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LAUREACI NAGRODY

BURMISTRZA SKROBOLA

- Tadeusz Kulas, Sławomir Pastuszka, Andrzej Urbański,
Łucja Prządka, Feliks Zawiła, Marian Małecki. GRATULACJE

OD LEWEJ

fot. A. Grynpeter
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LUSIA PRZĄDKA

laureatem Nagrody Burmistrza Pszczyny za 2014rok
fot. A. Grynpeter

Pani Łucja Prządka, emerytowana
nauczycielka jest działaczką na niwie regionalnej kultury od wielu lat,
a konkretne poczynania widoczne
w życiu publicznym i kulturalnym
Pszczyny datują się na 1992 rok,

kiedy to jako radna energicznie walczyła o należne miejsce placówek
kulturalnych i zespołów w nowej rzeczywistości.
Jej aktywność została zauważona w 1998 roku, kiedy została wybrana do zarządu miasta na kolejną
kadencję, gdzie mogła z większą skutecznością realizować swoje inicjatywy.
O wielu lat jest współorganizatorką dorocznych „Spotkań pod
Brzymem” a także znakomitą konferansjerką i gawędziarką.
Plonem jej działalności na
niwie pszczyńskiego folkloru było
współautorstwo wydawnictwa „Na
ludową pszczyńską nutę” (Słownik
zespołów ludowych i kapel Ziemi
Pszczyńskiej) a także wiele artykułów i recenzji na ten temat w lokalnej prasie (Głos Pszczyński od 20 lat,
Orędownik i Gazetka Osiedla Daszyńskiego).
W 2007 roku p. Łucja zainicjowała społeczny ruch na rzecz
odrodzenia harcerstwa polskiego

w efekcie czego powstało Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Ta cenna inicjatywa zaowocowała już pierwszymi spotkaniami
i imprezami związanymi z nowymi
kołami harcerskimi w szkołach, tego
ważnego dla kultury młodzieżowej
zjawiska.
Szerokim polem działalności
kulturalnej i społecznej są jej inicjatywy w zakresie poezji o tematyce
pszczyńskiej (redakcja publikacji
„Pszczyńskie widzimisię” – 2008 r.),
a także zaangażowana publicystyka
o tematyce osiedlowej, parafialnej
i szkolnej. Udział w Radzie osiedla
Daszyńskiego, w Radzie Parafialnej
Miłosierdzia Bożego i inicjatywach
związanych z budżetem obywatelskim.
Zdaniem zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej
pani Łucja Prządka w pełni zasłużyła
na zaszczytną Nagrodę Burmistrza
Pszczyny za całokształt działalności
w dziedzinie kultury.

Łucja Prządka

25 lat Orędownika
Uroczystość miała miejsce
w Muzeum Prasy Śląskiej w „Izbie
u Telemanna” 22 listopada 2014 r.
od godz. 17:00.
Gośćmi byli członkowie Kolegium Redakcyjnego miesięcznika
„Śląsk” z redaktorem naczelnym
prof. Dariuszem Rottem, który zasiada również w Radzie Programowej Muzeum Prasy w Pszczynie.
Uczestnicy spotkania otrzymali miesięczniki „Śląsk” (w jednym z nich można przeczytać
25 rok wydawania
1 numer ukazał się
w marcu 1990

o Leszku Spyrze, o księdzu Zegrodzkim i Zbigniewie Grucy), a także
jubileuszowy „Orędownik”, który
zawiera indeks wszystkich artykułów
w 25-leciu, opracowany skrupulatnie
przez Agatę Teklę - stażystkę UPS.
Listy gratulacyjne wszystkim
zasłużonym wręczyła pani burmistrz
dr Barbara Sopot-Zembok.
Wnikliwej analizy tekstów
dokonała pani dr Halina Nocoń,
a uroczystą laudację wygłosił prof.
Dariusz Rott. Laudacja dotyczyła

„Orędownika” i jego twórcy oraz redaktora niezależnego Leszka Spyry.
Można było zwiedzić Muzeum Prasy po remoncie, odbić na
maszynie tekst pisany gotykiem,
porozmawiać, posłuchać i przyjrzeć
się. Spotkanie, jak zwykle wzniosłe,
uroczyste, wzruszające, urzekające
ale swojskie, w pięknych pomieszczeniach. Inny świat, zdecydowanie
różny od otaczającego, oaza kultury
przez wielkie K!
ŁP

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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NAJSTARSZY
(1582r.)

25 lat pszczyºskiego
orÅdowania za kulturą
„Orędownik to ten, który wstawia
się za kimś lub za czymś - głosi Słownik Języka Polskiego. Z rzadka używane słowo,
albo właściwie w ogóle już nie używane.
Musi je używać ktoś, kto faktycznie ma
słuch wyczulony na brzmienie słowa, ale
też na jego piękno, na znaczenie.
Wpadł mi niedawno w ręce znany
skądinąd od lat, pszczyński „Orędownik
kulturalny”, wydawany od 25 lat przez kogoś, kto pojawia się w tym wydaniu „Śląska” - Leszka Spyrę, człowieka niezwykłego, niebanalnego. Ba, muzyka i świetnego
grafika, miłośnika i znawcę słowa (tego literackiego i gwarowego z charakterystycznym tamtejszym zaśpiewem), wszak to on
wymyślił Muzeum Prasy Śląskiej i od lat
prowadzi, podobnie jak zawsze świetny zespół „Pszczyna”.
Ale ów „Orędownik...” przysporzył jeszcze jednej refleksji: któż dzisiaj
jest jeszcze orędownikiem kultury - poza,
z pewną zarozumiałością to powiem „Śląskiem”? Ponoć kultura, o której my
i „Orędownik” donosi jest potrzebna
nielicznym. Dziś potrzebna jest kultura
masowa lub „umasowiona” czyli wysoka
o nieco niższych lotach, wystarczająco
nobilitująca, ta bardziej szlagierowa - bo
i Mozart i Verdi może taki być. A „Orędownik” działa lokalnie - upomina się
o pamięć, o historię, o książkę. Orędownik
też jest w zasadzie jednoosobowy - ale wytrwały, konsekwentny, od lat. Bo to i Izba
u Telemana, i Muzeum, zespół regionalny
i Zagroda Wsi Pszczyńskiej ale też niezwykłe bibliofilskie wydawnictwa powstające
w Oficynie Drukarskiej przy współudziale
i z rekomendacji znawców słów najdawniejszych, a wśród nich prof. Jana Malickiego i prof. Dariusa Rotta. To zbieractwo

