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Parafie ziemi jastrzębskiej w spisie świętopietrza         
z roku 1335 i 1447

W średniowieczu archidiakonat opolski w diecezji wrocławskiej dzielił się na 12 
archiprezbiteratów (dekanatów). Jednym z nich był archiprezbiterat żorski. Wierni w 
tym czasie zobowiązani byli uiszczać opłatę papieżowi, hoc est świętopietrze. Można 
się spotkać z wieloma nazwami świętopietrza, przykładowo: Denarius s. Petri, sente 
Petris pfenning, Petronales. Była to danina, czynsz lub też opłata należąca się Stolicy 
Apostolskiej za „opiekę”. Początkowo miało postać podymnego, czyli płacono go     
od domu mieszkalnego (rodziny), następnie pogłównego. Pobierano go wówczas  
od każdej duszy-osoby (certa pensio de personis singulis). Kolejno świętopietrze 
płaciła parafia (ecclesia parochialis). W takiej sytuacji poborem daniny zajmował się 
pleban, który opłatę zbierał od wiernych, następnie przekazywał kolektorowi.

W 1335 r. sprawozdanie z poboru świętopietrza (opłaty na rzecz papiestwa) 
sporządził kolektor, nuncjusz Galard de Carceribus (Galhard z Cahors, Galhard      
de Carceribus). Wśród zaledwie siedmiu wymienionych parafii żorskiego 
archiprezbiteratu kolektor wymienił kościół w Bziu. Zapewne sprawozdawca nie ujął 
wszystkich wówczas działających parafii na tym obszarze. Nie wiedzieć dlaczego 
pominął, działające już pewnie wtedy, parafie m.in. w Szerokiej i Moszczenicy. 
Kolektor wskazał, że kościół w Bziu uiszczał opłatę w wysokości 13 skojców: 
„Ecclesia de Goltmansdorf, XIII sc.”. Wedle wskazań nuncjusza parafia w Bziu była 
zatem jedną z największych. Wyższą opłatę uiszczali tylko wierni z Rybnika            
(20 skojców). Ówczesny skojec miał równowartość groszy praskich 
(najpopularniejszych w Europie Środkowej srebrnych monet).   
W sporządzonym sprawozdaniu z poboru świętopietrza za rok 1447 przez 
archidiakona opolskiego, jednocześnie kanonika wrocławskiego, subkolektora 
papieskiego działającego z ramienia Konrada biskupa wrocławskiego, czyli Mikołaja 
Wolffa, w skład żorskiego archiprezbiteratu wchodziły takie parafie jak (wysokość 
świętopietrza, nazwa parafii):
- VIII grossi Goltmansdorff (Bzie płaciło 8 groszy świętopietrza),
- IIII grossi Hermansdorff (Jastrzębie płaciło 4 grosze świętopietrza),
- IIII grossi Tunsdorff (Szeroka płaciła 4 grosze świętopietrza),
- III grossi Mostnicz (Moszczenica płaciła 3 grosze świętopietrza).

Spośród wymienionych wówczas parafii, a działających dziś w granicach miasta, 
najwyższą opłatę uiszczało Bzie. Spis świętopietrza z tego roku jest bardzo 
szczegółowy i rozległy. Warto jednak nadmienić, że wśród wymienionych 25 parafii 
nie ma, jak przypuszczano do tej pory, parafii w Ruptawie. Wskazywano rzekomo 
jakoby parafia ruptawska była wzmiankowana w powyższym spisie, pomiędzy 
Moszczenicą a Leszczynami, pod nazwą Radzcow. Nie dotyczy to jednak 
interesującej nas parafii, a Radziejowa (dziś dzielnica Rybnika).

Źródła:
- Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis nunc primum e codice autographo 
editus, v. 8, t. II ,Cracoviae 1864.

