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Kiedy zabierałem się do pisania tego szkicu monograficznego Oficyny 
Drukarskiej przy Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie, jeden ze znajomych 
poddał w wątpliwość cel takiego opracowania, mówiąc: Ja bym zrozumiał po-
trzebę monografii jakiegoś wielkiego, znaczącego zakładu czy przedsiębior-
stwa w Pszczynie, np. Elwo, PSS czy Polgazu, liczącego setki pracowników  
i mającego znaczące osiągnięcia, ale 3-5 osobowa drukarenka ?

Ta wypowiedź mnie jeszcze zdopingowała i utwierdziła w przekonaniu, 
że taka monografia jest konieczna, bo utrwala nie tylko działalność jakiejś 
firmy, ale prezentuje znaczący wycinek kultury naszego miasta i regionu.

Otóż drukarstwo już od czasów Odrodzenia,  od Gutenberga z Mogun-
cji, wynalazcy ruchomej czcionki było traktowane jako siła kulturotwórcza 
dla Europy (i nie tylko) będąca inspiracją dla rozpowszechniania nowych 
wartości cywilizacyjnych i kulturowych, a drukarze zwani byli „towarzyszami 
czarnej sztuki” aby podkreślić ich odrębność wśród innych rzemieślników.
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Kiedy w 1962 roku ukończyłem krakowską ASP jako plastyk - grafik 
warsztatowy, moje zainteresowanie drukarstwem było zupełnie naturalne, bo 
te dwie dyscypliny są równoległe, a nawet poszczególne techniki tworzą pa-
ralele: drzeworyt w drukarstwie to typografia czyli druk wypukły, akwaforta 
czy miedzioryt - to druk wklęsły, rotograwiura, a litografia, druk płaski to 
odpowiednik offsetu czyli najbardziej rozpowszechnionej obecnie na świecie 
techniki drukarskiej.

w sFerze Marzeń
Po raz pierwszy z drukarnią zapoznałem się na początku lat 60tych XX 

wieku na rynku w Pszczynie - tu mieściła się drukarnia „Prodryn”, którą 
przed wojną założył Otmar Lokay. Tu zobaczyłem maszynę dociskową i arku-
szową w ruchu, tutaj pani Poloczkowa użyczyła mi do małego słoika czarnej 
farby do odbijania pierwszych drzeworytów.

Tutaj wreszcie poznałem moich przyszłych współpracowników - Jurka 
Kapelę, Janusza Ceglarza, Bolka Smolorza i kochaną Elę Kardełko!

Po rozkręceniu działalności kulturalnej Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Pszczyńskiej pojawiła się potrzeba realizacji wydawnictw i publikacji – 
plakatów, folderów a później broszur. Niestety „kierownictwo” Prodrynu nie 
było nam przychylne, wobec czego pierwsze nasze publikacje zamawiałem 
w drukarniach katowickich. Zaprojektowałem pierwszy folder – składankę 
„Pszczyna” z mapką dla turystów. Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami zanio-
słem makietę do przewodniczącego Prezydium Powiatu, czyli wszechwład-
nego Zbigniewa Niemcewicza. Po trzech tygodniach czekania odebrałem 
materiały bez jego zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu cenzury. W Katowicach 
zamówienie przyjęły RSW Prasa – Książka Ruch. Drugą składankę „Zagroda 
Wsi Pszczyńskiej” w 1975 roku wydrukowała Drukarnia Uniwersytetu Ślą-
skiego.

To były początki mojej przygody z poligrafią. W następnych latach ta 
drukarnia wydrukowała nam jeszcze 2 publikacje dra Jana Kruczka: „Z dzie-
jów budowy organów na Ziemi Pszczyńskiej” i „Z dziejów kapeli dworskiej 
w Pszczynie”.
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Aż trzech ministrów musiało wyrazić zgodę na powstanie naszej o� cyny
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Ważną publikacją dla młodych badaczy dziejów Pszczyny było wydaw-
nictwo TMZP „Z dziejów drukarstwa w Pszczynie” dra Jerzego Polaka i Mał-
gorzaty Tomczykiewicz. To również druk DUŚ podobnie jak wydawnictwo 
„Kultura Ludowa Ziemi Pszczyńskiej” A. Spyry - pierwsze tak wyczerpujące 
opracowanie w tej dziedzinie.

