrzeliwania, fałszerstwa dokumentów własności ziemi
a nawet celowe zarażanie nieznanymi
tutaj chorobami zakaźnymi i rozpijanie
wódką.

Cała ta eksterminacja zakończyła się zapędzeniem Indian do
gett zwanych rezerwatami. Obecnie
w Stanach Zjednoczonych modne jest
obciążanie konkwistadorów hiszpańskich i portugalskich odpowiedzialnością za wyniszczenie tubylczej ludności
Ameryki Łacińskiej. Jeśli się jednak porówna te akcje, to wielkość ludobójstwa
w USA jest wielokrotnie większa. Takie
są podstawy demokracji Stanów Zjednoczonych.
Męczeństwo Irlandczyków
Czczony do dziś przez Anglików lord protektor Oliver Cromwell,
którego cenią za ścięcie króla Karola
I Stuarta i utworzenie republiki – był
wielkim mordercą narodu irlandzkiego.
Każdą próbę uniezależnienia się katolickiej Irlandii od protestanckiej Anglii
od 1649 roku karał masowymi mordami i kasatą irlandzkich majątków. Jego
działania przeciw katolikom w Irlandii
są uważane przez wielu za ludobójstwo. Po siłowym przyłączeniu Irlandii
i Szkocji do Anglii, następcy Cromwella aż do XIX wieku doprowadzili naród irlandzki do nędzy, masowej
emigracji. Naród irlandzki cierpiał

Jak prześladowali Prusacy
polski lud górnośląski?
Przedstawiamy drugą część broszury
z okresu Plebiscytu Górnośląskiego z 1921
roku. Lektura tego tekstu sprzed 90 lat ukazuje, jak miejscowi Polacy byli gnębieni przez
panujących Niemców. I tylko  geniusz Wojciecha Korfantego uchronił naszych przodków od dalszych prześladowań.
Dlatego ostatnie wypowiedzi niektórych działaczy Autonomii Śląska, że Korfanty nie jest dla nich ikoną regionalną – bardzo
mnie zasmuciły. To właśnie Korfanty w 1922
roku, wywalczył nam autonomię Śląska! To
właśnie Korfanty wyrwał naszych przodków
z politycznego marazmu i pchnął ich do działań, zakończonych efektem, który niektórzy
porównują do cudu.
					

A. Spyra

nieopisany głód i zarazy, czego efektem była śmierć około miliona ludzi.
Te wielowiekowe prześladowania narodu irlandzkiego przez Anglików, mające
czasami cechy ludobójstwa zrodziły powstanie Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), traktowanej przez Europę
nie jako wyzwolicieli a jako terrorystów.
(W Afganistanie Talibowie, walczący
o niepodległość i wiarę, traktowani są
przez Zachód jako terroryści!).
Podobne dramaty i cierpienia
z rąk zaborczych Anglików przeżywał naród szkocki, który w ciągu wieków tracił
wielu obywateli, ziemię, majątki i niepodległość, a w XVIII i XIX wieku na emigrację uciekło ponad 2 miliony Szkotów.
Straszny jest bilans „cywilizacyjnych osiągnięć” Wielkiej Brytanii.
Rewolucja pożarła
nawet własne dzieci
14 lipca jest świętem państwowym Francji na cześć Wielkiej Rewolucji
Francuskiej, z której Francuzi są bardzo
dumni. W latach 1789-1799 rozegrały się
wydarzenia, które zamieniły hasło „Bóg,
honor, Ojczyzna” na „Wolność, równość, braterstwo”.
Wiele się pisało i pisze
o ogromnych osiągnięciach ludu francuskiego, który po obaleniu monarchii stworzył republikę francuską.
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W rzeczywistości te potworne wydarzenia, podobne do ogromnej rzezi jakiej Europa nie oglądała od
setek lat, zniszczyły cywilizację
i kulturę tego kraju w sposób barbarzyński. Precyzyjnie pisze o tym
Andrzej Cisek w książce „Kłamstwo
Bastylii”.
Rewolucja była praktycznym wcieleniem idei Oświecenia
a każdy sprzeciw był wysłaniem na
gilotynę. Największym wrogiem rewolucji byli księża i Kościół katolicki. Największą zbrodnią „w imię
równości i braterstwa” była wojna
w Wandei, dzielnicy Francji, w której
wymordowano w okrutny sposób około
pół miliona powstańców wandejskich.
Uznane to zostało przez historyków jako  
pierwszy nowożytny przykład ludobójstwa w Europie.
A Francja nadal świętuje rocznicę tej narodowej hańby.
W słynnej Bastylii, której zdobycie stało się symbolem Wielkiej Rewolucji, w czasie zdobycia tego strasznego
więzienia znajdowało się 8 więźniów!
Taka jest prawda o tej rewolucji. Warto
przeczytać książkę Pawła Jasienicy „Dwie
wojny”.
A w naszych szkołach nadal
uczą o demokratycznych zasługach Rewolucji Francuskiej.

Apeluję do naszych nauczycieli
historii - mówcie młodzieży prawdę!

Francisco Goya - „Ja to widziałem”.