-  Gromnicki T., Świętopietrze w Polsce, Kraków 1908.
- Helcel A. Z., Starodawne prawa polskiego pomniki z ksiąg rękopiśmiennych dotąd 
nieużytych główniej zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej, 
t. II,  Kraków 1870.
- Monumenta Poloniae Vaticana, tomus I, Continet Acta Camerae Apostolicae, volumen I, 
1207-1344, Cracoviae 1913.
- Registrum denarii sancti Petri in archidiaconatu Opoliensi sub anno domini MCCCCXLVII 
per dominum Nicolaum Wolff decretorum doctorem, archidiaconum Opoliensem,                  
ex commisione reverendi in Christo patris ac domini Conradi episcopi Wratislaviensis, sedis 
apostolice collectoris, collecti [w:] „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum 
Schlesiens”, Breslau 1893.

Janusz Lubszczyk (historyk, nauczyciel historii w SP nr 19 oraz ZS nr 3 w Jastrzębiu-
Zdroju, archiwista - Wodzisław Śląski)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Towarzystwo Wstrzemięźliwości w parafii ruptawskiej 
i jastrzębskiej

2 lutego, w uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej, 1844 r., ks. Jan Alojzy Ficek 
wraz franciszkaninem Stefanem Brzozowskim (Antoni Brzozowski) ogłosili,           
że pragną wprowadzić w swej parafii, w Piekarach, abstynencję od wódki. Ojciec 
Brzozowski wygłosił wówczas płomienne kazanie atakujące w całej rozciągłości 
„przypadłość pewną”, problemy alkoholowe, które w szczególności dotykały 
chłopów. Był to przyczynek do szerszej działalności. Duchowni zaczęli tym samym 
organizować misję wstrzemięźliwości i urządzać pierwsze Towarzystwa 
Wstrzemięźliwości. Początkowe efekty były bardzo zadawalające, bo wspólnymi 
siłami udało się zamknąć nawet 300 gorzelni. Płynęły z tego istotne korzyści. W tym 
czasie zmalała m.in. znacząco liczb przestępstw. Warto zaznaczyć, że postulatem 
towarzystw nie była zupełna rezygnacja ze spożywania alkoholu. W głównej mierze 
chodziło o całkowite wyeliminowanie alkoholi wysokoprocentowych (spiritus, rum, 
arak).

Parafie w Jastrzębiu i Ruptawie należały wówczas do dekanatu 
wodzisławskiego, komisariatu biskupiego w Raciborzu. Należy nadmienić przy tym, 
że do parafii jastrzębskiej przynależało Jastrzębie Górne i Jastrzębie Dolne oraz 
kolonia Zofiówka, zaś do ruptawskiej - Ruptawa, Cisówka, Ruptawiec oraz filia        
w Moszczenicy. Według danych z 1846 r. w dekanacie wodzisławskim było              
w Towarzystwach Wstrzemięźliwości skupionych 13 635 osób. Nie wszyscy, którzy   
w towarzystwach byli, respektowali główny postulat, hoc est unikanie picia wódki.    
W dekanacie wodzisławskim w tymże roku było takich co najmniej 149 osób.          
Po słownej reprymendzie duchownego zarzekali się, iż pić od tej pory nie będą. 

W sumie wszystkich, którzy odstąpili od picia wysokoprocentowych trunków było 
15 097 osób w dekanacie wodzisławskim. Z tej liczby śluby przed ołtarzem Pańskim 
złożyło 7 383 kobiet. Do ksiąg Towarzystwa Wstrzemięźliwości wpisało się 849 osób 
z parafii jastrzębskiej i 975 z parafii ruptawskiej. Według źródeł ludzie chętnie garnęli 
się do tworzonych wówczas towarzystw.
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za darmo wódkę, organizując zabawy, kolportując ulotki sugerujące,                        
iż wstrzemięźliwość od alkoholu szkodzi zdrowiu. Innym argumentem, który 
podnosili przeciwnicy abstynencji był rzekomy cudowny wpływ wódki na ciężko 
pracujących (m.in. górników). Aby podołać trudom pracy ludzie wykonujący takie 
zawody winni, ich zdaniem, pić wysokoprocentowy alkohol.