Te nasze wędrówki po różnych drukarniach i organizacja Muzeum Pra-
sy Śląskiej nasunęła pomysł i inicjatywę powołania przy tym muzeum wła-
snej oficyny drukarskiej. Był to rok 1984, rzeczywistość socjalizmu i cenzury. 
Więc pomysł ten był właściwie marzeniem. Ale kropla drążyła skałę i zaczęły 
się starania. Oczywiście w Warszawie. Zgodę musiały wtedy wyrazić 3 Mini-
sterstwa PRL-u: Finansów, Kultury i Sztuki oraz Spraw Wewnętrznych.

24 marca 1984 - ku mojemu zdumieniu i radości otrzymujemy zgodę 
wymienionych ministerstw na otwarcie Zakładu Drukarskiego przy MPS 
przy ulicy Piastowskiej 26. Była tam oczywiście cała lista ograniczeń, charak-
teru druków, ich nakładów i rodzaju. Ale była zgoda. Niemała była tu zasługa 
Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Fran-
ciszka Rysia.

Zaczęła się organizacja oficyny. Pierwszą sprawą, bardzo trudną było 
znalezienie maszyn, sprzętu. Jakiejkolwiek maszyny typograficznej czy in-
troligatorskiej. żadna państwowa firma nie mogła odstąpić ani odsprzedać 
urządzeń drukarskich bez zezwoleń cenzury.

cenzUra
Tutaj wypada poświęcić parę zdań tzw. „cenzurze” czyli Głównemu 

Urzędowi Kontroli Publikacji i Widowisk i jego oddziałom w miastach woje-
wódzkich. Pszczyna podlegała Okręgowemu Urzędowi w Katowicach.

Ponieważ ta niesławna instytucja zakończyła swą działalność po „okrą-
głym stole” czyli w 1989 roku, młodzi ludzie w obecnej rzeczywistości mogą 
ją kojarzyć z jakimś monstrualnym ramieniem bezpieki czy ówczesnego re-
żimu.

Otóż taki pogląd jest z gruntu fałszywy. Biura Urzędu w Katowicach przy 
ul. Liebknechta 15, w przedwojennej willi brata W. Korfantego miały dość 
sympatyczny charakter a urzędniczki były uprzejme. Nas obsługiwała pani 
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Protokół kontroli O� cyny przez cenzurę



– 10 –

Lodzia, miła choć głupiutka kobieta, a jedyną uciążliwością dla mnie było to, 
że za każdym razem musiałam trzykrotnie do niej jechać pociągiem. Raz - za-
twierdzenie ilustracji do zamówienia w RSW Katowicach, klisz cynkowych. 
Dwa - do zatwierdzenia całości druku do składu i trzy - do zezwolenia na 
rozpowszechnianie wykonanej odbitki.

Te stałe, wielokrotne wędrówki męczyły mnie, ale nie były skomplikowa-
ne. Dopiero jakiekolwiek zahaczenie o sprawy związane z polityką, wywoły-
wały w Urzędzie Kontroli ożywienie i zakazy.

Podam tutaj jeden z wielu przykładów takich interwencji. Otóż, kiedy 
przyjechałem do pani Lodzi z projektem plakatu na „Wieczory u Telemanna”, 
oświadczyła mi, że nie zatwierdzi, bo Telemann to Niemiec, a opera „Pimpi-
nione” miała być wykonana przez Warszawską Operę Kameralną po niemiec-
ku! Skończyło się moim spotkaniem z dyrektorem Urzędu, gdzie zapewniłem 
go, że Telemann urodził się w Magdeburgu (NRD) a na plakacie napiszemy, 
że opera będzie wykonywana w języku „oryginalnym”.