Krwiożerczy ulubieniec
Polaków
Dziecko rewolucji francuskiej,
urodzony w Ajaccio na Korsyce Napoleon Buonaparte to najlepszy przykład
narkotycznego zauroczenia większości
Polaków tym zbrodniarzem wojennym,
który pod płaszczykiem rewolucyjnych
idei wolności, równości i braterstwa, zagarniał coraz większe terytoria Europy,
Afryki i Azji (gdzie połamał sobie zęby)
aby wzorem Dżyngis - chana  czy Aleksandra Wielkiego Macedońskiego zapanować nad ówczesnym światem.
Czynił to, utopiwszy poszczególne narody we krwi o czym świadczą przy-
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kłady Hiszpanii i Portugalii. Hiszpanie
po raz pierwszy zastosowali partyzantkę
przeciw potężnej armii francuskiej.
W odwecie każdego złapanego partyzanta i cywila rozstrzeliwano. Masowe egzekucje wstrząsająco ukazał
Francisco Goya w swoich cyklach
grafik.
Jeden z nielicznych, zachwyconych Napoleonem, narodów Europy, jakim byli Polacy, w obliczu
obietnicy, jaką było utworzenie państwa polskiego – robili wszystko, co
im dyktator rozkazał. Walczyli np.
pod Somosierrą przeciw powstańcom hiszpańskim, broniącym niepodległości Hiszpanii (sławetna kozietulszczyzna). Wysłano ich także stłumić
powstanie niepodległościowe na San
Domingo.
W końcu Buonaparte podarował im operetkowe Księstwo Warszawskie, które przetrwało zaledwie 12 lat,
do klęski dyktatora i zbrodniarza.
Pogromy Ormian w Turcji
To pierwsze nazwane po imieniu ludobójstwo na świecie w XX wieku.
W latach 1915-16 zginęło około 1,5 miliona Ormian w trakcie rzezi i pochodów głodowych na pustyni. Po upadku
sułtanatu, rządy w Turcji objęli tzw.
„Młodoturcy”. Rząd ogłosił totalną
ciąg dalszy str. 6

ciąg dalszy str. 6

strona 6

Orędownik Kulturalny nr 119

CZŁOWIEK PRZECIW DEKALOGOWI
eksterminację Ormian w granicach
państwa tureckiego. W 1912 roku
mieszkało w Turcji 2,1 miliony Ormian
a w roku 1922 – 150 000.
Władze tureckie mordowały
Ormian w różny sposób – topiono ich,
spychano w górskie przepaście, duchownych kościoła ormiańskiego palono lub
zakopywano żywcem w ziemi. Pół miliona Ormian wypędzono na Pustynię
Syryjską, gdzie umierali z pragnienia
i słońca.
Jednocześnie Turcja w latach
1914-1918 wymordowała 700 000 Asyryjczyków, a także wielkie ilości Greków
i Kurdów, którzy są likwidowani do dziś.
Pierwszy prezydent Turcji po
obaleniu sułtanatu, Kemal Pasza, zwany Ataturk, czczony do dziś, jako „ojciec Turków” przez naród, był jednym
z przywódców ruchu „Młodoturków”,
którzy dokonywali ludobójstwa Ormian.
Turcja chce wejść do Unii Europejskiej!
Ludobójstwo niemieckie
czyli tzw. nazizm
Każdy, kto z przerażeniem czyta
o straszliwych zbrodniach Hitlera i jego
machiny państwowego   terroru, musi

sobie uzmysłowić, że źródła tego obłąkanego mechanizmu tkwią głęboko w historii Niemiec. Złowrogie „Drang nach
Osten” czyli parcie na wschód ma tysiącletnią tradycję. Już cesarz Barbarossa zrzucał z polskiego tronu Bolesława
Kędzierzawego. Już król pruski Fryderyk Wielki rozbierał wraz z carycą Katarzyną ziemie polskie. „Kulturkampf”
kanclerza Bismarcka upodlił Polaków
do granic rozpaczy. Chwilowa słabość
Republiki Weimarskiej doprowadziła do
odrodzenia II Rzeczypospolitej, ale już
po 20 latach Hitler rozpętał takie piekło,
tak ogromne ludobójstwo, że tylko komunizm Lenina i Stalina przewyższył go
pod względem liczebności mordów.
Sądzę, ze dzieje niemieckiego
ludobójstwa są ogólnie znane, przytoczę
więc tylko kilka liczb, aby uzmysłowić
ogrom tej zbrodni, popełnionej w latach
1938-45 przez przedstawicieli jednego z
najbardziej kulturalnych narodów świata, ojczyzny Beethovena, Goethego,
Eichendorffa i Schopenhauera.
Straty II wojny światowej w ludziach –
72 miliony osób.
W tym – straty Aliantów (koalicji antyhitlerowskiej) – 61 milionów.
Straty państw osi (Niemcy, Włochy, Japonia) – 11 milionów