cymeliów - zbiorów słów napisanych przed
wiekami nie tylko o Pszczynie ale i okolicy,
najdawniejszej prasy, książek, modlitewników, przewodników, a wszystko to z pamięcią o czasach najdawniejszych, które
od wieków kształtowały ducha Pszczyny,
w tym o pierwszej drukarni tu założonej
w 1805 roku przez Carla Beniamina Feistela z Nysy, tytularnego drukarza książęcego i z myślą o pierwszym polskim czasopiśmie na Śląsku - „Tygodniku Polskim
poświęconym włościanom” do dziś obecnego w zbiorach muzealnych. To także pamięć o czasach znów nie aż tak dawnych o czasach Wojciecha Korfantego, którego
imię nosi Muzeum, a orędownikiem jego
działalności jest oczywiście Leszek Spyra.
„Orędownik kulturalny” to także
świadectwo szacunku dla tych wszystkich,
którzy budowali kulturę w Pszczynie, dokładali cegiełki do jej polskości. Im poświęca się liczne wydawnictwa. Są w tym
gronie Christian Schemmel, Erdmann II
Promnitz, Jan Kupiec, Władysław Wężyk,
ks. Mateusz Bielok, są staropolskie „Hymny moje domowe” Wacheniusa, pieśni
do św. Jana Nepomucena i kazania na
poświęcenie kościoła w Studzionce, są
reprinty, jest poezja i muzyka - ta dawna,
Telemannowa i jemu współczesnych i ludowa, z której tyle piękna na tej pszczyńskiej ziemi.
25 lat „Orędownika kulturalnego” zbiega się z za niedługo obchodzonym
przez „Śląsku” 20-leciem (już 20-leciem!).
Dobrze będzie świętować razem!”
WIESŁAWA KONOPELSKA

z-ca red. naczelnego
miesięcznika „Śląsk”
[ŚLĄSK nr 8/2014]

W listopadzie ub. roku zaprezentowano w salce muzealnej
parafii Wszystkich Świętych kolejny
odrestaurowany sarkofag z krypty Promitzów. Autorzy renowacji
- Agnieszka i Tomasz Trzosowie,
a środki przekazał Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach.
Kształt tego sarkofagu wzbudził zdziwienie u wielu pszczyniaków
- bo to i bardzo prosta forma, zbliżona kształtem do skrzyni i brak ozdób,
a także wieko dzielone na dwie klapy. Zdziwienie budzi także niespotykana długość - 2,5 metra.
Pojawiły się różne hipotezy
konserwatorów i urzędników Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ja zaryzykuję nieco inne wyjaśnienie funkcji tego „sarkofagu”.
Otóż nasuwają się to porównania
do nekropolii w Halstadt /Austria/
czy Wambierzyc na Dolnym Śląsku.
Jak wiadomo - kości z dawnych pochówków nie mogą być w myśl tradycji chrześcijańskiej wyrzucane czy
niszczone. Stosowano więc różnego rodzaju „ossuaria” - obiekty dla
uszanowania szczątków przodków.
Ta pszczyńska miedziana
skrzynia to typ „ossuarium”. Świadczy o tym duża pojemność, dwuczęściowe wieko i prosty wytłoczony
krzyż bez jakichkolwiek ozdób.
as
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ZIGGURAT
ZA „IDĘ”

PSZCZYªSKIE SACRUM - PROFANUM

Wielki sukces polskiego filmu
„IDA”. Po nagrodach Złotych Globów
film został nagrodzony przez Parlament
Europejski nagrodą LUX, a wręczył ją
przewodniczący Schulz, socjalista niemiecki.
Zwróciłem uwagę na taki niby
drobiazg. Otóż sylwetka nagrody LUX
miała kształt babilońskiego Zigguratu.
To była świątynia babilońskiego bożka, Baala. To bardzo symptomatyczne.
Wszystko co wychodzi z Brukseli, z Unii
Europejskiej jest w zasadzie zaprzeczeniem łacińskiej cywilizacji. Tu już nawet
nie chodzi o symbole chrześcijańskie, bo
o tym możemy w Brukseli zapomnieć,
ale w ogóle o symbole europejskie. Polityka multi-kulti, którą kiedyś Unia narzuciła, już odbija się czkawką w coraz
większym nasyceniu zachodniej Europy
elementami muzłumańskimi (i nie tylko), a trzecia konkwista jest już „ante
portas” tego kontynentu (Maurowie IX-XII wieku, Turcy w XVI i XVII wieku),
a teraz kalifat islamski.
Szczerze się przyznam, nie widziałem filmu „Ida”, nie znam jego treści, podobno jest to świetny film czarno-biały. Jeśli o tym piszę, to tylko ze
względu na symbolikę nagrody LUX
pana Schulza, niemieckiego socjalisty,
który sięga po świątynię babilońskiego
bożka. Pomyślałem sobie, że jeden z niemieckich socjalistów sięgnął kiedyś po
symbol indyjskiego bożka czyli swastykę.
Przypadek?
Eliasz

ziggurat

NAGRODA PE

Tak wyglądało wejście do słynnej gotyckiej katedry w Reims (Francja)
przed 100 laty. Wokół świątyni powozy,
stragany i parkany. To jeden z przejawów uczynienia z Francji państwa laickiego, ateistycznego i niszczenia Kościoła, które zaczęła rewolucja francuska.
Ostatnio dość smutna refleksja
nasunęła mi się, obserwując otoczenie
mojego kościoła Wszystkich Świętych
w Pszczynie. Piszę „mojego”, bo tutaj
zostałem ochrzczony, tu przyjąłem I Komunię świętą, tu też mam nadzieję mieć
odprawione nabożeństwo żałobne.
Parę lat temu, po wykopaniu
słupków, ograniczających ruch samochodowy z parkingu na ulicy Piwowarskiej przez plac Kościelny, trasa ta stała
się miejscem nieograniczonych przejazdów aut, co spowodowało, że np. w niedzielę, w czasie mszy świętych i innych
nabożeństw, wierni podążający i wychodzący z Kościoła czują się, jak na szosie,
gdzie piesi nie mają żadnych praw.
W dni upalne, kiedy część
wiernych uczetniczy we mszy stojąc na
zewnątrz, trzeba ustępować miejsca
wymijającym się autom. Słupki wokół
Kościoła jeszcze potęgują chaos wokół
budynku.
Z drugiej strony świątyni, od ulicy
Bednarskiej, samochody sklepikarzy i dostawców parkują dotykając niemal murów
kościoła.
Spowodowało to, że plac wokół kościoła, miejsce
dorocznych
procesji
w oktawie Bożego Ciała, procesji komunijnych i innych, staje się
powoli miejscem parkowania i przejazdów.