Ta dziwna współpraca ciągnęła się około 20 lat. Było jak to mówią na 
wschodzie „i straszno i smieszno”. Zakończyła się w 1989 roku po „okrągłym 
stole”, a ostatnie zezwolenie, jakie otrzymaliśmy, Głównego Urzędu z War-
szawy czyli ISSN na „Głos Pszczyński” i „Niezależny Orędownik Kulturalny”. 
Czas pani Lodzi i jej zwierzchników zakończył się, mam nadzieję, że defini-
tywnie.

szUkanie Maszyn, UrzĄdzenia i sPrzęTów
Zdobycie podstawowych maszyn i sprzętów do zakładanej oficyny było 

szukaniem na oślep. Zawsze pomagał nam przypadek i łut szczęścia.

Oto w bielskich zakładach włókienniczych „Lenko” była mała druka-
renka. Tam zaproponowano nam bezpłatnie przygotowaną do złomowania 
XIX wieczną prasę typu „boston” prod. niemieckiej (Kahle – Leipzig). Była 
w pełni sprawna, drukująca format a4, z napędem ręcznym. I to później był 
podstawowy sprzęt do tłoczenia pierwszych druków: wizytówek, ulotek i za-
proszeń.

Dostałem sygnał z Lublińca, od mojego znajomego ze starego zakła-
du drukarskiego, że mogą nam odsprzedać „po taniu” elektryczną maszy-
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nę dociskową z przełomu XIX/XX 
wieku marki „Monopol”. Był to dość 
niebezpieczny sprzęt, bowiem jedną 
ręką nakładaczka wkładała kartkę do 
druku a drugą kolejną wyciągała.

Jednocześnie na miejscu dowie-
działem się, że w miejscowym zakła-
dzie - w szkole dla głuchoniemych 
leży nierozpakowana falcerka pro-
dukcji NRD, którą kupiono, ale nie 
wiedziano, do czego służy!!

Kupiłem ją za grosze, a później 
przez wiele lat służyła nam do fal-
cowania (łamania) arkuszy metodą 
kasetową. Przy okazji prywatnie ku-
piliśmy sobie pierwsze polskie wykła-
dziny z lublinieckiego „Lentexu”.

Pierwsza maszyna 
– prasa typu BOSTON, z XIX wieku

W Bielsku-Białej przy ulicy Lenina mieściła się introligatornia. Tam za 
niewielkie pieniądze nabyłem ręczną gilotynę marki Krauze – Leipzig” z lat 
20 XX wieku i ręczną bigówkę - perforatorkę marki Jacub Fajans Varsovie. 

Cztery regały z kasztami przywieźliśmy z drukarni akcydensowej z Ło-
dzi. I to był cały sprzęt, cały park maszynowy, z którym rozpoczynaliśmy 
działalność ofi cyny przy Muzeum Prasy Śląskiej w 1985 roku.

Pierwszym sprzętem z prawdziwego zdarzenia była elektryczna maszyna 
arkuszowa „VICTORIA – FRONT” produkcji NRD. To na niej drukowaliśmy 
pierwsze gazety (format B2) w technice typografi cznej. Po paru latach do-
szedł nam nabytek – maszyna ORGINAL – MERCEDES B2. Ciekawostką w 
niej było automatyczne podawanie w powietrzu arkuszy z jednych ssawek do 
drugich. Ostatnią typografi czną maszyną był dociskowy automat A3 Heidel-
berg Original, prod. RFN. To już był szczyt naszych marzeń. Uzupełnieniem 
była mała krajarka „Opatów”. 

