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RADA PROGRAMOWA MUZEUM PRASY
W dniu 6 marca 2015 r. odbyło
się doroczne posiedzenie Rady Programowej Muzeum Prasy Śląskiej.
W spotkaniu wzięli udział:
- Prof. dr hab. Julian Gembalski – członek Rady, dyrektor Muzeum Organów
w Katowicach
- Prof. dr hab. Jan Malicki – członek
Rady, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
- Prof. dr hab. Dariusz Rott – członek
Rady, Uniwersytet Śląski, redaktor naczelny miesięcznika „Śląsk”
- Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny
- Grzegorz Cempura – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej
- Ireneusz Spyra – v-ce prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej
- Aleksander Spyra – Kustosz muzeum
- Agnieszka Jarczok – pracownik muzeum
Po przywitaniu gości przez prezesa TMZP, sprawozdanie za ubiegły
rok przedstawił Aleksander Spyra. Dotyczyło ono następujących zagadnień:
1.
30 lecia Muzeum Prasy Śląskiej (1985 – 2015)
Program obchodów. Główne uroczystości w czasie Industriady 2015 w dniu
13 czerwca br. Wcześniej, bo w czasie
„Nocy Muzeów” 16 maja br. również zaakcentujemy nasz jubileusz.
Muzeum z tej okazji wyda nową
publikację pt. „Kancjonały, modlitewniki i śpiewniki polskie na Śląsku” (katolickie i ewangelickie)autorów: dr J. Badury, dr N. M. Ruman i A. Spyry.
Wydany też będzie nowy folder
– przewodnik po MPS. Jesienią odbę-

dzie się koncert podsumowujący nasz
jubileusz.
2.
Renowacja wnętrz i ekspozycji
parteru muzeum prasy w 2014 roku
Prawie pół roku placówka była zamknięta z powodu remontu i modernizacji ekspozycji. Odbiło się to mocno na
frekwencji turystów.
Modernizację przeprowadzono
z dotacji Burmistrza Pszczyny i wydatnej pracy społecznej TMZP.
Przeprowadzono odnowienie
gablot, wymianę szyb na hartowane
i nowoczesne oświetlenie metal – halogenowe.
Uproszczono trasę zwiedzania,
bez zawracania turystów. Zmieniono
sposób wyświetlania filmów. Wzbogacono także ilość eksponatów i opisów.
Przeniesione zostało stanowisko samodzielnego drukowania dla turystów na
prasie ręcznej typu „boston”.
Poszerzona została oferta tzw.
„warsztatów branżowych” dla małych
grup zwiedzających (do 10 osób). Są to
warsztaty drukarskie, dziennikarskie,
introligatorskie, muzyczno – instrumentalne i druk na czerpanym papierze.
Przeprowadzono też remont
„Izby u Telemanna”, w tym szlifowanie i malowanie podłóg, zmiana mechanizmu pozytywu (barokowa krótka
oktawa, wymiana aeoliny) a także mała
ekspozycja śląskich instrumentów ludowych.
3.
Prezes Grzegorz Cempura przedstawił konkretny plan remontu pomieszczeń poddasza i ekspozycji w tym roku.
Mamy zapewnioną dotację władz miej-

NASZA PRACOWITA JANKA
Na początku roku pochowaliśmy naszą wieloletnią księgową, Janinę
Wolny, która zmarła w wieku 79 lat.
Poznałem Janeczkę w 1957
roku, kiedy rozpoczynałem pracę jako
instruktor muzyczny w Klubie Spółdzielczym w Pszczynie. Jednocześnie
wtedy Janina Krosna (to jej panieńskie
nazwisko) rozpoczynała pracę jako
główna księgowa klubu. Od 1974 namówiłem Ją do pracy w Towarzystwie
Miłośników Ziemii Pszczyńskiej, które
wtedy reaktywowaliśmy. I odtąd Janeczka prowadziła księgowość towarzystwa, rozliczając wszystkie nasze wielkie
inicjatywy, czyli skansen, muzeum prasy
25 rok wydawania
1 numer ukazał się
w marcu 1990

skich, a także projekt wizualizacji
wnętrza. Z całością chcemy się uporać
w tym roku.
4.
Biblioteka muzeum prasy
Przekroczyliśmy już 3 000 tysiące tomów specjalistycznych wydawnictw.
W 138 teczkach zgromadzone są różne
inne materiały tematyczne.
Pojedyncze egzemplarze czasopism gromadzimy w skoroszytach B2 – w ilości
87 sztuk. Łącznie jest to kilkaset numerów czasopism.
Roczniki czasopism śląskich osiągnęły
ilość 262 tomów.
5.
Imprezy muzealne w 2014 roku
- Noc Muzeów – maj 365 zwiedzających
- Daisy Days – maj 150 uczestników Gry
Miejskiej
- Industriada – czerwiec 486 uczestników
- Konferencja Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
- Zjazd Szlaku Zabytków Techniki –
grudzień 50 osób
- Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
Odbyła się dyskusja w czasie
której padły propozycje o wystąpienie
z wnioskiem do władz miejskich o nazwanie którejś z pszczyńskich ulic lub
alejek imieniem pszczyńskiego poety
z XVII wieku, Piotra Wacheniusa.
(prof. D. Rott).
Profesor J. Malicki zaproponował przedłużenie imprez muzealnych do
roku 2017, w którym będziemy obchodzili 500 lecie Reformacji. Ten prąd religijny i humanistyczny ożywił bowiem
i przyczynił się do rozwoju drukarstwa
i wydawnictw w językach narodowych.
red.