Ja już nie wspomnę o takiej
sprawie, jak estetyka tego pięknego zabytku architektury. Dla nas wiernych,
dla nas parafian to otoczenie też jest
swego rodzaju sacrum.
Do napisania tej refleksji sprowokował mnie niedawno niejaki Wojtek
Dredowiec, który stanął przed naszym
kościołem z plakatem „Protestujemy
przeciwko państwowym dotacjom na
świątynię Opatrzności Bożej”.
Niezależnie od tego, że pomyliła mu się dotacja na muzeum największego Polaka, św. Jana Pawła II, ze
świątynią, była to niewątpliwie próba
profanacji terenu kościelnego przez aktywistę „maszyny teatralnej”. Na to nie
ma zgody. Z takimi demonstracjami idźcie na „forum” a nie do „templum”.
Zwracam się więc do Pana
Burmistrza i do Rady Miejskiej, do naszej nowo wybranej Rady - przywróćcie
wokół kościoła Wszystkich Świętych
w Pszczynie godne tej świątyni otoczenie. Chrystus wypędzał powrozem handlujących i stragany sprzed świątyni jerozolimskiej.
W Pszczynie wystarczą przepisy
porządkowe wokół naszego kościoła.
Aleksander Spyra
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PON BÓCZEK CZUWO NAD PSZCZYNIOKAMI...
czyli Tomcio Paluch i wybory w Pszczynie

Wielce zdziwiłem się, kiedy na jesiennej konwencji przedwyborczej Platformy Obywatelskiej w Pszczynie, Tomcio Paluch oznajmił, że PO idzie po trzecie zwycięstwo wyborcze w wyborach samorządowych w Pszczynie.
Dla wzmocnienia efektu kampanii sprowadził tu Elżbietę Bieńkowską i jakiegoś ministra PO, bo znowu musimy wygrać!
Na usta pcha się od razu analogia do nieboszczki PZPR z lat gierkowszczyzny. Musimy wygrać i wygramy! Jeżeli fakty z ostatnich kadencji mówią inaczej, to
tym gorzej dla faktów.
Prawda, że ta propaganda jest bardziej wyrafinowana niż za czasów Gierka,
no ale mamy przecież XXI wiek.
Otóż ja jednak dalej wierzę faktom (przecież jestem wierzący) więc pozwolę
sobie przypomnieć Tomciowi i jego dworowi, że fakty się mijają ze słowami. Ponieważ mamy Muzeum Prasy Śląskiej, sięgnąłem do opasłych roczników Głosu Pszczyńskiego i Gazety Pszczyńskiej z ostatnich dwóch kadencji i oto co tam wydrukowano.
rok 2006 - wybory samorządowe w Pszczynie
miasto

powiat

PO

7m

PPS

8m

LS

4m

PO

7m

PPS

3m

PiS

4m

burmistrz

starosta

Krystian Szostak
(PPS)
przegrał
H. Studzieński (PO)

Józef Tetla
(PPS)
przegrał
S. Kowalski (PO)

Czyli realna władza w mieście i powiecie (burmistrz i starosta) pozostała poza zasięgiem Platformy.
rok 2010 - wybory samorządowe w Pszczynie
miasto

powiat

PO

7m

PO

9m

PPS

5m

PPS

6m

LS

5m

PiS

5m

PiS

2m

LS

3m

Ćwiklice i Rudołtowice
Jankowice

2m

burmistrz

starosta

Dariusz Skrobol
(PPS)
przegrał
M. Kraus (PO)

Paweł Sadza
(niezależny)
przegrał
J. Tetla (PPS)

2m

Znowu realna władza, czyli burmistrz i starosta poza zasięgiem Platformy.
rok 2014 - wybory samorządowe w Pszczynie
miasto

powiat

PPS

5m

LS

PiS

9m

4m

PO

7m

KWW P. Sadzy 3m

PPS

4m

PO

3m

LS

3m

PiS i inni

6m

burmistrz

starosta

Dariusz Skrobol
(PPS)
przegrał
Paweł Sadza (KWW P. Sadzy)

Paweł Sadza
(KWW Pawła Sadzy)
przegrał
Bronisław Gembalczyk (PiS)

Realna władza, czyli burmistrz i starosta po raz trzeci bez Platformy. Największa jej klęska nastąpiła w wyborach do
Miejskiej Rady - w efekcie okręgów jednomandatowych. Okazało się w wypadku takiej formuły wyborów jak jednomandatowe
okręgi do Rady Miasta - partyjny monolit nie ma już żadnych szans.Wyborcy głosowali na konkretnych ludzi z konkretnymi planami i przez 4 lata będą ich rozliczali bo dokładnie wiedzą kogo wybrali.
I nic tutaj nie pomogło zaklinanie rzeczywistości, i manipulacja. Tomcio Paluch i jego intryga omal nie doprowadziła do
wielkiej klapy i tylko dzięki porozumieniu rozsądnych ludzi, mających na celu tylko dobro Pszczyny i Ziemi Pszczyńskiej - mamy
taki układ władzy, który to gwarantuje. W zgodzie i harmonii.
„Ja od zawsze” głosuję na Prawo i Sprawiedliwość. Jedyną partię, która obniżyła w Polsce podatki (Zyta Gilowska).
Niestety, pszczyński PiS jest cieniutki, jego członkowie nie mają wizji dla Pszczyny. Ta skłócona, 9 osobowa grupa radnych powiatowych nie potrafiła nawet zagłosować na swojego kandydata na starostę! Tutaj trzeba nowych, rozsądnych ludzi
i mądrego, realnego programu.
Kończąc, gratuluję naszym Wybrańcom (jaka piękna analogia do naszej historii) i muszę po raz kolejny przyznać w naszej śląskiej mowie „Pon Bóczek czuwo nad Pszczyniokami! A niektórym rozum odbiyro!
P.S. W 2001 roku narysowałem w „Orędowniku” wjazd nowej „Platformy” do Pszczyny. Zauważcie czytelnicy ten znak zapytania. Już wtedy
miałem wątpliwości, kiedy urzędnicy ratusza „dobrowolnie” podpisywali deklaracje członkowskie.					
A. Spyra
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Po 78 latach
nowa (Àwietna)
monografia

Pszczyny

Nieco dziwnym może się
wydawać, że moje refleksje na
temat nowowydanej monografii
Pszczyny zacznę od jej formy graficzno-edytorskiej, a konkretnie
od jej autora, Artura Redostowicza. Jego projekt szaty graficznej
to dla mnie prawdziwe odkrycie.
Wraz ze swoimi współpracownicami, Anną Wojtyłą i Dobromiłą
Krzemień stworzył publikację,
ze wszech miar godną pochwały:
układ kolumn, proporcje marginesów, dobór i wielkość czytelnej
czcionki. Piękne strony tytułowe
z ilustracjami o dużej urodzie (np.
str. 6-7, 12-13 czy 38-39 w pierwszym tomie). Do tego dochodzi
bardzo czytelny układ przypisów
na koniec każdego rozdziału.
Brawo młodzi projektanci!
Wzruszyła mnie fotografia
na stronie 6, na której widnieje, na
tle kamienicy Łakoty drogowskaz

z kierunkami:
Wo d z i s ł a w ,
Pawłowice,
Bieruń i Ściernie! Kto jeszcze
pamięta takie
drogowskazy
w centrum starówki. To chyba
lata 50-te XX
wieku.
Teraz
pozwolę
sobie
przejść do refleksji nad merytoryczną zawartością długo oczekiwanej
monografii Pszczyny. Imponująca
ilość 19 autorów dzieła daje pewność wszechstronnego opisania
skomplikowanej tematyki.