Wtedy moi kochani chłopcy Janusz Ceglarz i Jurek Kapela pojechali do 
„Timexu” w Bielsku i zachwycili się maszynami off setowymi, czyli obowiązu-
jącą dziś powszechnie techniką druku płaskiego. Trzeba się było rozglądnąć 
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za jakąś używaną maszynę off setową, aby nadążyć za tempem druku i jego 
ceną. Przywieźliśmy z Krakowa okropnego „łupa” marki „Roztaprint” prod. 
niemieckiej, która była nie do naprawienia i przynosiła więcej nerwów niż 
pożytku. Więc pojechaliśmy z „chłopcami” do Linden w NRF i tam nabyli-
śmy porządną czeską maszynę dociskową „Romayor”. To już był porządny, 
szybki sprzęt. Dalej były kolejne arkuszowe maszyny off setowe „Rotaprint 
70/50” i czeska „Dominanta”.

Park maszynowy wymienił dopiero Zdzisław Spyra /syn/ który przejął 
ofi cynę w 2003 roku. Ruszył japońską 2 – kolorówką „Ryobi”, naświetlarką do 
płyt off setowych „Cobalt” prod. duńskiej i dobrą krajarką „Polar”. Oczywiście 
nie wspomniałem o komputerze, który działa od początku XXI wieku z coraz 
szybszym oprogramowaniem i drukarką cyfrową.

Pierwsza załoga: R. Szydłowki, A. Spyra, J. Kapela, M. Skrzypiec, J. Ceglarz 
i G. Kardełko.
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kUPowanie PaPierU 
- Prawdziwa ekwiLiBrysTyka
Papier w czasach Polski Ludowej, a szczególnie po stanie wojennym był 

pod ścisłą reglamentacją na szczeblu wojewódzkim. Drukarnie nie miały pa-
pieru, więc klienci musieli sami przywozić papier z przydziału do druku. Po 
uruchomieniu naszej ofi cyny zaczęły się podróże po południowej Polsce za 
każdą ilością papieru. Do starej papierni w Kaletach pojechałem „wyżebrać” 
100 arkuszy kartonu na okładki. Tam też kupiłem gruby papier w rolkach do 
zaklejania pieców ceglanych w czasie wypału cegły. Na tym drukowaliśmy 
„Powieści o Eliaszu i Pistułce” A. Lyski.

Jakieś małe ilości papieru zdobywałem w papierni w Myszkowie, później 
w Dąbrowicy i Głuchołazach. Wyłącznie za gotówkę. Każda dostawa papieru 
miała inny odcień. Dlatego przeglądając pierwsze roczniki „Głosu Pszczyń-
skiego” widać, że prawie każdy numer był na innym kolorze papieru.

Maszynista Janusz Ce-
glarz obsługiwał kolejne 

maszyny arkuszowe, 
Victoria-Front i Original 

Mercedes II
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Moim wiernym towarzyszem tych podróży był pan Ryszard Winiarczuk, 
który swoim „Żukiem” czyli bagażówką przywoził materiały. Kiedyś nawet 
pojechał ze mną do Linden koło Frankfurtu nad Menem w Niemczech po 
maszynę drukarską (z teściową, jako tłumaczką). 

Sytuacja zaczynała się powoli normalizować po 1995 roku, kiedy to uru-
chomiono w Świeciu amerykańską fabrykę papieru i powstawały kolejne 
hurtownie tego materiału. 

LUdzie  załoGa
Jest takie wyświechtane powiedzenie „Ludzie – to brzmi dumnie” czy 

jakoś tak (M. Gorki). Wypadku załogi naszej ofi cyny to była najczystsza 
prawda. Ludzie, którzy do nas przyszli z drukarni „Prodryn” na rynku to byli 
prawdziwi entuzjaści czarnej sztuki drukarskiej, pełni inicjatywy do naszego 
przedsięwzięcia. Jerzy Kapela – zecer, Janusz Ceglarz - maszynista i Gabriela 
Kardełko – introligatorka. To była pierwsza załoga. Niedługo później doszła 

J. Kapela i B. Smolorz przy ekologicznej zecerni
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młodziutka Mirosława Skrzypiec, 
która zaczęła się wprawiać jako in-
troligatorka.

Pierwszym kierownikiem był 
Tadeusz Cempura ale był to kilku-
miesięczny epizod. Po nim objąłem 
kierownictwo, kształtując działalność 
w kierunku druków artystycznych, 
na czerpanych papierach, publikacji 
bibliofi lskich, związanych z historią 
i kulturą Śląska i Ziemi Pszczyńskiej.