i zespół „Pszczyna”. Księgowała także
wszystkie nasze imprezy, jak „Wieczory
u Telemanna”, „Spotkania pod Brzymem” i inne, a także wszystkie nasze
wydawnictwa.
Wiele pracy w jej trudnym służeniu pszczyńskiej kulturze, a wszystko
to z wielkim zaangażowaniem i dokładnością. I to wszystko aż do roku 2010,
czyli przez 53 lata!
Wyjeżdżała z nami, z zespołem
„Pszczyna” na nasze występy w wielu
krajach Europy, organizując sprzedaż
polskich pamiątek ludowych, aby członkom zespołu dodać trochę dewiz, których zawsze było za mało.
Janeczko, jesteś w naszej zbiorowej pamięci
Leszek Spyra

Wydawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna, Piastowska 26.
Red. (nie)odp.: Aleksander Spyra, Łamanie: Jacek Kobyliński, ISSN-1425-5316
Tłoczono w Śląskiej Oficynie Drukarskiej Zdzisława Spyry,
Pszczyna, Piastowska 26, tel. 32 210 22 13, biuro@oficynadrukarska.pl
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Korneliusz Paweł Pszczyński

Palma pszczyºska

Spośród
wielu
zwyczajów
chrześcijańskich, które jakby dopowiadają do oficjalnej liturgii Kościoła swym
pięknem i żywotnością do dziś, wzbogacając coroczne obrzędy niewątpliwie
jest „palma pszczyńska”.
Wiąże się ona szczególnie z
Niedzielą Palmową, na który to obchód
liturgiczny jest przygotowywana oraz
z Wigilią Niedzieli Zmartwychwstania,
kiedy pali się „nowy ogień”, święci wodę
i Paschał, nadto z drugim świętem, gdy
cząstki tej palmy umieszcza się w narożnikach pół, czy ogrodów.
W Niedzielę Palmową przypominamy uroczysty, królewski wjazd
Pana Jezusa do Jerozolimy, Kiedy to
nie tylko przed Panem słano własane
płaszcze, ale zrywano gałązki palmowe i wiwatując, śpiewając, wykrzykując
witano Mesjasza, rzucając pod Jego
nogi owe palmy. W naszej części Europy palmy znamy faktycznie tylko
z opisów pielgrzymów udających się do
Ziemi Świętej, czy fotografii, albo i fachowych opisów przyrodników, gdyż
taki gatunek przyrodniczy nie istnieje.
My mamy inne drzewa i krzewy i z nich
takie „palmy” robimy. Znane są i często
w mediach współczesnych prezentowane „palmy wileńskie” - misternie wykonywane z zasuszonego kwiecia, czesto
kolorowanego dawniej farbkami naturalnymi, obecnie już kupnymi. Dużo
się też opowiada i prezentuje wysokie
na kilkanaście metrów nawet, palmy
w Ziemi Krakowskiej. Poza ich fizyczną wielkością, przybrane są wstęgami,
kwiatami rzeczywiście są swego rodzaju
ewenementem tradycji regionalnej.
O Palmie Pszczyńskiej prawie
w ogóle się nie mówi, a jest niezwykle
charakterystyczna. Kultywowanie tej
tradycji jest żywe, a starsi mieszkańcy
naszej Ziemi ją wykonują, choć nie czynią z tego jakiegoś specjalnego faktu.
Palma jest i koniec.
Spotykamy ją w Pszczynie,
Ćwiklicach, Miedźnej, na Woli, w Piasku, Jankowicach, Studzienicach, w
Kobiórze, w Łące, Woszczycach, Brzeźcach, w Porębie. Oczywiście, nie każda
palma wilkanocna jest wykonywana
w tradycyjny sposób. Tu trzeba się nieco

natrudzić szukając odpowiednich gałązek, czy stosownego tworzywa, a nawet
wiedzieć jak ją wykonać. Jest też rzeczą
wiadomą, iż nie wszyscy taką palmę
przygotowują. Dobrze, że tę tradycje
w różnoraki sposób kontynuują.
Warto jednak udokumentować
gdzie ta tradycja na Ziemi Pszczyńskiej
istnieje do dziś. Co ewentualnie się
zmieniło? Jak ją kontynuować?
Jak ją zapamiętałem? Powinna być wykonana z dwunastu różnych
roślin - krzewów, czy elementów przyrodniczych. Dlaczego ma być dwanaście - to przecież jest przypomnieniem,
że było dwunastu Apostołów. W całości
jako „palma” ma symbolizować mękę
i śmierć Pana Jezusa. Owe dwanaście
różnych elementów to elementy symboliczne. Bywało, iż na obrazach pasyjnych, rozpowszechniane jako obrazy papierowe w XIX wieku, czy malowane co
najmniej od baroku, ale przecież wywodzące się od średniowiecznych obrazów
pasyjnych i tradycji franciszkańskiej,
poprzez różne elementy przedstawiano
narzędzia męki, jak drabinę, młotek,
gwoździe, koronę cierniową, naczynie
z octem i żółcią, karbacz - bicz - jakim
katowano Pana, palmę - którą wręczono w czasie wyszydzania Panu Jezusowi,
trzcina z kitkami - to symbol tej trzciny,
jaką chłostano Pana Jezusa itd. Nasza
palma pszczyńska nie mogła pokazać
choćby młota, czy gwoździ, którymi
przybijano Pana Jezusa do krzyża, znalazła zatem inne rozwiązanie. Były to
następujące elementy przyrody: gałązka
jałowca - symbolizowała gorzkość mirry i cierpienie, gałązka akacji - koronę
cierniową, palma - a właściwie pałka
wodna - to palma-berło, jaką wręczano
Panu Jezusowi przez żołdaków, „czerwone kije” - to jeden z gatunków wierzby
o czerwonej korze - to symbolika kijów,
jakimi bito Pana Jezusa, jemioła - to
symbol napoju gorzkiego i cierpkiego,
jakim częstowano Zbawiciela, palma „kocanki” symbolizowały Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nie wymieniam
wszystkich. To tylko najważniejsze.
Palmę wiązano tylko w sposób
naturalny, jak robił to np. fachowy koszykarz czy miotlarz, to znaczy przecię-