Herb i nazwa miasta
Autorzy rozdziału wyczerpująco omówili tę tematykę. Opisano kolejne formy
herbu od 1466 roku aż po zatwierdzone
godło
Pszczyny
z 1936 roku. Przedstawiono też
reprodukcje kolejnych herbów
i godeł.
Rozdział opisuje kolejne
w dziejach nazwy naszego miasta,
od pierwszych łacińskich dokumentów do XX wieku.
Zaskoczyło mnie nieco
stwierdzenie autorów, że nazwy
naszego miasta: Plessen, Plesse,
Pless - to nazwy niemieckie.

Natomiast polskie nazwy
w historii to: Plisczina, Plysczyna
i Plczyna. Otóż wydaje mi się, że
obydwie formy nazw to pochodne słowiańskiego „pleso” (woda,
jezioro). Do dziś na Słowacji pleso to staw. Ta nazwa poprzez łacińskie dokumenty doczekała się
tylu interpretacji.
Pisał o tym Aleksander
Bruckner i Jan Miodek. Obydwaj wywodzili tę nazwę od słowiańskiego „plo” i „plusk” (skąd
się wzięła nazwa Pszczyna - wyd.
TMZP 2000 r.)

Rozdział - Dzieje
polityczne i społeczne
Ten rozdział, napisany
przez dziesięciu znakomitych autorów, przedstawia szeroką panoramę historii Pszczyny, nakreśloną z rozmachem i znawstwem
tematu.
Poczynając od nieznanych
mi odkryć archeologicznych, poprzez wieki średnie, okres habsburski, aż do niespokojnego XX
wieku. Świetna lektura i skarbnica wiedzy na tak bliski nam temat.
Po raz pierwszy otrzymaliśmy skondensowany opis okresu
Polski Ludowej w Pszczynie. Jeden z podrozdziałów nosi frapujący tytuł „W cieniu PZPR - ograniczona omnipotencja”, a w nim
takie zdanie: „odwoływanie się
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do patriotyzmu jako legitymizacji
partii w społeczeństwie”.
Zupełnie świeże jest nakreślenie dziejów miasta w III
Rzeczpospolitej. Tu jeszcze nie
czas na jakąkolwiek syntezę.

nego kawalera Ludwika Anhalta,
co było zgodne z rozwijającym się
wówczas stylem „biedermeier”
i zbliżaniem się stanów a także
intensywnym naśladownictwem
książąt przez mieszczaństwo.

Tom II monografii rozpoczyna artykuł o rozwoju
przestrzennym miasta.

Jednym z najbarwniejszych artykułów monografii
jest „Kultura mieszczaństwa
pszczyńskiego”.

To ciekawa rozprawa
o osadnictwie na terenie obecnego miasta i gminy, powstawaniu
poszczególnych jego elementów,
ze szczególnym uwzględnieniem
takich części jak stare miasto
z rynkiem, dawnych dzielnic jak
przedmieście niemieckie i polskie, podstarzyniec (poczta-rzynie) nowe miasto, chóchułka
i inne.
Rozdział opisuje też urbanistyczny rozwój miasta a także jego współczesne dzielnice
i sołectwa - od Małej Wisły aż po
Piasek. Dobre zdjęcia ciekawych
obiektów i zabytkowych kościołów.

W artykule o historii zamku i pałacu, czyli „od
zamku do muzeum” - naszki-

cowana jest rola książąt i pałacu
w dziejach miasta, dzieje panów
pszczyńskich i ich kontaktów
z mieszkańcami naszego grodu.
Wpływ na to życie, szczególnie gospodarcze a także kulturalne - był ogromny. Dość
przytoczyć tutaj udział Pszczyniaków w różnego rodzaju balach,
karnawałach a także, co warto
podkreślić - czynne uczestnictwo
miejskich elit w przedstawieniach
teatralnych i muzycznych zamku.
Na zdjęciu podpisanym
pomyłkowo „Ludwikówka - miejsce tradycyjnych balów...” (str.
159) jest projekt budynku gospodarczego w kompleksie.
Szczególnie to „bratanie
sie” książąt z mieszczanami nastąpiło w okresie rządów wiecz-

Troskliwie wybrane smaczne cytaty z różnych dokumentów
od średniowiecza do XVIII wieku w sposób bardzo kolorowy ilustrują życie codzienne mieszczan,
ich swary, zwyczaje, życie duchowe i rozrywki.
Z bardziej charakterystycznych przejawów tego życia
autor dosadnie opisuje pijaństwo niektórych przedstawicieli
i rozwiązłość, co było piętnowane
przez naszych kaznodziejów (np.
Z. Bartelmsa). Równie zajmujące są cytaty z rozpraw sądowych,
zeznania świadków w sprawach
okropnych dla współczesnych, jak
np. pobicia żony przez własnego
męża (!!) lub pobicia sąsiadów.
Trzeba przyznać, że ten
rozdział monografii Pszczyny czyta się trochę jak dobrą beletrystykę, a chwilami jak interesujący
kryminał.

Rozdział „Oświata” jest

właściwie odrębną, szeroko opracowaną rozprawą na ten ważny
a nie zawsze dobrze znany temat.
Właściwie tematy, bo sprawy edukacji i dydaktyki to przecież cały
wachlarz zagadnień i probemów.
Trzeba przyznać, że autorka wykonała pracę nie tylko z dużym znawstwem tematu ale także
z niezwykłą troskliwością i dbałością o szczegóły.
Możemy się wiele dowiedzieć o początkach szkolnictwa
w Pszczynie, czyli o szkołach parafialnych i kościelnych. Autorka przytoczyła wiele przykładów

z tego okresu, np. że w 1629
po wydaniu przez cesarza Ferdynanda II Habsburga edyktu
o restytucji katolicyzmu na Śląsku
- wszystkie szkoły i kościoły były
zamknięte przez pół roku!
Po zajęciu Śląska przez
Prusy a szczególnie w okresie
kulturkampfu wydano ustawę w
1872 roku, której ustęp 1 brzmiał
„Nadzór nad wszystkimi szkołami
publicznymi i prywatnymi przysługuje jedynie państwu”.
Przymus nauki w języku
niemieckim stawał się już nieznośny dla Pszczyniaków. Omnipotencja państwa była jedną
z przyczyn budzenia się świadomości ludności w XIX wieku.
Dyscyplina przeradzała się powoli w dyktaturę. Bo jak napisały
w 1872 roku władze rejencji „ważne względy państwowe wymagają
większej troski o przyswajanie
niemieckiego języka polskiej
młodzieży szkolnej”.
Szczegółowo autorka opisuje zagadnienia religijne i językowe w pszczyńskich szkołach przejawiało się to w powstawaniu
placówek niemieckich, polskich,
żydowskich, ewangelickich, katolickich i symultanicznych.
Dowiadujemy się też
wiadomości o okresie okupacji
w pszczyńskim szkolnictwie, to
była dotychczas swoista „biała
plama” w naszej wiedzy na ten
temat.
Ten rozdział monografii to
rzeczywiście solidna analiza tematu i bogate kompendium wiedzy.