Jednocześnie w 1844 r. rozpoczął się w okolicy nieurodzaj - choroba 
ziemniaczana (prawdopodobnie wywołana przez Phytophthora infestans z gromady 
Oomycota). Chłopi zebrali ledwie dziesiątą część dotychczasowych zbiorów.         
Na domiar złego w kolejnych latach doszedł nieurodzaj zboża. To spowodowało,    
że produkty zdrożały do tego stopnia, że mieszkańcy nie mogli nabyć żywności. 
Deficyt żywności windował ceny. Z kolei drożyzna uniemożliwiała zakup jedzenia. 
Zaraza ziemniaczana wespół z nieurodzajem zbóż obniżyła znacząco produkcję 
wódki w okolicznych gorzelniach. Niewątpliwie iluzorycznie pomogło to w obniżeniu 
produkcji alkoholu, a i paradoksalnie wsparło chwilowo działalność tutejszego 
Towarzystwa Wstrzemięźliwości. To jednak spowodowało, że ludzie głodowali, 
podupadali na zdrowiu, a i zapadali na śmiertelne choroby. Miejscowi zjadali korę 
drzewną, korzonki, a nawet słomę. Głód i epidemia tyfusu z lat 1847-1848 zrodził 
przekonanie wśród chorujących, że antidotum jest wódka. Miała rzekomo pomagać 
zwalczyć i zapobiegać chorobom (dżuma, cholera, tyfus). Nawoływania właścicieli 
geszeftów padały na podatny grunt. Argument jakoby spożywanie alkoholu 
odstrasza choroby był wszechobecny, a wspierała go śmierć zbierająca ogromne 
żniwo. Śmiertelność sięgała w okolicy nawet 20%. W wyniku tego działalność 
Towarzystw Wstrzemięźliwości została mocno wyhamowana. Znalazły się one         
w ogromnym kryzysie. Wprawdzie przetrwały go, jednak impet, z jakim działały        
w początkowej fazie, oraz siła perswazji duchowieństwa znacząco osłabła. Ich żywot 
był stosunkowo krótki, choć trzeba zaznaczyć, że odegrały one niebagatelną, 
pozytywną rolę wśród tutejszej ludności.

Źródła:
- Kronika czyli Opis topograficzno-historyczno-statystyczny miasta i wolnego mniejszego 
państwa stanowego Wodzisław na Górnym Śląsku, cz. I: grudzień 1860, cz. II: październik 
1864, Franz Ignatz Henke, Wodzisław Śląski 2003.
- Myszor J., Ruch trzeźwości na Górnym Śląsku w latach 1844-1914 [w:] Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne, t. XIV, Katowice 1981.
- Polski Słownik Biograficzny, t. 3. Kraków 1937.
- Tyrowicz M., Dzieje ruchu rewolucyjnego na Śląsku w latach 1846-1849, Katowice 1960.
- Ważność towarzystwa wstrzemięźliwości, „Przyjaciel Ludu”, rok XI, nr 12 z 21 IX 1844.

Janusz Lubszczyk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jastrzębie oczami członka Królewskiego Towarzystwa 
Geograficznego z Londynu

Właściciele jastrzębskiego uzdrowiska włożyli wiele trudu, by rozreklamować 
kurort i zwabić jak najliczniejszą klientelę. W większości gośćmi naszego uzdrowiska 
byli tzw. „zwykli ludzie”. Jednak do tej małej wioski trafiali także bardziej zacni goście.

Jako motywację podawano wówczas, iż pijaństwo jest główną przyczyną 
pauperyzacji włościan. Konsekwencje ponosiło pośrednio całe państwo, gdyż chłopi 
wydawali znaczącą część swoich pieniędzy na wódkę, tracąc przy tym ogrom czasu, 
który można by korzystniej spożytkować. Ponadto alkohol był wybitnie szkodliwy  
dla zdrowia („nadwątla siły ciała i umysłu”). Skłonność do spożywania trunków była 
pewną zaporą dla dobrobytu i postępu kulturowego. Wódka były wówczas bardzo 
tania, co powodowało, że była szeroko dostępna. Upijano się często, upijali się 
prawie wszyscy przy byle okazjach. A sprzyjała temu niewątpliwie duża ilość karczm, 
oberż, szynków, w których to można było owe trunki nabyć. W roku 1858 były tutaj,   
w okolicy, co najmniej trzy gospody, dwie karczmy i 14 szynków lub knajp.