W naprawach i konserwacji 
maszyn dzielnie pomagał Michał 
Smolorz i Mieczysław Szkliniarz. Po 
rozpoczęciu druku „ Głosu Pszczyń-
skiego” pracowali na linotypach Raj-
mund Szydłowski i Bolesław Smo-
lorz. 

Wybitnie pomógł nam w druku 
pierwszych gazet szef produkcji ga-
zetowej w RSW Prasa w Katowicach, 
Piotr Gasz. Złożył w Katowicach  pierwsza dwa numery „Głosu” a następnie 
pomagał nam na linotypie. Z Bielska dojeżdżał inny linotypista, Adam Ryłko. 
Na falcerce pracowała dłuższy okres Teresa Wyrobek.

Po przejęciu ofi cyny przez Zdzisława Spyrę, pomagali maszyniści Mie-
czysław Kubica i Sebastian Ponikowski. Do drukarni wkraczają komputery 
na których poza właścicielem zaczyna pracę Kamil Skrzyński. Na off setowej 
maszynie dwukolorowej rozpoczął pracę Michał Kaps. 

Należy też wspomnieć o uczniach, którzy uczyli się zawodu maszynistów 
i introligatorów. Byli to: Sylwia Cięcinka, Sabina Skrzypiec, Anna Wrzos, Sła-
womir Spek, Szymon Szweda, Dariusz Abram i Marcin Jurczyk.

Ważną rolę w naszej ofi cynie pełnili tzw. „łamacze”, czyli osoby, których 
funkcją było złamanie materiałów, czyli tekstów i ilustracji i przygotowanie 
ich do druku. Najwięcej tej pracy wykonał Z. Spyra, ale także J. Sosnowska, 

Linotypista Adam Ryłko
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J. Kobyliński i K. Skrzyński. 

Ciekawostką jest fakt, 
że w latach 90-tych tek-
sty składał nam młody D. 
Skrobol, obecny burmistrz 
Pszczyny.

Ludzie, współpracow-
nicy, załoga – to była i jest 
ta podstawowa Wartość, 
która zdecydowała o jakości 
i poziomie naszych wytwo-
rów, a tym samym o randze 
ofi cyny w dziejach kultury 
Pszczyny i powiem nie-
skromnie – Górnego Śląska.

Od 2019 roku nasze 
ofi cyna przyjęła formę spółki, którą kieruje Wiktor Solik i Olga Witka.

Jednocześnie drukarnia otrzymała nowe, większe pomieszczenie przy ul. 
Warownej 3 niedaleko Muzeum Prasy.

dzieło  czyLi seTki wydawnicTw, 
TysiĄce GazeT
Wspomniałem już, że głównym kierunkiem naszej działalności dru-

karsko – wydawniczej były publikacje z dziedziny historii i kultury Ziemi 
Pszczyńskiej i Śląska. Oczywiście zawsze wykonywaliśmy druki komercyjne, 
bez tego ofi cyna by się nie utrzymała. Tutaj wymienię jednak te, z których je-
stem usatysfakcjonowany. Były to wspólne przedsięwzięcia z władzami mia-
sta i powiatu a także z Muzeum Prasy Śląskiej i Towarzystwem Miłośników 
Ziemi Pszczyńskiej. Z wdzięcznością wspominam tu Alka Cieszkę, z którego 
inicjatywy powstały „Kronika księstwa pszczyńskiego” Schaeff era, czy „Słow-
nik Biografi czny Ziemi Pszczyńskiej”.

Drukowaliśmy dla znanych, m. in. śląskich au-
torów: T. Kijjonki i J. Kruczka
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Z innych, ważnych 
dzieł wymienię monu-
mentalny „Poczet Panów 
i Książąt Pszczyńskich” dra 
Jerzego Polaka, „Z dziejów 
Browarów i Piwowarów 
Pszczyńskich” dra Jana 
Kruczka, publikacje dr Ha-
liny Nocoń, wśród których 
ważna „Inteligencja Polska 
Powiatu Pszczyńskiego 
1922-1939”.