strona 3
tą na pół, długą gałązkę z „czerwonej
wierzby” zwaną „czerwonymi kijami”
obwiązywano w kilku miejscach uchwyt
palmy. Uchwyt musiał być dość długi, aby w Wielką Sobotę przy ognisku
„pierwszego ognia i światła Paschału”
dosłownie przepalić część dolną.
Z tych dolnych fragmentów robione małe krzyżyki, które pojedynczo,
czasami potrójnie umieszczano w narożnikach swoich pól, kropiąc też wodą
święconą z obrzędu wielkosobotniego,
modląc się prywatnie, obchodząc swoje
pola i ogrody. Samą zaś palmę zawieszano w jakimś ważnym miejscu swego
domu do kolejnego obchodu za rok.
Podałem w skrócie jeden ze
sposobów przygotowywania i stosowania praktycznie takiej palmy pszczyńskiej. Zwracam się z gorącym apelem,
aby uzupełnić moje wywody. Interesuje mnie gdzie jeszcze praktycznie taką
palmę na Niedzielę Palmową i Święta Wielkanocne się przygotowuje. Kto
konkretnie wykonuje, czy ojciec domu,
czy synowie, czy pomaga dziadek, który
kiedyś takie palmy robił, czy może wujek, albo kto inny z rodziny.
Może uchowało się jakieś zdjęcie z dawnych lat obrazujące takie świętowanie.
Jak nazywano konkretnie poszczególne gałązki palmowe? Może
gdzieniegdzie dla dodatkowego ozdobienia dodawano wstążki - konkretnie
jaki, ile?
Poniższy rysunek tylko schematycznie przedstawia taką palmę, co
nie znaczy, iż była tylko jedna jej forma
zastosowana. Skąd i gdzie zbierano poszczególne elementy, np. jemiołę, „czerwone kije”, jałowiec. Być może w niektórych miejscach było to nieco trudne,
gdyż nie wszystko rosło, czy znajdowało
się na miejscu.
Za wszelkie informacje z góry
dziękuję. Jestem przekonany, iż nie
jest to sprawa tylko „prywatna”, ale
warta przypomnienia, kontynuowania
tradycji i przekazywania jej innym, iż
również taką formą włączano się żywo
do obchodów wielkanocnych na naszej
pięknej Ziemi Pszczyńskiej.
Proszę o składanie wiadomości, czy informacji, relacji, opisów
w Muzeum Prasy Śląskiej.
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POLSKIE
KANCJONAŁY,
MODLITEWNIKI
I PIEWNIKI
NA LĄSKU
	Szykuje się nowe wydawnictwo Towarzystwa Miłośników
Ziemi Pszczyńskiej, które niewątpliwie ukaże czytelnikom temat
równie interesujący co mało dotąd poznany. Opracowania podjęli się pszczyńscy autorzy: dr Jadwiga Badura, dr Natalia Ruman
i Aleksander Spyra.
Zanim w czerwcu książka ujrzy światło dzienne i znajdzie
się w rękach czytelników - po prezentowanych w poprzednim numerze fragmentach opracowania autorstwa dr J Badury - zachęcamy do lektury wstępu, autorstwa Aleksandra Spyry.

Zamiast wstępu...
W 1331 roku wrocławski biskup Nankier ogłasza statuta swojej diecezji, w których wymaga od swych
księży znajomości języka polskiego a także wydaje zakaz
nominowania na duszpasterzy osób, nie władających tym
językiem.
Nankier wymagał, aby wygłaszać kazania nie
tylko po łacinie ale także w „paterna lingua”, czyli w języku ojczystym mieszkańców diecezji wrocławskiej oraz
w „lingua silesiana”. Następca, biskup Konrad w 1445
roku zwołał synod, którego owocem były - „Statuta synodalia Episcopatum Wratislaviensum”.
Już w 1475 roku jeden z następców Nankiera, biskup Rudolf z Rudesheim zwołał dwa synody, „aby duchowni mogli lepiej pracować dla zbawienia dusz swoich
wiernych”. Sprowadził on z Głogowa księdza kanonika
Kaspra Elyana (polskiej nacji) wraz z jego warsztatem
drukarskim do Wrocławia, a ten wydrukował między innymi „Statuty synodalne diecezji wrocławskiej”.
Tekst łaciński tej publikacji z pierwszej drukarni
na Śląsku został uzupełniony o modlitwy po polsku i po
niemiecku. W języku polskim są to trzy modlitwy: Otcze
nasz, Szdrawa Maria i Wyarze w Boga. To pierwsze drukowane polskie teksty w dziejach.
Wiek szesnasty a przede wszystkim siedemnasty,
to okres, w którym rola kancjonałów, modlitewników
i książeczek do nabożeństw powoli kształtowała się
w jej aspekcie praktycznym, czyli pomocnika dla wiernych
w modlitwie, zbiorowym śpiewie, prowadzenia ich na
drodze do spotkania i rozmowy z Bogiem.
Drugą funkcją tych niewielkich książeczek było
(i jest) budowanie wspólnoty kościelnej i parafialnej po-

Pierwszy w dziejach polski tekst, drukowany
w Statutach Synodalnych Diecezji Wrocławskiej w 1475 r.