Z tego
Straty Niemców – 729 tysięcy osób
Straty Polaków – 5.600.000 osób
Straty ZSRR – 23.000.000 osób
Straty Żydów – 5.754.000 osób
Żaden komentarz nie jest tutaj
potrzebny.
Rekord potworności
i okrucieństwa
czyli komunizm
w całej okazałości
Globalni zbrodniarze Lenin
i Stalin nie działali w próżni. Pomimo rewolucyjnych haseł opierali się na
sprawdzonych tradycjach cywilizacji turańskiej. Według Feliksa Konecznego
zwycięstwo Ordy Mongołów na przełomie XII/XIII wieku nad Rusinami,
wymordowanie miejscowych mężczyzn
i zniewolenie kobiet, spowodowało wyginięcie wschodnich Słowian i powstanie
narodu „Moskali”, będącego mieszaniną mongolsko-słowiańską. Tu rozwinęła
się cywilizacja turańska, polegająca na
dyktaturze jedynowładztwa, dominacji
organizacji wojskowej i bezwzględnemu
podporządkowaniu społeczeństwa.
Stąd tacy tyrani jak Iwan Groźny czy Piotr Wielki, mający na sumieniu
niewyobrażalną ilość ofiar wśród własnego narodu. Np. spacerując po Petersburgu, stąpa się po dziesiątkach tysięcy
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trupów robotników, którzy budowali
na moczarach to miasto w niewolniczych warunkach. I pomyśleć, że Zachód ceni cara Piotra Wielkiego, jako
oświeconego władcę.
Przykładem prób zapanowania rosyjskiej cywilizacji turańskiej
nad narodami słowiańskimi Europy były kongresy panslawistyczne
w Velehradzie i w Pradze na początku XX wieku. Pierwsi w tych obłudnych planach zjednoczenia Słowian
pod sztandarami Rosji – zorientowali
się Polacy, występując z organizacji.
Rewolucja
Październikowa rozwinęła całą różnorodność metod mordowania narodu rosyjskiego
a następnie sąsiednich, podbitych narodów. Haniebną rolę odegrali tu Żydzi,
będąc czołówką tej ludobójczej machiny
sowieckiej. Utarła się nawet nazwa „żydokomuna”, co podkreśla dominującą rolę
tej warstwy społecznej z Berią na czele.
Plany Lenina podbicia całej
Europy rozwinął twórczo największy
bandyta w dziejach, pochodzący z Gruzji
Józef Stalin. Sprzymierzył się nawet ze
swoim wielkim wrogiem Adolfem Hitlerem, aby podbić całą Europę.
Lista mordów jego posępnej
fabryki śmierci przerosła ilość ofiar hitlerowskich Niemiec. Podaję tylko kilka
przykładów z ogromnej listy dokonań
Związku Radzieckiego

Francisco Goya - „Motłoch”.

- około 50.000 oficerów Armii Czerwonej w latach 30-tych, tzw. archipelag
Gułag – czyli setki koncentracyjnych
łagrów na ogromnych połaciach Syberii, północnej Rosji czy Kazachstanu.
Ilość zmarłych w łagrach szacuje się od
42 milionów (Conquest) do 60. milionów (Sołżenicyn).
- wielki głód na Ukrainie w latach 192933 to śmierć od 5 do 9 milionów ludzi
wskutek przymusowej kolektywizacji
rolnictwa,
- Kuropaty – leśne uroczysko koło Mińska, gdzie w latach 1937-40 zamordowano od 200 do 300 tysięcy ludzi,
-   Katyń – na rozkaz Stalina wymordowano w 1940 roku około 25 tysięcy polskich oficerów i policjantów.
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Długo jeszcze można by wyliczać ogrom zbrodni komunizmu radzieckiego, którego winą próbuje się
teraz obciążyć tylko Stalina.
I pomyśleć, że jeszcze teraz są
w Pszczynie ludzie, którzy wołają
„komuno wróć!”. Czyżby nic nie zrozumieli? Czyżby morze krwi i dziesiątki milionów ofiar tego monstrualnego reżimu nie uzmysłowiły im
okrutnej prawdy?
Czy fakt, że kilkadziesiąt procent Polaków popiera Jaruzelskiego, naszego rodzimego komunistę
i zbrodniarza nie jest dowodem, że ci
ludzie nie chcą nic wiedzieć o tej apokalipsie, z której cudem się wydostaliśmy.
          Aleksander Spyra
P.S. Myślę, że dla uspokojenia sumień
Polaków należałoby dokładnie prześwietlić los rosyjskich jeńców wojennych,
którzy zmarli lub zginęli w polskich obozach jenieckich po wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Na zgromadzonych około 100 000 żołnierzy, zmarło
z głodu a także na tyfus i cholerę kilkanaście tysięcy ludzi. Jest faktem, że nowa
Polska nie miała środków na lekarstwa
i żywność nawet dla własnych obywateli,
ale trzeba to zbadać i opublikować a nie
zamiatać pod dywan.

ciąg dalszy str. 10
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XXXV Spotkania pod Brzymem
w OBIEKTYWIE

fotografie: Gosia Raszka
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PROGRAM ŚWIĘTA SZLAKU
ZABYTKÓW TECHNIKI
INDUSTRIADA 2011
11.CZERWCA 2011, SOBOTA
10.00
Otwarcie wystawy „Powrót do przeszłości”
ze zbiorów Muzeum Prasy Śląskiej
10.00 - 21.30
Zwiedzanie Muzeum Prasy Śląskiej
12.00
Występ zespołu Folkowianie
13.00
Występ zespołu Jedyneczka
12.00 - 14.00
Warsztaty druku ręcznego
14.00 - 16.00
Rejestracja uczestników gry miejskiej
15.00 i 16.30
Występ Zespołu Regionalnego „Pszczyna”
16.00 - 19.00
Gra miejska „Powstańcze Tropy”
18.00
Promocja tomiku poezji Henryka Kotasa,
„In spe - struktura chaosu”
19.15
Losowanie zwycięzców i wręczenie nagród gry miejskiej
22.00
Kino na bruku - projekcja filmów o szlaku zabytków techniki i patronie Muzeum Prasy Śląskiej - Wojciechu Korfantym
Organizatorzy: Muzeum Prasy Ślaskiej w Pszczynie,
Urząd Miasta Pszczyna, Województwo Śląskie
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Natalia Maria Ruman