Drukowaliśmy więk-
szość książek z zainicjowa-

nej przez starostę Krystiana Szostaka „Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej”.

Najdłuższym przedsięwzięciem wydawniczym wykonywanym przez ofi -
cynę była 25 tomowa seria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
o tematyce śląskiej, wśród nich Jana Miodka „Śląska Ojczyzna – Polszczyzna”, 
Stanisława Hadyny „O Ludomirze Różyckim” czy Daniela Kadłubca „Cie-
szyńsko – Zaolziańska Polszczyzna”. Całość pod redakcją G. Ociepki.

Wysoko sobie cenię naszą własną serię, wydawaną na czerpanym pa-
pierze pt. „Perły słowa polskiego na Ziemi Pszczyńskiej”. Wstęp do trzech 
tomów napisał prof Jan Miodek. Były to mało znane teksty P. Wacheniusa, 
pastora Bartelmusa, kazanie księdza Szyszkowica, Jana Kupca i innych.

Tłoczyliśmy wiele tomików śląskiej poezji, wśród nich T. Kijonki, H. Ko-
tasa, W. Kostrzewy i wielu, wielu innych.

Wiele satysfakcji przyniosło nam wydawanie serii „Wykładów Akade-
mickich” Uniwersytetu śląskiego pod red. P. Pradeli w nakładach bibliofi l-
skich, numerowanych na papierach czerpanych, a wśród nich T. Sławek, ks. 
A. Boniecki, K. Kutz, J. Stuhr i inni.

Odrębnym zagadnieniem było opracowywanie i druk monografi i prawie 
wszystkich miejscowości gminy Pszczyna i kilku innych. Wśród nich bogata 
objętościowo monografi a Łąki.
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Inne, ciekawe serie wydawnictw, realizowane przez naszą ofi cynę, to cykl 
„Pallas Silesia” pod red. Dariusza Rotta, a także nasza pszczyńska „Ludzie 
naszej Ziemi”. Wśród nich biografi a księdza Kapicy, ks. prof. J. Wycisły.

Dużą popularność osiągnęły 2 wydania albumu „Madonny drewnianych 
kościołów Ziemi Pszczyńskiej” czy „Herbarz Panów Ziemi Pszczyńskiej”.

Nie sposób tu wymienić choćby tylko najważniejszych tytułów spośród 
kilkuset tłoczonych w ofi cynie książek.

Na koniec wymienię druk wydawnictw ciągłych, czyli gazet i czaso-
pism dla regionu. To dużo tytułów, niektóre przez wiele lat. Od 1998 roku do 
dziś drukujemy „Odgłosy Brzeszcz” pod obecnym tytułem „Biuletyn gminy 
Brzeszcze”.

Przez 12 lat ofi cyna drukowała „Głos Pszczyński”. „Pszczyński Niezależ-
ny Orędownik Kulturalny” ukazywał się przez 25 lat (1990-2015).

W różnych okresach drukowaliśmy gazety kopalniane, parafi alne, gmin-
ne i kulturalne, wśród nich najbardziej oryginalną „Traktorzysta Pszczyński” 
G. Szczepańczyka.

W tym roku nasza Śląska Ofi cyna Drukarska publikuje serię wydaw-
nictw A. Spyry o wydarzeniach kulturalnych Pszczyny pod wspólnym ty-
tułem „Pszczyna 2020 Pandemia”. Mam nadzieję, że pandemia się wkrótce 
skończy, a Ofi cyna nadal będzie uczestniczyła w rozwoju kultury miasta 
i regionu. Czego Jej i sobie życzę.

Drugi właściciel, Zdzisław Spyra zaczął od 
robienia porządków po swoim poprzedniku
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Załoga z rodzinami na dorocznym, tradycyjnym Dniu Drukarza