Wprawdzie propagowanie trzeźwości miało dużo zalet. Jednak występowały też 
znaczne mankamenty, mianowicie traciły na tym bezsprzecznie tutejsze 
gospodarstwa chłopskie. Aby straty zbilansować, zalecano właścicielom gorzelni, 
by przeorientowali produkcję rolną, przykładowo na chów i wypas bydła, czy też     
na produkcję buraków cukrowych. Gdyby jednak stracili na tym i tak pryncypium 
najwyższym nad ich zarobkiem miał być los włościan. Duchowni dążyli także          
do wyższego opodatkowania alkoholu, co miało spowodować wzrost jego ceny,        
a przy tym mniejszą dostępność. Niewątpliwie tego rodzaju akcja mocno uderzała   
w gorzelnie. Ich właścicielami w znakomitej większości byli Niemcy wyznania 
ewangelickiego. Mocno sprzeciwiali się również ruchowi abstynenckiemu 
szynkarze - Żydzi i handlarze alkoholem - domokrążcy. Dochody producentów 
spadły niemalże do zera. Żydzi próbowali zachęcać do odstępstw, rozdając

Drewniany kościół w Ruptawie z XVI w. na pocztówce z lat 30. XX w. / Arch. MOK-GHM
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jastrzębie oczami członka Królewskiego Towarzystwa 
Geograficznego z Londynu
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Drewniany kościół w Ruptawie z XVI w. na pocztówce z lat 30. XX w. / Arch. MOK-GHM
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i Kolonię. Jest to jednak długa droga. Osoby, które lubią morze wybiorą drogę przez 
Hamburg, choć będą prawie 12 godzin dłużej w podróży, nawet jeśli dopisze im 
szczęście i szybko dotrą do celu. W tym względzie specjalnie wybraliśmy drugi 
wariant. Na statku „Virgo”, z Londynu, przybyliśmy po bardzo szybkiej 37-godzinnej 
podróży do Hamburga, załapując się na nocny transport poczty do Berlina. Pociąg, 
który ją transportuje, przewiezie podróżnego bez przesiadek do Wrocławia, jeśli 
komuś zależy na czasie. Berlin oraz pozostałe miejsca po tej stronie są już ogólnie 
znane i traktujemy go jako nasz punkt startowy (...).

Pierwszą stacją na linii w kierunku Warszawy są Petrowice, najbliższe naszego 
punktu przeznaczenia. Po zejściu  z peronu przekonaliśmy się, że znaleźliśmy się 
poza szlakiem zwykłych turystów, bo nie było żadnych pojazdów oczekujących      
na przybycie pociągu - niezbyt miła perspektywa, tym bardziej, że deszcz padał 
rzęsiście, a dodatkowym obciążeniem był nasz bagaż. Berlińczyk rzeczywiście 
uważa, że to przygoda przemierzać Górny Śląsk, a wielu Niemców w kąpielach     
nie uwierzy w nasze uroczyste zapewnienie, że przybyliśmy specjalnie z Londynu, 
nawet jeśli jakiś współpracownik gazety z Wrocławia uzna to wydarzenie godne 
opisania. Jakiś transport był absolutnie konieczne, i jak to było z wyborem Hobsona 
(wybór w sytuacji, kiedy można dostać albo tylko to, co dają, albo nic – przyp. red.), 
wysłaliśmy chłopaka do najbliższego domu wiejskiego i wynajęliśmy mały 
czterokołowy powóz z parą koni.