Gospodarka w mieście -

Czterech autorów rzetelnie przeanalizowało ten temat i otrzymaliśmy w miarę pełny obraz
życia gospodarczego Pszczyny.
Potwierdzili oni rzecz najważniejszą: rzemiosło i handel, czyli cechy i gildy były „od zawsze”
fundamentem życia społecznego,
ciąg dalszy str. 8-9
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Po 78 latach
NOWA MONOGRAFIA
jego bazą i warunkiem rozwoju.
Tutaj najbardziej ujawnia
się waga mecenatu panujących
i książąt. To od nadanych przez
nich przywilejów zależał dobrobyt
i porządek prawny mieszczan.
Wraz z powolnym wypieraniem rzemiosła przez powstające ośrodki przemysłowe, handel
przestawiał się w Pszczynie na
dystrybucję ich produktów.
Większy przemysł omijał na szczęście Pszczynę, przez
co zachowany został tradycyjny
układ społeczno gospodarczy. To
szczególnie jest zauważalne obecnie w porównaniu do otaczających miast - blokowisk: Tych, Żor
czy Jastrzębia.
Ta część monografii w pełni potwierdza tezy Bronisławy
Spyry i jej publikacji „Historia
rzemiosła na Ziemi Pszczyńskiej”.

KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Najmniej satysfakcji sprawił mi rozdział pod powyższym
tytułem. To 74 strony w porównaniu do 78 stron w monografii
Ludwika Musiała. Dodatkowo
czcionką 12p. w porównaniu
z czcionką 10p. Musiała.
Czyżby redaktorzy i autorzy uznali, że w XXI wieku sprawy wiary i religii były już mniej
ważne dla mieszkańców Pszczyny.
A przecież takie fakty, jak ilość
wiernych, liczba nowopowstających kościołów i parafii czy udział
wiernych w nabożeństwach, uroczystościach i obrzędach znacznie
się zwiększyła od 1936 roku.
Ludwik Musiał nazwał
swój rozdział „Stosunki kościel-

ne” a oprócz tego na 7 stronach
opisał pszczyńską Gminę Żydowską.
Autorzy tematu w obecnej
monografii bardzo mało miejsca
poświęcają wspólnocie ewangelickiej - 17 stron, a gminie żydowskiej - 22 strony. A przecież
wspólnota ewangelicka w Pszczynie, to od czasów Promnitzów do
współczesnych, jeden z dominujących tu kościołów. Natomiast Żydzi byli zawsze grupą marginalną, która w okresie największego
rozwoju (1871r.) liczyła 333 osoby. Dla porównania ewangelicy
w 1816 roku liczyli 1140 wiernych.
Porównując opracowanie
Musiała o stosunkach religijnych
do obecnego opracowania, trzeba
podkreślić o wiele bardziej osobisty stosunek autora z 1936 roku
do tej tematyki, bardziej barwnego opisania i wielu przykładów
z historii. W obecnej monografii
czterech autorów opracowało ten
temat bardziej sucho i naukowo.
No ale to takie moje osobiste
i staroświeckie refleksje.

Kilka

drobnych

błę-

dów - str. 478, ilustracja - nigdy

w Rudniczce nie było kościoła
przed 1990 rokiem, str. 456 - Liszka nie był architektem, tylko właścicielem firmy budowlanej, która w 1931 rozbudowała kościół
Wszystkich Świętych.
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PSZCZYNA DZISIAJ
Ostatni, bardzo obszerny
rozdział monografii ma zupełnie
inny charakter niż poprzedzające
go opracowania historyczne. To
prawdziwa encyklopedia o dzisiejszym mieście, o tym żywym,
dynamicznie rozwijającym się
ośrodku miejskim Górnego Śląska.
Autorka zadała sobie trud
inwentaryzacji większości przejawów życia publicznego i społecznego Pszczyny.
Poczynając od ratusza,
czyli Urzedu Gminy, poprzez

PSZCZYNY
przedsiębiorstwa i instytucje gospodarcze, aż do całego wachlarza
stowarzyszeń i fundacji społecznych: kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych, religijnych i historycznych, kombatanckich, oświatowych i hobbystycznych.
Dla mnie niezmiernie pożyteczny jest pełny zestaw współczesnych mediów pszczyńskich,
bardzo bogaty i szczegółowy. Nie
pominięto nawet takich efemeryd
jak „Głos Młodych” czy „Traktorzysta Pszczyński”.
Rozdział przybliża nam
całą masę nazwisk autorów, re-

daktorów, prezesów i kierowników, co pokazuje skalę aktywności publicznej, zawodowej
i społecznej Pszczyniaków we
współczesnych czasach.
***
Reasumując trzeba z satysfakcją stwierdzić, że nasza
nowa monografia - to dzieło ze
wszech miar udane i potrzebne.
Może nawet dobrze, żeśmy się nie
spieszyli tak jak inne miasta śląskie, np. Tychy czy Siemianowice,
które wydały swoje monografie
w PRLu i dziś trochę się wstydzą
zawartych tam opracowań.

Zresztą i u nas była taka
próba w latach 70-tych, kiedy to
tow. Pater zebrał urzędników
i polecił pisanie rozdziałów poszczególnym kierownikom wydziałów urzędu.
Tym razem dzięki wielkiej
determinacji burmistrza Dariusza
Skrobola i dzięki solidnej koordynacji Barbary Sopot Zembok, dobrego i pracowitego ducha tego
pomnikowego dzieła mamy kronikę miasta o wielkiej wartości.
Gratuluje także prof.
Ryszardowi
Kaczmarskiemu
i dr Jerzemu Sperce, redaktorom
monografii oraz pozostałym Autorom wypełnienia trudnego celu.
Lekko nie było, ale się
udało!
A. Spyra

P.S. Zamieszczam nuty hejnału
Pszczyny, zatwierdzonego przez
Radę Miejską (zał. nr 4 statutu
Gminy) z 1996 r.
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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 - prezentujemy fragmentu rozdziału autorstwa dr J Badury „Ewangelickie kancjonały i modlitewniki w kontekście
historycznym”.