UDZIAŁ DUCHOWIEŃSTWA
W AKCJI PLEBISCYTOWEJ NA ŚLĄSKU cz.II
Nie brakowało na Górnym Śląsku kapłanów wybitnych i wpływowych,
pracujących niestrudzenie na rzecz
uświadamiania narodowego poprzez
żywy udział w ruchu związkowym czy
towarzyskim. Wymienić można nazwiska księży: Pawła Pośpiecha, redaktora „Gazety Ludowej”, Pawła Brandysa, posła do niemieckiego parlamentu
i Sejmu RP, Emila Szramka, przewodniczącego Towarzystwa Oświaty im. św.
Jacka, Władysława Roboty, proboszcza
w Gierałtowicach i członka Polskiego
Komitetu Plebiscytowego, Aleksandra
Skowrońskiego, proboszcza w Ligocie Bialskiej, czy Józefa Wajdy (pseud.
Ksiądz Kielecki), proboszcza w Kielczy
i posła do Górnośląskiego Sejmiku Prowincjonalnego14. Obok tych wiadomych
działaczy narodowych należy wskazać na
znane postacie kapłanów, którzy na tych
ziemiach z nie mniejszym zaangażowaniem brali udział lub włączali się w rozgrywające się wydarzenia. Byli to przede
wszystkim księża: Michał Lewek, Jan
Kapica, Teodor Kubina, czy znany duszpasterz wrocławskich Polaków, Teofil
Bromboszcz15.

ksiądz Emil Szramek
Wielu kapłanów walczyło o polski stan posiadania na terenach, które
jednak po plebiscycie zostały przydzielone Niemcom. Obsługiwali oni zebrania Towarzystw Ludowych i wiece,
odwołując się do uczuć narodowych
i związku tych terenów z resztą ziem

polskich, oraz wygłaszali kazania dla powstańców. Należeli do nich min. księża
proboszczowie: Jan Banaś w Łubowicach pod Raciborzem, Józef Czempiel
(pseud. Makkabeus) w Żędowicach pod
Zawadzkiem (ur. 1883, a zamęczony
w Dachau w 1942 r.. po plebiscycie jego
dalszy pobyt po niemieckiej stronie był
niemożliwy, przeszedł na polską stronę Śląska i został proboszczem w Chorzowie Batorym. Po śmierci ks. Kapicy
prowadził ruch trzeźwości na Śląsku),
Antoni Danecki w Turzu koło Kuźni
Raciborskiej, Józef Grunt w Imielnicy w powiecie strzeleckim, Franciszek
Górek w Rozbarku, Mikołaj Knosała
w Dobrzybniu Wielkim, Alojzy Lazar
w parafii św. Franciszka w Zabrzu, Karol
Mathea i jego wikariusz – Piotr Kowolik
w Gliwicach–Szobiszowicach, Józef Matula w Komornikach w powiecie prudnickim, Franciszek Pogrzeba w parafii
Łubniany, Jan Pojda w Opolu, a także
księża min: Jan Chrząszcz, Jan Broy
w Bytomiu, Karol Fabiś, Augustyn Koźlik w Gliwicach, Paweł Rasek w Biskupicach, Stefan Szwajnoch w Zabrzu, czy
też brat Pawła Brandysa, Jan, uczestnik
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wojny polsko-radzieckiej w 1920 r., powstaniec śląski i działacz plebiscytowy,
dziekan generalny Wojska Polskiego.
Był młodszym bratem ks. senatora Pawła Brandysa. W połowie czerwca 1919
roku wysunięty został na naczelnego
kapelana wojsk powstańczych. Wkrótce
wyjechał do Ostrowa Wielkopolskiego,
skąd przydzielono go do w charakterze
kapelana 1 Pułku Strzelców Bytomskich.
Brał udział w I i III powstaniu śląskim
(w III powstaniu zorganizował samodzielny oddział powstańczy składający
się głównie z ochotników zza Odry, tzw.
Grupa Dziergowicka ks. Brandysa)16. Po
powstaniach został mianowany komisarzem likwidacyjnym dla wielu powiatów
z siedzibą w Rybniku. Ks. Jan Brandys,
mianowany Komisarzem Likwidacyjnym
na Śląsku, sprawował władzę cywilną
w pięciu powiatach: kozielskim, gliwickim, rybnickim, pszczyńskim i raciborskim17.
Również kapłani z innych diecezji polskich, zwłaszcza poznańskiej, zainteresowani głęboko śląskim plebiscytem
i owiani gorącym żarem patriotyzmu,
przybywali na dłuższy czy krótszy czas.
W letnich miesiącach 1920 r. Komisarz
Plebiscytowy dla Śląska, Wojciech Korfanty, skierował do Księdza Kardynała
Edmunda Dalbora w Poznaniu prośbę
o przysłanie na teren plebiscytowy księży do akcji oświatowej. W liście tym podana była następująca argumentacja:

Śląsk plebiscytowy zamieszkuje głównie
ludność katolicka, niektóre powiaty,
z małymi wyjątkami, są wyłącznie katolickie. Ludność tych powiatów jest bardzo
przywiązana do Kościoła. Do duchowieństwa katolickiego żywi wielkie zaufanie.
Za głosem tego duchowieństwa idzie nie
tylko w sprawach religijnych, lecz także
i w sprawach narodowych. U tego śląskiego ludu myślenie polskie, mimo sześciowiekowego germanizowania, nie wymarło.
Drzemie w pokładach duszy. Tę drzemiącą świadomość polską należy rozbudzać,
by ci ludzie w dzień plebiscytu rzucili swój
głos za Polską. Polskie duchowieństwo na
terenie plebiscytowym nie może prowadzić
bezpośrednio akcji budzenia polskiego
ducha, nie może stawić się do dyspozycji
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego.
Na to nie pozwalała Wrocławska Władza
Duchowna, do której należał cały Śląsk18.
Polskie władze plebiscytowe
orientowały się, że akcent religijny będzie w walce plebiscytowej odgrywał nie
małą rolę. Przywiązanie ludu górnośląskiego do religii katolickiej, było głębokie, poczucie religijne było na Śląsku
więcej rozbudzone niż poczucie narodowe. Lud w przeważającej części nie był
narodowo uświadomiony, w sprawach
narodowych wykazywał często obojętność. Stale uprawiana propaganda niemiecka przez tyle wieków zrobiła swoje.
W tym położeniu wielką przysługę sprawie narodowej na Śląsku mogło oddać
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polskie duchowieństwo. Szczególnie
wielkopolskie, mówiące czystym językiem polskim.
W scalaniu się dzielnic polskich, ważną rolę odgrywał język. Lud
śląski był tego świadom, iż z językiem
polskim stracił łączność i żywił z tego powodu nawet kompleks niższości. Kto się
z tym zjawiskiem życia społecznego na
Śląsku nie spotkał, ten tego nie zrozumie. Skutkiem długoletniego współżycia
ze społeczeństwem niemieckim wytworzył się pewien kompleks niższości w stosunku do języka polskiego. Kto się nim
posługiwał uważał się za społecznie niżej
stojącego. Wystąpienie zatem w akcji
plebiscytowej księży polskich i wygłaszanie przemówień w czystym polskim
języku przyczyniało się do rozbudzenia
świadomości narodowej i mobilizowało
wyraźnie dla sprawy polskiej19.
Archidiecezja poznańska po
I wojnie światowej nie miała duchowieństwa w nadmiarze i odczuwała poważne
braki, gdyż przez całą wojnę diecezjalne
seminarium duchowne w Poznaniu było
nieczynne. Państwo pruskie zarekwirowało je na szpital wojskowy, a kleryków
zaciągnięto do wojska. Z tej przyczyny
ksiądz kardynał Edmund Dalbor choć
sprawie plebiscytowej był bardzo oddany, nie mógł zadość uczynić prośbie  Komisariatu Plebiscytowego i wysłać księży do oświatowej akcji plebiscytowej,
ciąg dalszy str. 12

ciąg dalszy str. 12
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UDZIAŁ DUCHOWIEŃSTWA
W AKCJI PLEBISCYTOWEJ NA ŚLĄSKU
dlatego zdecydował się posłać kleryków.
Zakomunikował to klerykom rektor Seminarium Duchownego ksiądz dr Stanisław Janasik, wręczając pismo Księdza
Kardynała zaadresowane do Komisarza
Plebiscytowego Wojciecha Korfantego.
Pismo to stanowiło dla nich legitymację
i polecało ich w opiekę polskim Władzom Plebiscytowym20.
Wyjazd nastąpił po 15 sierpnia
1920 r. Posłał ich trzech, między innymi
późniejszego biskupa Andrzeja Wronkę
i Czesława Michałowicza. Ci dwaj przedstawili się w Bytomiu w Komisariacie Plebiscytowym, mieszczącym się w hotelu
Lomnitz. Tam komisarz powiatowy Czesław Michalski (właściciel apteki w Gogolinie) przydzielił ich do powiatowego
komisariatu plebiscytowego we Wielkich
Strzelcach, dziś Strzelcach Opolskich.
Klerycy wygłaszali przemówienia,
co wieczór w innej miejscowości, które
wówczas wszystkie miały brzmienie niemieckie. Klerycy nie wygłaszali przemówień jednak długo, gdyż pragnęli zostać
księżmi, choć Seminarium Duchowne
tego nie wymagało – liczyli się z tym,
że w terenie plebiscytowym zostaną do
samego plebiscytu. Powodem odejścia
od akcji plebiscytowej był również zakaz
samego kardynała. Grupa tych księży