przez pełne uczestnictwo w nabożeństwach, wspólne
modlitwy i zbiorowe śpiewanie.
Ich rola to także wskazywanie właściwych form
uczestnictwa we wspólnotach w myśl obowiązujących
w Kościele przepisów i norm. „Imprimatur” pozwalało
na unikanie różnych odchyleń w treściach modlitw i pieśni czy w różnego rodzaju obrzędach.
Omawiane polskie wydawnictwa na Śląsku spełniały także w ciągu stuleci inną, niezwykle ważną funkcję - stały się depozytariuszami polskiej mowy w tym regionie.
W sytuacji, kiedy Śląsk należał do austriackich
Habsburgów, a od połowy XVIII wieku do Prus i Niemiec, kiedy językiem urzędowym, językiem środowisk
panujących był niemiecki - tylko kościół katolicki a także
ewangelicki oraz rodzina były miejscami, gdzie rozmawiano, modlono się i śpiewano po polsku, w języku ojczystym.
Przeglądając zbiory śpiewników i modlitewników
z terenu Śląska, trzeba się zachwycić różnorodnością ich
treści a także bogactwem ich opraw i okładek, z których
wiele, to przykłady prawdziwej sztuki introligatorskiej.
Trzeba też zauważyć zróżnicowanie formatów i ilustracji
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w zależności od przeznaczenia i adresata. To cała odrębna rodzina polskich wydawnictw, które były traktowane
z szacunkiem w domach i przekazywane z pokolenia na
pokolenie, o czym świadczą wpisy i dedykacje w niektórych egzemplarzach.
Trafiają się również rękopiśmienne pamiętniki,
pisane na wklejonych do modlitewników kartkach. To
ciekawe wieści z czasów, w których żył właściciel książeczki. W jednym ze śpiewników w zbiorach Muzeum
Prasy w Pszczynie jest odręczny zapis, że w Wiśle Wielkiej w 1868 roku w wigilię było tak ciepło, że dzieci szły
pieszo na pasterkę. Można by zażartować, że modne
oststnio „ocieplenie klimatu” przeżywaliśmy już wielokrotnie.
W kancjonałach opisywano także na wklejonych
stronach genealogie rodziny właściciela książeczki.

***
Pisząc o kancjonałach i śpiewnikach, o ich zastosowaniu dawniej i obecnie, analizując czas i miejsca,
kiedy tutaj na Śląsku i w Polsce śpiewamy, doszedłem do
dość pesymistycznego wniosku, że właściwie jedynym
miejscem powszechnego śpiewu jest kościół i jego obrzędy a jedyną wspólnotą w naszym społeczeństwie, która
regularnie wykonuje zbiorowo pieśni są wierni, zgromadzeni w świątyniach.

Skórkowa oprawa modlitewnika z ozdobną klamrą i okuciami.
W zbiorach muzeum prasy śląskiej

XVII wieczny modlitewnik kalwiński autorstwa Piotra Wacheniusa,
poety i poborcy podatkowego państwa pszczyńskiego

Proszę sobie prześledzić to polskie, zbiorowe
śpiewanie w innych miejscach, w innych wspólnotach czy
innych zgromadzeniach. Najgorzej wypadają tu grupy kibiców sportowych, których śpiewanie jest zaprzeczeniem
sztuki wokalnej, jest powszechnym fałszowaniem, czasem graniczącym wręcz ze zbiorowym wyciem. Podobnie
zresztą wyglądają pieśni biesiadne na różnego rodzaju
uroczystościach weselnych czy towarzyskich.
Proszę sobie przypomnieć chociażby zbiorowe
śpiewanie hymnu polskiego „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Polska być może jeszcze nie, ale zbiorowy polski śpiew
na pewno już zginął!
Tradycje dobrego śpiewu kultywują, jakże nieliczne w stosunku do możliwości i potrzeb - chóry i zespoły ludowe, które prezentują klejnoty polskiej muzyki
wielogłosowej czy perły oryginalnej ludowej twórczości
muzycznej.
Ale to wszystko są krople w morzu możliwości
i zapotrzebowania na piękny śpiew. Gdzie więc leży źródło tej wielkiej niemożności? Otóż niestety - w szkole. To
ona, jak sama nazwa wskazuje - powinna szkolić dzieci
i młodzież w różnych dziedzinach nauki, kultury i sztuki,
to ona powinna uczyć i wychowywać we współżyciu społecznym i towarzyskim. Niestety w licznych rozmowach
z zaprzyjaźnionymi nauczycielami i dyrektorami szkół
ciąg dalszy str. 6
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POLSKIE KANCJONAŁY, MODLITEWNIKI
I PIEWNIKI NA LĄSKU
Jakże możemy zazdrościć naszym sąsiadom Słowakom, Węgrom czy Czechom ich pięknych zbiorowych
śpiewów. Na wielu, częstych u nich festynach, weselach
i innych biesiadach muzycy śpiewają bez fałszowania,
często wielogłosowo przy akompaniamencie cudownych
kapel. Obecność na nabożeństwach w coraz bardziej zapełniających się kościołach na Słowacji graniczy z muzycznym przeżyciem.
U nas oczywiście nie ma winnych tej przygnebiającej sytuacji. Rodziny oskarżają szkołę, pedagodzy
obciążają winą ministerstwo edukacji i kuratoria a te
z kolei rodziny. I tak koło by się zamknęło, gdyby nie
bezdyskusyjna rola Kościoła jako instytucji, kościołów
i ich wspólnot parafialnych, w których zbiorowy śpiew
jest traktowany jako integralna część obrzędowości religijnej, jako piękna i nieodłączna forma chwalenia Pana
Boga, bo jak czytamy na emporze kościoła Wszystkich
Świętych w Pszczynie: DEI GLORIAM PSALLANT
CHORUS ET ORGANA.
Nasza publikacja ma służyć dokumentowaniu
i analizie wydawnictw w formie śpiewników, modlitewników i kancjonałów polskich na Śląsku, które utrwaliły
(i nadal utrwalają) wszystkie formy modlitwy i śpiewu,
wielbiącego Stwórcę. Autorzy nie mają ambicji zaprezentowania całego obrazu omawianego tematu. Chcą na
wybranych przykładach przybiżyć zasadnicze tendencje
i formy tego typu wydawnictw.
Aleksander Spyra
Strona tytułowa modlitewnika „Droga do nieba”, drukowanego
w XVIII wieku w Opavie