„Pieśń rodzi wśród ludzi wszystko dobre. Jest w niej pouczenie, napomnienie i pocieszenie. Utwierdza Kościół w wierze, a wzburzone serce uspakaja; w dzień ułatwia pracę, w nocy strachy i trwogę odpędza, w smutku
pociesza, w radości powstrzymuje od pustej mowy, przyjaciół jednoczy, nieprzyjaciół zawstydza; pieśń przynosi dziatkom chwałę, młodzieńcom cnotę,
pannom ozdobę, mężom gorliwość, żonom cierpliwość, starcom pokrzepienie. Śpiewanie jest pracą niebiańską, która się zaczyna w doczesności,
a dokańczać będzie w niebiesiech wiecznie”.
Ks. Jerzy Trzanowski (1592-1637)

Ewangelickie kancjonały i modlitewniki
w kontekście historycznym
Tło historyczne
Reformacja zapoczątkowana w 1517 roku przez ks. dr. Marcina Lutra wprowadziła szereg zmian
w życie religijne chrześcijan, które
od tego momentu opiera na nowej
doktrynie, tworzącej zręby Kościoła
Luterańskiego, zw. też Ewangelicko-Augsburskim. Szczególnego znaczenia nabrała reforma nabożeństwa,
głównie liturgii, w której uczestniczyli wszyscy zgromadzeni na nabożeństwie, a nie jak to było w średniowieczu, gdy śpiew liturgiczny należał
do celebransa i chóru, a zgromadzeni włączali się tylko sporadycznie do
responsoriów. Wprowadzenie języka
narodowego do liturgii i śpiewanych
hymnów zadecydowało o konieczności opracowywania kancjonałów.
W 1524 roku ks. dr M. Luter w Wittenberdze wydał pierwszy
śpiewnik Geystliches gesangk Buchleyn, w którym zamieścił 24 hymnów, część z nich opatrzył swoją
muzyką. Wśród nich znalazło się 12
parafraz hymnów łacińskich, 6 parafraz psalmów. Reformator uważał
pieśni i psalmy za Boży dar, który

przypomina człowiekowi, że został
stworzony przez Boga po to, by Go
wielbić i wywyższać.
W dziele Encomion musices
(1538) wypowiada się o muzyce następująco: „Muzyka rządzi wszystkimi wzruszeniami serca, nic na
świecie nie może lepiej niż muzyka
pobudzać smutnych do radości, radosnych czynić smutnymi, trwożliwym dodać śmiałości, wyniosłych
skłonić do pokory, zmniejszać zazdrość i nienawiść”. Słowa M. Lutra:
„Po teologii muzyce wyznaczam następne miejsce i najwyższy szacunek”
dowodzą, że w muzyce dostrzegał
również wartość etyczną, stanowiła ona też środek pobudzania wiary i dziękczynienia kierowanego do
Boga.
Nowa forma nabożeństwa
skutkowała tworzeniem nowej muzyki kościelnej ukierunkowanej na
pieśń religijną, zw. też „chorałem reformacyjnym” o nieskomplikowanej,
prostej, zwrotkowej formie, śpiewanej często na cztery głosy. Pieśni
te zwiastowały czyste Słowo Boże,
odzwierciedlały stosunek wiernych
do Bożych prawd, zawierały liczne
cytaty biblijne. Reformator podkre-

ślał, iż „tekst i nuty, akcent, melodia
i ruch wypływać muszą z prostego języka i mowy ojczystej” .
W XVIII w. ewangelicy Polacy i Niemcy współegzystowali na
Śląsku w przekonaniu, że tylko poprzez wzajemne zrozumienie, poszanowanie może dojść do zbliżenia
i równocześnie wzmocnienia wyznaniowego. Dlatego trudno mówić
o przynależności narodowej ewangelickiego duchownego, który niejednokrotnie oprócz kaznodziejstwa
uprawiał pisarstwo, był twórcą pieśni i muzyki, wydawcą kancjonałów
polskich i modlitewników, autorem
podręczników do języka polskiego
i niemieckiego. O tożsamości narodowej nie decydowały ani miejsce
urodzenia, ani miejsce odbywania
studiów teologicznych, czy późniejszej pracy duszpasterskiej. Przykładowo autor Kancyonała zawierającego w sobie Pieśni Chrześcijańskie
(1776), ks. Jan Chrystian Bockshammer (1733-1804) urodził się
w Cieszynie, studiował w Jenie,
urząd sprawował w Twardogórze,
gdzie do parafii przynależeli ewangelicy Polacy i Niemcy, doskonale
znał dwa języki: polski i niemiecki.
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W jego dorobku pisarskim znajdują się pisma pisane w obu językach,
a jednak badacze niemieccy uznają
go za Niemca, a polscy za Polaka.
Podobnie, ks. Christian Rohrmann
(1672-1731) – proboszcz w Pawłowie,
kazania wygłaszał w dwóch językach,
tworzył łacińską poezję religijną, tłumaczył pieśni z niemieckiego, a dla
swoich wiernych opracował słownik
polsko-niemiecki. Wymienić jeszcze
należy ks. Jerzego Szlaka (Schlag)
(1695-1764), wybitnego kaznodzieję,
rektora polskiej szkoły we Wrocławiu, autora podręczników do języka
polskiego, czy Efraima Oloffa, który
w języku niemieckim napisał pierwszą rozprawę o polskich pieśniach
kościelnych i polskich tłumaczeniach
Biblii, a w 1727 roku w Lipsku przygotował do druku polskie tłumaczenie Nowego Testamentu .
Sytuacja zmieniła się w XIX
w. kiedy akcję germanizacyjną zaczęto prowadzić planowo, konsekwentnie i bezwzględnie: kasowano
polskie nabożeństwa a na istniejące wprowadzano opłaty za miejsce
w ławce, usuwano też język polski ze
szkół. W roku 1843 ks. R. Fiedler podawał, iż na całym Śląsku zamieszkuje 700-800 tysięcy polskiej ludności,
z tego ok. 100-120 tysięcy na Dol-
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nym Śląsku, na tym terenie też działa 57 kościołów
ewangelickich z polskimi
nabożeństwami. Dlatego w
latach czterdziestych XIX
w. na synodzie prowincjonalnym we Wrocławiu
upominał się o prawa ludu
polskiego, o właściwą obsadę polsko-niemieckich parafii, protestował przeciwko
zmniejszeniu liczby polskich
nabożeństw, domagał się
przygotowania nauczycieli do pracy wśród polskich
dzieci. Twierdził że, „język
należy do najdroższych własności każdego człowieka,
którą go wyższa mądrość
obdarzyła. I nasz słowiański Ślązak trzymać go się
będzie, będzie się w nim
modlił do Boga, chwalił go,
będzie mu śpiewał i dziękował jako Panu wszech ludów
i języków”.
W XXI wieku najważniejszym śpiewnikiem
kościelnym używanym przez
luteran jest Śpiewnik Ewangelicki opracowany przez
Międzykościelną Komisję
Śpiewnikową i dopuszczo-

ny do użytku w 2002 roku . Zamieszczono
w nim 25 pieśni M. Lutra. Do najbardziej znanych należy hymn Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Warownym grodem jest nam Bóg,
oraz takie pieśni jak: Ojcze nasz, co jesteś w
niebie, Jam z niebios zszedł, Z głębokiej nędzy
w grzechu mym.