stała się powodem wielkiej wrzawy proniemieckich księży, widocznie dali się
im boleśnie we znaki, dla polskich księży byli oni bardzo pożądaną i skuteczną
pomocą. Proniemieckie duchowieństwo
śląskie ubiegało się nawet o to, żeby
sama Stolica Apostolska wydała taki zakaz jak kardynał Bertram, ta jednak do
akcji się nie włączyła i pozostawiła spraw
sumieniu biskupa diecezjalnemu21.
Fragment pism: (…) jestem
upoważniony zawiadomić, że wczoraj
prałat Tylla, dziekan Buchwald - Załęże,
kanonik katedralny Thielmann - Pszczyna
i proboszcz Strzyż - Huta Godula, przedstawili Ekscelencji Ratti’emu sprawę, że
plebiscyt ma być sprawiedliwie przygotowany, dlatego powinien przedsięwziąć
środki zaradcze przeciw agitacji nie-diecezjan. Ekscelencja Ratti poprosił o memoriał w tej sprawie.
Oddany proboszcz Kubis
Jak już zaznaczono, pomocnicze siły nadeszły ze strony pozadiecezjalnego duchowieństwa polskiego tak
świeckiego, jak zakonnego. Prowincjonalne domy zakonne, przede wszystkim
OO. Jezuitów, Salezjanów i Misjonarzy,
którzy mieli dużo Ślązaków w swych

ksiądz Michał Lewek
szeregach, wysyłały większą ilość swych
członków do pracy na teren plebiscytowy, szczególnie do odprawienia misji św.
W różnych parafiach śląskich. Znaczenie tej czysto religijnej pracy było tym
większe, że niejeden ze starszych parafian przypomniał sobie jeszcze prześladowanie katolickiego Kościoła podczas
bismarkowego „Kulturkampfu”22.
Wszyscy oni pracowali bardzo
gorliwie, a misjonarze objeżdżający
Górny Śląsk budzili ducha polskiego
i ukazywali niejednokrotnie piękno polskiego języka. O wadze tego zaangażowania świadczy ilość różnych doniesień
na kler innych diecezji i duchowieństwo
zakonne spoza Śląska, jakie wysyłano
do kurii wrocławskiej. W donosach tych
wiódł prym ks. Józef Kubis, proboszcz
parafii Świętego Krzyża w Opolu, który
wraz z innymi kapłanami sporządzał dla
bpa A. Bertrama całe listy „propolsko”
usposobionych duchownych i agitujących za Polską23.
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Była to nie tylko walka słowa,
ale kapłani, angażujący się po stronie
polskiej, doznawali szykan i stawali się
ofiarami terroru. Przykładowo trzej księża: Franciszek Marx, Augustyn Strzybny
i Wincenty Ruda ponieśli śmierć za popieranie sprawy polskiej. Proboszcz ze
Starego Olesna, ks. Marx, mimo podkreślania swego niemieckiego rodowodu, został zamordowany przez bojówkarzy niemieckich 10 V 1921 r. w lesie
gronowickim pod Olesnem. Swój osobisty stosunek do kwestii polskiej wyraził
w słowach: „Choć jestem Niemcem, ja
i mój lud polski z parafii, oddamy głos
za Polskę [...] Jako duszpasterz ludności
polskiej nie mogę takowej namawiać do
pozostania w dalszej niewoli pruskiego
państwa”24.
Nieliczni tylko księża po podziale Śląska pozostali po stronie, która
przypadła Niemcom. Inni przenieśli się
na stronę polską, a nierzadko ratowali
się ucieczką. Wielu organizowało się po
polskiej stronie Górnego Śląska, trwając na swych stanowiskach. Należeli do
nich księża: Robert Adamek, proboszcz
i dziekan w Boronowie w powiecie lublinieckim, Piotr Bujara profesor w gimnazjum w Tarnowskich Górach, a następnie profesor i dyrektor gimnazjum
żeńskiego w Królewskiej Hucie czy Wilhelm Buchta w Marklowicach, Juliusz
Bieniek, Józef Jelito i Franciszek Ścigała
w Siemianowicach Śl., Mateusz Bielok

i Józef Niedziela w Bieruniu Starym, Robert Josiński w Katowicach, Jan Kudera
(pseud. Giovanni) w Brzezince, Franciszek Kupilas w Lędzinach. Obok zwykłej
pracy duszpasterskiej brał czynny udział
w życiu społeczno – politycznym25. Mateusz Bielok w czasie plebiscytu i powstań śląskich wszedł w skład delegacji
polskiego duchowieństwa, która broniła
spraw polskich u przedstawiciela Stolicy
Apostolskiej. Działał również wśród powstańców śląskich w powiecie pszczyńskim. To on odbierał od nich przysięgę
służby na rzecz wojska polskiego (Polska
Organizacja Wojskowa)26.  
Cennym wyróżnieniem dla duchowieństwa śląskiego było przyznanie
im odznaczeń, przez władze państwowe
II Rzeczypospolitej za udział w życiu
państwowym i politycznym:
Jan Brandys – min. Krzyż Litwy Środkowej , Medal Niepodległości , Złoty Krzyż
Zasługi.   Ks. Aleksander Skowroński
wysoko cenił „Miecze Hallerowskie”,
otrzymane „honoris causa” na pamiątkę wiernej służby dla ojczyzny w latach
1918–1920. Bywało, że przypiął sobie do
kołnierza proboszczowskiego także odznaki narodowego Związku Powstańców
i Byłych Żołnierzy. W uznaniu ofiarnej
i bezinteresownej pracy dla Polski miasto Mikołów, gdzie był proboszczem,
zamianowało go swym honorowym obywatelem. On sam wybrał obóz polski na
Górnym Śląsku już w 1906 r. „Uczyni-
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łem to nie lekkomyślnie – pisał – lecz po
gruntownym badaniu sprawy. Do obozu
polskiego ciągnęło mnie serce i przekonanie o jego uprawnieniu. [...] Czułem
w sobie głęboko obowiązek obywatelski,
pomagać ludowi w jego usiłowaniach
o lepszy byt narodowy”.
„Jedynym hasłem, godnym księdza katolickiego: z ludem trzymać, z ludem
razem walczyć, z nim zwyciężyć albo zginąć” (ks. A. Skowroński)27.
„My, polscy księża, mieliśmy poczucie
– pisał ks. M. Lewek – że spełniliśmy
swój obowiązek wobec Polski należycie
i z honorem”.