dowiedziałem się rzeczy, w które
po prostu nie potrafię uwierzyć.
Otóż polska szkoła podstawowa
w ciągu 6 lat przeznacza 45 minut tygodniowo na naukę muzyki
i śpiewu, w gimnazjum tylko jeden
rok przeznacza się po 45 minut tygodniowo na muzykę, natomiast
w liceum śpiew w ogóle nie znalazł
miejsca na zajęciach szkolnych.
Za to nikomu niepotrzebne reformy są wprowadzane przez każdego nowego ministra edukacji.
W ten sposób od lat
ukształtowało się nam pokolenie
głuchych na piękno muzyki i śpiewu, a jakiekolwiek pojęcie ze sfery
kultury muzycznej jest mu zupełnie
obce.  Nieliczne przykłady zespołów
i grup muzycznych są tylko wyjątkami, potwierdzającymi tę regułę.

Modlitewnik , drukowany w Bytomiu w 1900 roku
- ze zbiorów parafialnej izby tradycji w Studzionce
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Nie mamy
racji
Wrona ma
racjÅ
Decyzją sądu w Gliwicach - Zakład Wrony nie przekroczył norm emisji odoru, bo...
w Polsce nie ma mierników odoru. Takiego wyroku dawno nie słyszałem, kłania się Machiavelli.
Nie ma przestępstwa, bo nie da się go
zmierzyć. Wrona smrodzi od 24 lat. Nie pomogły protesty ani demonstracje. W 1995 roku
trzech radnych miejskich pojechało z Wroną do
Holandii (do wytwórcy) i stwierdzili, że tam nie
śmierdziało.
Jak pisał wtedy „Orędownik” (tekst obok)
rada miejska przegłosowała rozbudowę, choć
pięcioro radnych przewidziało co się stanie i głosowało przeciw.
A więc mieszkańcy Podstarzyńca, Polnych Domów, Piasku i Poligonu - nie macie racji, Wrona według sądu nie smrodzi. Chyba nosy
mamy rozregulowane. Ale ja dalej to czuję.
Więc wypada mi tylko życzyć - Wronie
i rodzinie aby w przyszłości doznała podobnych
„aromatów”.
A.Spyra

  

strona 8

Orędownik Kulturalny nr 138

Zopusty na Rudziczce,

czyli

55 lat Zespołu Regionalnego „Pszczyna”
… dlaczego na Rudziczce? Ta mała, malowniczo położona wioska koło Suszca była w czasach mojego dzieciństwa miejscem dokąd rodzice zabierali nas, czworo dzieci na wypoczynek. Obecnie nazwalibyśmy to agroturystyką.
Tam u państwa Baronów, właścicieli wodnego młyna nad wielkim stawem, pośród lasów i pastwisk, dzieci
wyżywały się w warunkach prawdziwej natury. Obok było gospodarstwo Garusów, rodziców przyszłego znanego
księdza.
Dla nas, dzieci z miasta, największym rarytasem były wielkie pajdy okrągłego chleba, smarowane wiejskim
masłem, przykryte świeżym twarogiem, który gospodyni powtórnie smarowała masłem lub miodem.
Z tych wspomnień zapamiętałem pochody przebierańców i kolędników z kapelami w czasie zopustów, pieśni
i dowcipne przyśpiewki wykonywane przez nich.
Niedawno odwiedziłem Rudziczkę, moje wspomnienia z dzieciństwa. Niestety po gospodarstwie Baronów nie został żaden ślad. Wskutek szkód górniczych młodzi gospodarze pobudowali się na nowym miejscu,
a wielki staw z dzieciństwa okazał się niedużym kaczokiem.
Jedynym symbolem dawnej świetności została „Boża Męka” przy dawnej bramie wjazdowej, otoczona troskliwą opieką mieszkańców Rudziczki.
   
Ród Baronów upamiętniono nadając drodze przy stawie imię księdza Józefa Barona, misjonarza i rektora
Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
***
Program, przygotowany przez Zespół Regionalny
„Pszczyna” to próba rekonstrukcji zwyczajów, tańców
i pieśni regionu z lat pięćdziesiątych XX wieku. To także
dokumentacja materiałów ludowych, które nieubłaganie
odchodzą w zapomnienie.
Aleksander Spyra
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fot. J. Jarczok

SŁOWO
BURMISTRZA
Ziemia pszczyńska zadziwia bogactwem i różnorodnością kultury ludowej.
Niemal w każdej miejscowości żyją i pracują
twórcy sztuki ludowej, działają zespoły śpiewacze, kapele ludowe, zespoły regionalne.
Zafascynowani tradycją społecznicy pomagają zachować od zapomnienia dziedzictwo
kultury ludowej ziemi pszczyńskiej. Wsród
nich wyróżnia się działający już od 55 lat,
założony w 1960 roku, Zespół Regionalny
PSZCZYNA.
Zespół Regionalny PSZCZYNA
popularyzuje kulturę ludową poprzez przygotowywanie i prezentowanie występów artystycznych, również poza granicami kraju.
Zachowuje dla potomnych dawne pszczyńskie pieśni, tańce, obrzędy, zwyczaje ludowe
przygotowując dokumentację dyskograficzną. Prowadzi działalność ratującą zabytki
kultury materialnej - zbudowanie Skansenu
Zagrody Wsi Pszczyńskiej, utworzenie i prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej. Za swą
działalność zespół otrzymał liczne nagrody,
w tym dwukrotnie nagrodę Ministra Kultury (1970, 2010).
Mieszkańcy Pszczyny są dumni
z takiego ambasadora kultury ludowej jak
Zespół Regionalny PSZCZYNA.
Burmistrz Pszczyny
Dariusz Skrobol

fot. J. Jarczok
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55 lat Zespołu Regionalnego „Pszczyna”