Geneza polskich
kancjonałów ewangelickich
i modlitewników

Kancjonał Brzeski w zbiorach Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie

W szesnastowiecznej Polsce pod wpływem idei reformacyjnej tworzyli wybitni kompozytorzy tego okresu, jak Wacław z Szamotuł
(po1520-ok.1560), Cyprian z Sieradza (ok.
1535-ok. 1600), Mikołaj Gomółka (ok. 15351591). Ich pieśni zachowały się w kancjonałach XVII wieku.
ciąg dalszy str. 12
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POLSKIE KANCJONAŁY, MODLITEWNIKI
I PIEWNIKI NA LĄSKU
Na przestrzeni dziejów należy wyróżnić trzy ośrodki kształtowania się kanonu ewangelickiej pieśni kościelnej. Najwcześniej kancjonały zaczęto drukować w Toruniu i Gdańsku, bo już pod koniec
XVI w. i na początku XVII w. Wznowienia tzw. Kancjonału toruńskiego używanego przez wszystkich ewangelików Polaków były wówczas częste a nakłady dostatecznie wysokie, by zaspokoić potrzeby
w całym kraju. Zmianę przyniosła druga połowa XVII w. (okres kontrreformacji), kiedy przedrukowywano je już tylko raz na kilkanaście lat.
Stan ten dotkliwie odczuli ewangelicy na Śląsku i Mazurach. Starano się
zaradzić tej sytuacji, otwierając w latach siedemdziesiątych wspomnianego stulecia, ośrodki drukarskie w Brzegu (dla Śląska) i Królewcu (dla
Mazur). Rok 1670 dla Brzegu i Królewca stał się rokiem przełomowym;
wyspecjalizowano się tam w publikowaniu wielu wydań polskich kancjonałów, zakładano szkoły tłumaczy pieśni religijnych z języka niemieckiego na polski, które popularyzowano i zamieszczano w kancjonałach
obok pieśni staropolskich.
Najstarszym i najdłużej używanym na Śląsku, bo do początku
XX w. był tzw. wielki kancjonał toruński Piotra Artomiusa (1552-1609),
będącego luterańskim duchownym i równocześnie pisarzem religijnym,
który w swoim dorobku piśmienniczym posiadał liczne kazania, utwory religijne, pieśni kościelne. Jednak najważniejszym jego dziełem był
wspomniany kancjonał w języku polskim wydany w 1587 roku, zatytułowany Cantional albo Pieśni Duchowne z Pisma Ś. ku czci a chwale P. Bogu
sporządzone. Na przestrzeni XVIII w. doczekał się kilkunastu wydań
i przeróbek.(...)
dr Jadwiga Anna Badura

Kancjonał Cieszyński w zbiorach Muzeum Prasy.

Najważniejsze rocznice związane z kulturą
naszej ziemi w 2015 roku
Rocznice słowa, wydawnictw i drukarstwa
1765 – 2015 – 250 lat temu pszczyński pastor Zygmunt Bartelmus wygłosił „Kazanie przeciw pijaństwu” – zapisane
przez Andrzeja Wacławika z Zamarsek, wydane przez TMZP w 2005 roku.
1805 – 2015 – 210 lat temu Carl Beniamin Feistel założył w Pszczynie pierwszą drukarnię (książęcą), tutaj też wydał
pierwszą pszczyńską gazetę „Der Beobachter an der Weichsel”.
1825 – 2015 – 190 lat temu urodził się Karol Miarka (ojciec) w Pielgrzymowicach na Ziemi Pszczyńskiej.
1845 – 2015 – 170 lat temu Christian Schemmel wydał pierwszą polską gazetę na Śląsku –„Tygodnik Polski
poświęcony Włościanom”.
1985 – 2015 – 30 lat temu otwarto Muzeum Prasy Śląskiej, jedyną tego typu placówkę muzealną w Polsce.
Przy muzeum otwarto także Oficynę Drukarską. (Industriada czerwiec 2015)

Kultura ludowa regionu
1960 – 2015 – 55 lat temu powstał Zespół Regionalny „Pszczyna”. (Spotkania pod Brzymem maj 2015)
1975 – 2015 – 40 lat temu powstał skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej” zorganizowany przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Skansen jest obecnie administrowany przez
Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.
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niezwykły
kalendarz
ludowy
Uroczy kalendarz na 2015 rok, wydany przez
Zespół Ludowy „Brzeźczanie” jest efektem niezwykle
zgodnej i harmonijnej współpracy tego środowiska, które uczyniło z Brzeźc jeden z ciekawszych ośrodków ludowej kultury w naszym regionie.
Tradycje pracy organicznej sięgają tu wielu lat.
Wystarczy przypomnieć budowę społeczną największego kościoła w księstwie pszczyńskim (1902 - 1909), żywą
działalność w czasie powstań i plebiscytu śląskiego (Paszek - urna), działalność Godźka, Pisteloka czy Sztolera.
Kalendarz Zespołu Brzeźczanie to dalszy przejaw tej aktywności. Gratulacje dla Jacka Cisło i dla całego zespołu.
as