Od prawej: ks. Emil Szramek,
ks. Paweł Brandys, bp Teofil Bromboszcz,
Karol Grzesik i ks. Jan Brandys w czasie
jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. prałata
Pawła Brandysa.
dokończenie str. 14
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17 T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie
  
Polski Niepodległej, Warszawa 1991, s. 17; E. Poniatowski, Duchowieństwo a sprawa polska na Górnym
Śląsku (w. XIX-XX), Wyd. Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Katowice 1950, s. 51-55;
14
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dokończenie ze str. 3
Wspólnym wysiłkiem wielu
organizatorów uczczono w Łące 170.
rocznicę urodzin naszego największego poety, Jana Kupca. 15 kwietnia
w sali pięknej szkoły w Łące odbyła
się promocja jedynego jego drukowanego poematu „Sejmik w Jassach”
opublikowanego w gazecie Korfantego „Górnoślązak” w 1904 roku,
z zachowanego egzemplarza w Bibliotece Śląskiej.
Wydawnictwo jest reprintem
tego druku, wydanym w bibliofilskiej
formie, w numerowanym nakładzie
100 egzemplarzy, tłoczonym w Oficynie Drukarskiej Z. Spyry w Pszczynie.

H. Gwóźdź, Udział duchowieństwa śląskiego w akcji
plebiscytowej i powstaniach (1919–1921), „Śląskie
Studia Historyczno-Teologiczne”   nr 15/1982,   s.
182, 194.
18 A.
Wronka, Wspomnienie z akcji plebiscytowej
na
Śląsku,
„Gość
Niedzielny”
nr 31/1968, s. 5.
19
         J.Lipońska-Murzyn, O duszępolską. Wystawahistoryczna o działalności duchowieństwa śląskiego w XIX
i XX w., Katowice 1991, s. 16-17.
20
   A. Wronka, Wspomnienie z akcji plebiscytowej
na Śląsku, „Gość Niedzielny” nr 32/1968, s. 3.
21
   M. Lewek, Górnośląski plebiscyt z roku 1921
oraz udział w nim duchowieństwa katolickiego,
Wyd. Głos Śląsko-Dąbrowski, Chorzów 1991, s.
50-51.
22
   A. Wronka, Wspomnienie z akcji plebiscytowej
na Śląsku, „Gość Niedzielny” nr 32/1968, s. 4.
23
    M. Lewek, Górnośląski plebiscyt z roku 1921…,
s. 15-17.

Referat „W literackim świecie Jana Kupca z Łąki” wygłosił na
uroczystości prof. dr hab. Dariusz
Rott z Uniwersytetu Śląskiego. Biblioteka Miejsko Powiatowa przygotowała pouczającą wystawę dokumentów i wydawnictw związanych
z poetą. W ten sposób zakończono
10-cio letni okres przypominania
i popularyzacji naszego poety w formie wydawnictw, imprez artystycznych, przeglądów, wystaw i upamiętnień plastycznych.
Obecni na tej sympatycznej uroczystości byli: prawnuk Jana
Kupca – Józef   Boba, sekretarz
starostwa pszczyńskiego – Szymon  
Sekta, młodzież szkoły w Łące, jej
dyrektor – Grzegorz Świerkot, publiczność Pszczyny i Łąki. Pani sołtys
– Anna Bratek przygotowała świetne zakąski i ciasta.

***

W Unii Europejskiej nie
ma już Ziemi Pszczyńskiej. Należy
do podregionu Tyskiego. Zgodnie
z tzw. Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, ustanawiającą jednolitą kategoryzację jednostek terytorialnych
państw członkowskich Unii Europejskiej, województwo śląskie podzielone jest na 8 podregionów:
bielski, bytomski, chorzowski, gliwicki, katowicki, rybnicki, sosnowiecki i tyski.
Podregion tyski stanowi 7,6
procent obszaru województwa śląskiego, zamieszkuje go 8,3 procent

H. Olszar, Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej, Lublin 1997, s. 71–83; O duszę
polską. Wystawa historyczna o działalności
duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku, Katowice 1991, s. 131; M. Lewek, Górnośląski plebiscyt
z roku 1921 oraz udział w nim duchowieństwa katolickiego, Wyd. Głos Śląsko-Dąbrowski, Chorzów
1991, s. 51.
25
   J.
Lipońska-Murzyn, O duszę polską. Wystawa
historyczna o działalności duchowieństwa śląskiego w XIX i XX w., Katowice 1991, s. 29, 30, 40, 60,
62, 78, 100.
26
   A.
Spyra, N. M. Ruman, Pracowity żywot księdza dziekana Mateusza Bieloka, Pszczyna 2010,
s. 16.
27
    A. Skowroński, „Dziennik Śląski” nr 31/1904, za:
E. Poniatowski, Duchowieństwo a sprawa polska
na Górnym Śląsku (w. XIX-XX), Wyd. Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Katowice 1950, s. 47.
24