Holandia
NASI TU BYLI - 3 razy ;-)
Belgia
NASI TU BYLI - 1 raz ;-)

Związek Radziecki
NASI TU BYLI - 1 raz ;-)

NRD, Niemcy
NASI TU BYLI - 5 razy ;-)

Ukraina
NASI TU BYLI - 1 raz ;-)

Czechosłowacja, Czechy
NASI TU BYLI - 15 razy ;-)

Węgry
NASI TU BYLI - 6 razy ;-)

Szwajcaria
NASI TU BYLI - 1 raz ;-)

Rumunia
NASI TU BYLI - 2 razy ;-)

Austria
NASI TU BYLI - 1 raz ;-)
Słowenia
NASI TU BYLI - 1 raz ;-)
Chorwacja
NASI TU BYLI - 1 raz ;-)

Występy i wędrówki
„Pszczyny” po Europie
Zespół „Pszczyna” wielokrotnie był zapraszany
na występy za granicę, na festiwale lub w formie wymiany artystycznej:
1961 Czechosłowacja (Karvina, Darkov, Sucha Gorna)
1964 Czechosłowacja (Ostrava)
1968 Czechosłowacja (Bruntal)
1969 Węgry (Salgotarian, Kisterenie, Pasto)
1971 Czechosłowacja (Frysztad, Karvina)
1972 Czechosłowacja (Rożnow, Postredna Becva)
1975 Związek Radziecki (Mińsk, Moskwa, Leningrad)
1975 Niemiecka Republika Demokratyczna (Halle,
Bernburg)
1975 Czechosłowacja (Dolni Łomna)
1976 Węgry (Pecs, Siklos)
1977 Węgry (Dunafolvard, Pax, Balatonboglar)
1977 Czechosłowacja (Dolni Łomna, Rożnov)
1979 Węgry (Miskolc, Ozd, Aggtelek)
1979 Czechosłowacja (Janovice)

1981 Czechosłowacja (Velke Roven, Żilina, Zvolen)
1982 Rumunia (Bukareszt, Tirgoviszte)
1985 Niemiecka Republika Demokratyczna (Stolberg)
1985 Rumunia (Bukareszt)
1986 Holandia (Warfum, Emmen)
1987 Belgia (Aalst, Newport, Gandawa)
1989 Szwajcaria (Fryburg)
1990 Holandia (Emmen, Boolsward)
1990 Niemcy (Schwalenberg, Bielefeld)
1992 Holandia (Boolsward)
1993 Węgry (Dunafolvard, Leninvaros)
1994 Węgry (Mezokevesd)
2000 Austria (Salzburg, Wolfgangsee)
2001 Czechy (Rożnov, Zubri)
2003 Niemcy (Stolberg)
2004 Czechy (Rożnov)
2008 Czechy (Zubri, Rożnov)
2010 Ukraina (Lwów)
2010 Niemcy (Iphofen)
2011 Słowenia (Bovec, Goricia)
2013 Czechy (Jablonkov)
2014 Czechy (Cesky Tesin)
2014 Chorwacja (Navolipie, Muc, Kasztela)
2015 Czechy (Zubri)
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Z dziejów Zespołu...
Zespół „Pszczyna” powstał w 1960 roku przy
Klubie Spółdzielczości Pracy w Pszczynie. Założycielem
zespołu był Aleksander Spyra, plastyk i folklorysta. Jest
on do dzisiaj instruktorem artystycznym „Pszczyny”.
W latach 2001-2006 kierownikiem zespołu był
Ireneusz Spyra, a od 2006 grupę prowadzi Jolanta Cempura.
Od samego założenia Zespół Regionalny
„Pszczyna” postawił sobie zadanie popularyzacji kultury
ludowej Ziemi Pszczyńskiej w jej etniczno-historycznych
granicach. Dotyczy to głównie zbierania, nagrywania
i utrwalania archaicznych pieśni, tańców, zwyczajów
i obrzędów ludowych oraz prezentacji na estradach programów, opartych na tych materiałach w formie niestylizowanej.
Występu zespołu ukazują dawne pszczyńskie
pieśni ludowe, wykonywane tradycyjnie jednogłosowo,
archaiczne tańce „in crudo” oraz zwyczaje, obrzędy
i charakterystyczne dla regionu zabawy.
Zespół korzystał także w trakcie swojej działalności ze zbiorów nadwornego muzyka książąt pszczyńskich, Georga Philippa Telemanna, Juliusza Rogera,
Oskara Kolberga /Szląsk/ ks. Emila Szramka, Jana Kupca z Łąki, Jana Taciny i Mariana Cieśli.
Z wielokrotnych występów
„Pszczyna” w kraju wymienić należy:
- koncert w Teatrze Wielkim w Warszawie /1971 r/
- Festiwal Piosenki w Opolu /1970 r./
- występy na Festiwalach Folklorystycznych w Płocku /1972, 1975,
1978/
- występy na Festiwalach Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu /1983, 1985, 1991r./
- występy w Toruniu, Wrocławiu,
Bukowinie Tatrzańskiej, Nowym
Sączu i in.
Od początku zespół był
uczestnikiem i organizatorem wielu imprez w Pszczynie i regionie
pszczyńskim. Zainicjował i organizuje od 38 lat doroczny przegląd
zespołów ludowych w pszczyńskim
skansenie „Spotkania pod Brzymem”, najstarszy festiwal tego typu
na Górnym Śląsku.
Długowieczne trwanie takiej wspólnoty jak Zespół Regional-
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ny „Pszczyna” jest pasmem wzlotów i upadków, których
by nikt na wołowej skórze nie spisał.
Trudno pisać o sukcesach, bo takie wspomnienia właściwie mało kogo interesują poza zespolakami.
Najciekawsze są zawsze wpadki i różne niespodziewane
wydarzenia.
W czasie wyjazdu do Związku Radzieckiego (tak
tak, było coś takiego!) nasz basista taszczy swój wielki
kontrabas do „pociągu przyjaźni”, a tu radziecki konduktor sympatycznie pyta - „a szto eto - paszoł ty won
z etu banduru”. Pomyliło mu się z rosyjskim instrumentem ludowym. Sprawę musiał rozstrzygnąć sekretarz komórki partyjnej pociągu - kontrabas pojechał w ubikacji.
W każdym wypadku korzystania z ustępu instrument
wędrował na korytarz, bo ciasno.
Na licznych festiwalach w krajach zachodnich
(wówczas - kapitalistycznych) zespoły mieszkały zwykle
u miejscowych rodzin. Na początku odbywał się tzw.
„targ niewolników” czego zespoły bardzo nie lubiły. Rodziny bowiem wybierały uczestników festiwalu wedle
własnych upodobań. A więc starsza pani chce dwóch studentów - abstynentów. Ponieważ trudno byłoby znaleźć
w zespole aż dwóch, miałem z wyborem kłopoty. Ale byli
grzeczni. Innym razem, w Belgii zaplanowano występ
w znanym skansenie. Ponieważ lało jak z cebra, liczyliśmy na odwołanie występu. Nic z tego, gospodarz tłumaczy, że sponsor dał pieniądze, trzeba wystąpić - widzów
było czterech, a nasze stroje nadawały się do remontu.