Otrzymaliśmy kolejną biografię wybitnego człowieka Kościoła Ewangelickiego na Śląsku.
Tym razem jest to historia życia i dzialalności
księdza Alfreda Hugona Figaszewskiego, pierwszego
polskiego pastora na terenie nowopowstałej Autonomii Śląskiej po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski
w 1922 roku.
Publikacja ukazała się pod redakcją dr Jadwigi
Badury. Jej treść ukazuje dynamiczną działalność duszpasterską i publiczną ks. Figaszewskiego, który mimo
przeszkód, między innymi ze strony współbraci z Ewangelickiego Kościoła Unijnego na Śląsku,osiągał zamierzone cele.
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Ukazał się kolejny tomik poezji i złotych myśli pióra
p. Henryka Kotasa zatytułowany „Odpryski życia” poezja i satyra.
Wiersz o takim samym tytule znajdujący się w tomiku jest niejako
przewodnią myślą zebranych utworów poetyckich.
„Nie dziwię się pijakom
że piją –
nie dziwię się samobójcom
że nie żyją –
nie dziwię się wilkom
że w świecie ludzi
by żyć mogły wyją –
nie dziwię się tym którzy
na sztorc stają
i się jeżą
we wszystko i w nic wierzą –
widzę – słyszę – czuję
dlatego dziwię się sobie
że mimo to jestem
jeszcze człowiekiem
i tego nie żałuję…”
I jeszcze kilka myśli, aforyzmów i fraszek: „Najłatwiej rozbić
głowę o mur… milczenia”, „Nie traktuj nikogo jak powietrze – nadmiar
powietrza szkodzi”, „Każdy kres poza nami i w nas ma swój specyficzny
czas”, „To się czuje, każdy dobry gdy potrzebuje”, etc., etc.
Jest tych myśli na pęczki. Skąd się biorą? – sam poeta zastanawia się nad tym.
Myślę, że to ta boża iskra, w którą został wyposażony,
a dzięki której widzi więcej, inaczej, potrafi to ubrać w odpowiednie
słowa. Resztę dodaje życie z jego zakrętami, wzlotami i upadkami.
Utwory poetyckie i myśli zawarte w tomiku to kopalnia wiedzy o
ludzkich przeżyciach, odczuciach, reakcjach – zawierają sporą dozę
filozoficznego podejścia do życia, do jego egzystencjalnej strony, zabarwionej i podszytej satyrą, ironią, sarkazmem. To utwory ukazujące
i obnażające człowieka, jego ułomności, zapędy, niecne mroczne myśli, niespełnione marzenia – śmieszne sposoby przechytrzenia wszystkiego i wszystkich – ciemniejsza strona naszego życia.
Wiersze w swej treści są przejmujące, szczere, celne, odzierające człowieka z blichtru, z fałszywego światła. Zmuszają do zastanowienia się nad istnieniem, nad sobą. Na szczęście pozostaje co nieco nadziei.
Plusia

Te urocze, życzeniowe okruchy poetyckie Jana
Szafrona, to już kolejny tomik człowieka, któremu nie
wystarcza działaność gospodarcza. Jego osobowość musi
się wyżyć także w sferze ducha i poezji.
Wydawnictwo cechuje niezwykła dbałość o estetykę i formę edytorską publikacji. Czarne strony dzielące rozdziały i delkatne rysunki ołówkiem dodają uroku
wierszom, a Oficyna Z. Spyry pięknie to zrealizowała.

ŚWIAT JEST WSPANIAŁY
Są takie chwile i takie spotkania
gdzie pokój się brata z wolą pojednania
gdy wszystkie bariery, które dzielą ludzi
rozpadają się w popiół
uśmiech zaś gniew studzi
a dzieci się cieszą najszczerzej na świecie
promieniują radością jak ptaszęta w lecie
są takie chwile krótkie życzenia
parę słów od serca
kolor myśli zmienia
tą mocą jest opłatek
w którym Jezus mały
rozkwita nadzieją
świat jest wspaniały
Wigilia 2014
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Pszczyna
w średniowieczu
Słowo od Wydawcy
Szanowni Państwo,
oddajemy dziesiatą już publikację ukazujacą się w ramach „Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej’ - tym razem jest
to praca dr. Grzegorza Sztolera o przestrzeni miejskiej
średniowiecznej Pszczyny. Niewątpliwie praca ta, wraz
z poprzednimi publikacjami tej cenionej przez miłośników lokalnej historii serii, której inicjatorem i Wydawcą
jest Starostwo Powiatowe w Pszczynie, przyczynią się do
zgłębienia wiedzy o przeszłości naszej ziemi.
Pozostaje mi tylko zachęcić Państwa do lektury
i życzyć zapału w odkrywaniu kolejnych tajemnic ziemi
pszczynskiej.
Starosta Pszczyński
Paweł Sadza

(...) Krzyże przydrożne i kapliczki wiele mówią
o ludziach, czasach i zdarzeniach. Są pomnikami kultury sakralnej, a także świadectwem i dziedzictwem wiary
naszych ojców. Ta mała architektura nazywana jest też
przydrożną, bo najczęściej można ją spotkać przy starych
drogach, u ich rozwidleń i w lasach. Krzyże i kapliczki
wznoszone są często na pagórku lub celowo usypanym
kopcu. Fundatorzy, a niekiedy ich potomkowie sadzili
zazwyczaj wokół tych obiektów drzewa lub krzewy, przeważnie cztery lipy, zapewniające im zieloną i kwitnacą
oprawę, cień i ochronę od piorunów”(...)
Fragment wstępu, autorstwa Pawła Stanisława
Ziebury, do najnowszej publikacji Towarzystwa Miłośników Łąki - niech będzie najlepszą zachętą do sięgnięcia
po to wydawnictwo. Lektura obowiązkowa dla miłośników historii naszego regionu i uczniów na lekcje historii
o naszej Małej Ojczyźnie.
Staranna praca edytorska Śląskiej Oficyny Drukarskiej Z. Spyry, dopełnia wartości.
Jacenty Ka

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

Ukazało się wydawnictwo MADONNY DREWNIANYCH
KOŚCIOŁÓW na Ziemi Pszczyńskiej.
„Fascynacja kultem ludu Ziemi Pszczyńskiej do Matki Bożej prowadziła Aleksandra Spyrę przez archiwa kościelne w poszukiwaniu najstarszych domukentów,
przez dostępną literaturę z zakresu sztuki śląskiej i wreszcie przez bezdroża tej ziemi,
przy których czasem od kilku wieków stoją kapliczki i kościoły, w których napotkać
można niezwykłe figury Maryi.(...)
Natalia Ruman, Jan Gałaszek i Aleksander Spyra w swojej książce zebrali nie
tylko wiadomości na temat pszczyńskich Madonn, ale opisują najcenniejsze zabytki
- kościoły rozrzucone po całej Ziemi Pszczyńskiej, w których znajdują się wizerunki
Matki Bożej. Z wielkim znawstwem opisują ich założenia konstrukcyjne, ich historię
i zabytki sztuki sakralnej, zwracając szczególną uwagę na rzeźbę i malarstwo. Tak więc
można dowiedzieć się wszystkiego o „Walenciku” czyli owianym wieloma legendami
kościele św. Walentego w Bieruniu, z którego podczas II wojny światowej zginął wspaniały obraz „Koronacja Matki Bożej” z XVI w., o „Janie Chrzcicielu” w Bojszowach
z „Panienką Bojszowską” będącą wybitnym dziełem sztuki z pierwszej połowy XVII
wieku, otoczoną szczególnym kultem przez ludność
miejscową.
Prawdziwą
skarbnicą dzieł był kościół
w Brzeźcach rozebrany
w 1902 roku, na szczęście
jego wyposażenie znalazło swoje miejsce w nowej
świątyni. Najcenniejszym
dziełem jest gotycki tryptyk, którego centralną
część stanowi „Santa Conversazione”. Zachował
się też niezwykle cenny
obraz Matki Boskiej Szkaplerznej - patronki kościoła od 1740 roku.”(...)
Miesięcznik „Śląsk” Wiesława Konopelska

