
 „Przedmowa 

Wydanie przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w 

Siewierzu albumu zawierającego wybrane prace malarskie i graficzne jednego z jej członków 

- Tadeusza Kubisy, dotyczące dziejów Siewierza, wpisuje się w statutowe cele Spółki.  

Członkowie Spółki  zawsze dostrzegali potrzebę sprawowania finansowego mecenatu nad 

cennymi inicjatywami, zmierzającymi do zachowania i utrwalenia przejawów siewierskiej 

historii i kultury. Takim działaniem, trwale wpisanym w przestrzeń społeczno- kulturalną 

naszego miasta, było wybudowanie Domu Kultury na nieruchomości stanowiącej własność 

Spółki. Ponadto Spółka przeznaczyła na ten okazały obiekt kilka milionów złotych, 

otrzymanych tytułem rekompensaty za tereny wywłaszczone pod Zalew Siewiersko-

Przeczycki. W roku 1974 Spółka zapłaciła za zakupiony na rzecz miasta, w formie aktu 

notarialnego, Zamek Siewierski, usytuowany na prywatnej nieruchomości jednego z 

mieszkańców Siewierza. Na początku lat osiemdziesiątych uczestniczyła finansowo w 

przygotowaniach do wydania dwutomowej monografii „Praca zbiorowa -Siewierz, Czeladź, 

Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego”. Wspomagała 

swymi funduszami Towarzystwo Miłośników Ziemi Siewierskiej, organizację Dni Ziemi 

Siewierskiej, przygotowania do ogólnopolskich Konkursów Mistrza Gospodarności. Obecnie 

Spółka uczestniczy w ratowaniu – poprzez finansowanie prac konserwatorskich- 

zabytkowych ołtarzy, ambony, chrzcielnicy i innych elementów sztuki sakralnej w kościele 

parafialnym pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu 

W ocenie Zarządu Spółki dorobek malarski i graficzny Tadeusza Kubisy, w 

szczególności ten dotyczący dziejów Siewierza, jest tak obszerny i znaczący, że  zasługuje na 

odrębne wydawnictwo albumowe. Dlatego też pomysł autorów opracowania, aby do Spółki 

skierować propozycję objęcia mecenatu finansowego nad jego wydaniem, został 

zaakceptowany z obustronną satysfakcją. 

Niewątpliwy talent plastyczny Tadeusza Kubisy, rozwijany także pod okiem 

nauczycieli akademickich i poparty systematyczną pracą, opisany został szeroko w notce 

biograficznej. W tym miejscu wspomnę jedynie anegdotycznie, że przejawiał się on już w  

jego dziecięcych rysunkach, kreślonych kredą na ulicy przed domem rodzinnym. Konie – od 

najwcześniejszych lat ulubiony temat Tadeusza– z doskonale uchwyconymi detalami, wiernie 

oddanym ruchem i zachowanymi proporcjami, zachwycały rówieśników oraz budziły 

zainteresowanie i podziw, co wrażliwszych przechodniów.    

W imieniu członków Spółki dziękuję Tadeuszowi Kubisie za kilkudziesięcioletnią, 

niemal benedyktyńską pracę nad tworzeniem ikonografii dziejów Siewierza i gratuluję 

wspaniałych efektów. Specjalne podziękowania kieruję do autorów opracowania: Adama 

Kubisy i Edwarda Sołtysika, którzy dokonali wyboru prac i opatrzyli je interesującym 

komentarzem historycznym.   
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