Natalia Maria Ruman

ludności województwa. W jego skład
wchodzi 20 jednostek samorządu terytorialnego:
- 3 powiaty ziemskie: mikołowski,
pszczyński, bieruńsko-lędziński,
- 1 miasto na prawach powiatu  - Tychy,  
- 16 gmin: 6 miejskich, 1 miejsko-gminna, 9 wiejskich.
Teraz już rozumiem, dlaczego prezydent Dziuba, nie uznaje Tychów jako części ziemi Pszczyńskiej!
Tylko że wszelkie decyzje
prezydenta Tychów nic tutaj nie
zmienią. Tak jak Toruń, dziś wielkie miasto, dalej należy do ziemi
chełmińskiej (Przywilej chełmiński)
tak Tychy po wieki leżą na ziemi
pszczyńskiej (Dokument sprzedaży
księstwa pszczyńskiego z 1536 roku).

***

Celna definicja tożsamości Ślązaków. Janusz Korwin Mikke powiedział w dniu 20. kwietnia 2011
roku: jadę do Katowic złożyć kwiaty
pod pomnikiem Wojciecha Korfantego, wielkiego Polaka, który walczył
o polskość Śląska i o śląskość Śląska.
Z żalem donosimy, że zmarł
w Łące w wieku 80 lat nasz
wieloletni współpracownik

FRANCISZEK PIETRZYK

stolarz, który w latach 70-tych
i 80-tych wykonał całą
stolarkę do naszego skansenu
„Zagrody Wsi Pszczyńskiej”
i do Muzeum Prasy Śląskiej.
                          Cześć Jego pamięci
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Nowości z pod prasy
IN SPE - STRUKTURA
CHAOSU
Wiele osób debiutowało na
początku lat dziewięćdziesiątych na
łamach „Pszczyńskiego Orędownika
Kulturalnego”. Wielu próbowało,
ale zaledwie kilku posiadło ten dar
magnetycznego przyciągania czytelników, wzbudzając ich ciekawość.
Wśród nich jest niewątpliwie
Henryk Kotas, ten nasz sąsiad „zza
Wisły”, który uznał Pszczynę za swoistą enklawę, miejsce do życia. Tu od
wielu lat publikuje w czasopismach,
głównie w „Głosie Pszczyńskim”
swoje fraszki, aforyzmy, czasami
szopki noworoczne.
Jest przede wszystkim mistrzem miniatury poetyckiej, skrzącej się humorem i celnym skrótem
myślowym.
Po wydaniu dwóch tomików „Podkuwanie Pegaza” i „Jak
w Aureoli” przyszedł czas na większą
formę edytorską. „In Spe Struktura
Chaosu” to zbiór krótkich dojrzałych miniatur. Dalekie echo Angelusa Silesiusa.
			

A.Spyra

Śladami piłki
i kauczukowego
krążka
Ta nowa książka Janusza
Mazura została wydana z okazji
70-lecia zorganizowanego sportu
w Kobiórze. Autor zebrał wielką ilość materiału, dokumentów
i zdjęć dotyczących tematu. Prawdziwa encyklopedia sportu.
To kolejna ambitna publikacja Urzędu Gminy Kobiór.
Nasze gratulacje! Czytaliśmy
o następnych wydawnictwach
z dziejów Kobióra.
Pozycja została starannie
wydana przez Oficynę Drukarską
Z. Spyry

Po prostu ŁĄKA
Mała książeczka dra E. Krzyżanka oraz M. i P. Zieburów promuje
w uroczy sposób ich ukochane miejsce na ziemi, rodzinną wieś Łąkę.
Ta miejscowość, jedna z ważniejszych na mapie ziemi pszczyńskiej w sensie
kulturowym, została tu opisana w przystępny sposób.
Są oczywiście w książeczce elementy, które można włożyć między
legendy, jak np. przybycie św. Cyryla i Metodego, czy tzw. „wielka droga”
z Ukrainy do Włoch, ale to także ubarwia treść publikacji. Małe a cieszy!

Ewa Partykiewicz
Toborowicz
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Zmarła niedawno architektka
(już tak chyba wolno pisać) pszczyńska jest autorem świątyni pw. Miłosierdzia Bożego na Chuchółce. (Chyba tak powinno się pisać).
Od strony szosy, kościół nie wygląda interesująco, ale kiedy wejdzie
się na dziedziniec wewnętrzny wirydarza, odkrywa się piękną architekturę.
Pani Ewa była w latach 90-tych architektem miejskim w Pszczynie, jest także autorem budynków ZUS-u i hotelu
„U Michalika”. Niedługie życie, niedokończone dzieło.
A.S.

kościół parafii Miłosierdzia Bożego na osiedlu Daszyńskiego

kościół parafii Miłosierdzia Bożego na osiedlu Daszyńskiego