Zespół Regionalny „Pszczyna” przed pomnikiem Nike w Warszawie, w chwilę po zdobyciu
nagrody II stopnia Ministra Kultury i Sztukii występie w Teatrze Wielkim. 1971
ciąg dalszy str. 12
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Z dziejów Zespołu...
W Rumunii, w „tamtych” czasach chcieliśmy dać
program „Mikołaje z Łąki”. Niestety trzeba było wystąpić z innym programem, bo Caucescu miał na imię Nicolae.
Gospodarze przed powitaniem w Bukareszcie,
pytali nas kto jest naszym towarzyszem sekretarzem,
aby go uroczyście powitać. Do głowy im nie przyszło,
żeby zespół mógł wyjechać za granicę bez sekretarza
partii. Szybko wybrałem Olka Kasta, ówczesnego szefa
pszczyńskiej kultury, do tej funkcji.
Skandal się zrobił kiedy gospodarze przywitali
„sekretarza”, a cały zespół „Pszczyna” wybuchnął gromkim śmiechem.
W szwajcarskim Fryburgu nocowaliśmy w czasie
festiwalu w atomowych schronach, przeznaczonych dla
obrony cywilnej. Wraz z nami nocowali artyści z Burkina
Faso (Wybrzeże Kości Słoniowej) - najczarniejsi z murzynów. Ponieważ było im za ciepło, zamiast na łóżkach,
spali pokotem na podłodze w korytarzach. Nasi zespolacy, wracając z nocnego zwiedzania Fryburga mieli duże
kłopoty z przekraczaniem śpiących. Wszystko było czarne.
Ciekawą przygodę przeżyliśmy w Pradze. Dwóch
członków zespołu kupiło dla swych dzieci trójkołowe rowerki. Umocowano je na dachu autobusu, bo w latach
sześćdziesiątych bagażniki były na dachach. Podczas
przejazdu pod wiaduktem obydwa rowerki zostały zgniecione (prześwit wiaduktu) i trzeba było rozstrzygnąć problem, czyj rowerek jest mniej połamany.
I tak rok po roku, wyjazd za wyjazdem, kraj za krajem. Piękna, pięćdziesięciopięcio letnia przygoda grupy
entuzjastów ludowej sztuki, grupy ciągle się zmieniającej
i uzupełniającej. Ale wspomnienia i wzruszenia pozostały. Wzruszenia są własnością wszystkich zespolaków,
wymienię chociaż kilka.
Na przejściu granicznym w Cieszynie autobus
dowiózł nas na most graniczny, a po drugiej stronie Olzy

czekał autobus czechosłowacki. Takie były wówczas warunki.
Ponieważ wtedy brakowało tam wszystkiego,
a szczególnie mięsa i wędlin, załadowaliśmy nasze stroje do dużych koszy na pranie, a pod strojami kiełbasy
i szynki. Na moście czescy celnicy chodziły koło tych koszy jak koty, tak pachniała polska myśliwska, ale nikt na
szczęście nie zarządził rewizji. Polonia czechosłowacka
bardzo się z prezentów ucieszyła.
Pierwszy występ zagraniczny w 1962 r. w Karwinie, dawnym polskim mieście na Zaolziu, gdzie miejscowa Polonia płakała, a nasz zespół z nią.
Wzruszający był występ grupy w Teatrze Wielkim w Warszawie - nagroda Ministra Kultury II stopnia
dla „Pszczyny”.
Do dziś pamiętamy nasz koncert na Uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu, tam gdzie profesorem
był późniejszy prezydent Polski Ignacy Mościcki, gdzie
rektorem był ojciec Bocheński, witraże w katedrze wykonał słynny krakowski malarz Mehoffer, gdzie przebywał
polski papież Jan Paweł II. I my!
Na zachodnich festiwalach istnieje zwyczaj wielkiego nabożeństwa ekumenicznego na zakończenie imprezy. Każdy z zespołów wykonuje pieśni religijne swojego kraju. „Pszczyna” wykonała „Boże, coś Polskę”. Cóż,
kiedy kapela „pomyliła” melodię z „Serdeczna Matko”.
Parę taktów kakofonii i wszystko wróciło do normy.
Czyż nie było sukcesem skojarzenie około 30
małżeństw, które w zespole się poznały i pobrały, a zespolacy prawie zawsze uczestniczyli w hucznych weselach.
Kilkadziesiąt audycji radiowych, kilkanaście
programów telewizyjnych, nagranie kilku płyt, wydanie
kasety video, 32 wyjazdy do kilkunastu krajów Europy to bilans tego półwiecza.
Ale najcenniejsze - to trwanie Zespołu Regionalnego „Pszczyna” i żywe wspomnienia w kolejnych pokoleniach jego członków.
Aleksander Spyra

JO SE GO WYRYCHTUJA
Pewna starsza Pszczynianeczka, której znudziła się samotność, przypomniała sobie swoją młodość
i swojego chłopaka, który później ożenił się w Bielsku
z inną (!) i żył 25 lat, do smierci żony.
I wtedy pomyślał o swojej młodzieńczej miłości
z Pszczyny. Zatelefonował do niej i umówił się w jednej
z pszczyńskich kawiarni.
Kiedy weszła do lokalu, nie mogła go poznać.
Nie mogła uwierzyć, że to jest ten sam, niegdyś wymarzony mężczyzna. To wrażenie opowiem jej słowami:
- Właża i co jo widza. Prawie łysy chop, ancug na nim wisi
a zymbów mu trocha brakuje.

Po zapoznaniu się i wzajemnej wymianie wspomnień, nasza Pszczynianeczka zdecydowała:
- Jo se go wyrychtuja, jo go jeszcze wyrychtuja.
Jak pomyślała tak zrobiła. Wyrychtowała go,
wymieniła parę elementów, jak w starej pralce i chłop
zadziałoł. Wzięli ślub i spędzili kilka lat jako przykładne
małżeństwo. Ze względu na wiek nie mieli już dzieci, ale
układało im się nieźle.
Ona se go wyrychtowała. Z pożytkiem dla niego i dla siebie. Niedawno Pszczynianeczka zmarła, więc
mogą to opisać. Ile w tym opowiadaniu prawdziwego śląskiego rozsądku i humoru.

Eliasz Pistulka
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Zbliżają się wybory w Polsce. najpierw prezydenckie, później parlamentarne. Kampanie wyborcze obfitują w chwyty poniżej pasa, wylewanie pomyj i chamstwa a’la Niesiołowski.
W zbiorach muzeum prasy znaleźliśmy oryginalne ulotki do parlamentu niemieckiego
w 1848 i 1860 roku, drukowane w pszczyńskich drukarniach C. Schemmla i A. Krummera. Jaki
piękny styl, jaki grzeczny stosunek kandydatów do „walmanów” czyli wyborców. Nawet tu polszczyzna dość poprawna. Tylko brać przykład !
A. Spyra

dokończenie na str. 14
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fot. M. Beck

Płyta DVD
„Zopusty
na Rudziczce”
To nowe wydawnictwo muzyczne, którego promocja odbędzie się 15 maja
br., związane jest z 55 leciem
działalności Zespołu Regionalnego „Pszczyna”.
30 minutowa płyta
DVD ukazuje piękno pieśni,
tańców, zwyczajów i obrzędów naszego regionu, związanych z zimowym karnawałem, czyli zopustami.
A.S.

Kronika dziejów sanktuarium
maryjnego i Piekar na ląsku do 1945 roku

fot. St. Pieprzyk

Ta monumentalna księga, licząca 1150 stron dużego formatu, to dzieło życia ks. prof. dr hab. Janusza Wycisły, wieloletniego dziekana Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, mieszkańca Tychów. Wydawcą
jest Lokalne Wydawnictwo Prasowe „ECHO” w Tychach.
Ta encyklopedia najważniejszego Sanktuarium Maryjnego na Śląsku
zamieszcza wiele wiadomości pszczyńskich, szczególnie z XIX wieku, między innymi pielgrzymki z naszego terenu, czy duszpasterzy i działaczy katolickich, związanych z ziemią pszczyńską.
A. Spyra

Muzeum Prasy Śląskiej czynne 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli
- szczegóły na stronie www.muzeumprasy.pl ZAPRASZAMY!
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55 LAT ZESPOŁU
REGIONALNEGO
PSZCZYNA

Zespół
Regionalny
„Pszczyna” kilkakrotnie został utrwalony na płytach
i kasetach:
- 1972 „Pory roku na wsi
pszczyńskiej” - płyta analogowa długogrająca, wyd.
„Veriton”. Jest to antologia
tańców, pieśni i przyśpiewek
pszczyńskiego regionu. Poszczególne części: moik, żniwówka, 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 Pszczyńskiej”

- 2001 Folklor Ziemi
Pszczyńskiej - płyta CD
wyd. Deorecording” (wraz
z zespołami „Bojszowianie”,
„Frydkowanie” i kapelą 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.
- 2013 - Śladami Jana Kupca
- płyta CD.

fot. J. Jarczok

- 2015 - Zopusty na Rudziczce
- płyta DVD.