Z wiązką słomy służącą za siedzenie i naszym bagażem jako oparciem, 
wyjechaliśmy w strugach bezlitosnego deszczu wzdłuż jednej z najbardziej 
wstrętnych dróg, które można sobie wyobrazić. Po około godzinie jazdy,                  
na szczęście bez większych zmartwień, które czasem wydawały się prawie więcej 
niż prawdopodobne, dotarliśmy do uzdrowiska. Nasze dusze trochę się ożywiły, 
kiedy zobaczyliśmy piękną aleję brzóz, prowadzącą do małej wioski. Nasze 
pierwsze zapytanie o stancje nie wywołały zachęcającej odpowiedzi. „Brak wolnych 
miejsc” było powszechną odpowiedzią dla gości przybyłych w tym sezonie, a nasz 
przypadek nie był wyjątkiem, więc po sprawdzeniu najbardziej prawdopodobnych 
miejsc i pytaniu, czy mamy własne posłanie, byliśmy zadowoleni ze znalezienia na tę 
noc małej izdebki, w której było jedno łóżko z posłaniem i drugie bez posłania.

Pierwsze wrażenia z Jastrzębia, zwłaszcza że następnego dnia było wilgotno       
i dżdżyście, nie były zbyt korzystne, ale jest to miejsce, które znacznie zyskuje        
po bliższym poznaniu. Odwiedzający te kąpiele przyjeżdżają dla ich zdrowia,           
a nie mody lub zabawy, jak w Homburg lub Baden-Baden. Dla niektórych rodzajów 
dolegliwości byłoby trudno dokonać lepszego wyboru.

Tutejsze wody mineralne posiadają szczególne właściwości ze względu na ilość 
jodu, który zawierają. Poza tym posiadają również brom. W odniesieniu do tego 
ostatniego elementu przypominają słynne wody Kreuznach, ale zawierają cztery 
razy więcej jodu. Mają mniej soli kuchennej i w związku z tym są bardziej przyjemne 
w smaku. Niektórzy z gości z początku nie piją zbyt chętnie porannej porcji,            
ale szybko się przyzwyczajają i codzienny obowiązek staje się przyjemnością. 
Podstawowy program przewiduje pobudkę około szóstej i zaleca dwa lub trzy hausty 
wody przy źródle między tą godziną a ósmą po południu, w międzyczasie spacerując 
po parku, który jest ładnie położony. Tu dobry zespół gra przez dwie godziny każdego

Jednym z nich był George Gladstone – członek Królewskiego Towarzystwa 
Geograficznego z Londynu. Z informacji uzyskanych w samym Towarzystwie 
dowiadujemy się, że pan Gladstone został jego członkiem 14 marca 1864 r.              
z poręczenia W. S. Lindsay'a (członek brytyjskiego parlamentu, założyciel jednego    
z największych koncernów żeglugowych świata - WS Lindsay & Co),  J. G. Frith'a 
(prezes Great Indian Peninsula Railway Company, wiceprezes The Enniskillen     
and Londonderry Railway) i jeszcze jednej niezidentyfikowanej osoby (problemy      
z rozszyfrowaniem podpisu). Po dłuższych poszukiwaniach udało się ustalić nieco 
więcej.

George Gladstone (1828-1909) urodził się w Londynie w dzielnicy Hackney i był 
drugim synem Johna Gladstone'a (1798-1877) i Alison Hall (1800-1872). Jego ojciec 
jako młodszy partner w firmie  Cook i Gladstone prowadził hurtownię tkanin i miał 
trzech synów, którzy kształcili się w domu. George Gladstone był wybitnym 
pedagogiem i członkiem zarządu The British and Foreign School Society. W 1858 r. 
został członkiem Towarzystwa Chemicznego (Chemical Society), a w 1864 r., o czym 
już wspomniałem, zasilił szeregi członków The Royal Geographical Society. W tym 
okresie mieszkał w Clapham Common, S (południowa część Londynu). Z innych 
źródeł wiemy, że w 1874 r. mieszkał w Ventnor-villas, Cliftonville, Brighton, a w 1898 
r. miał dom przy 34 Denmark Villas Hove East Sussex, gdzie pracował w tamtejszej 
szkole. W 1876 r. został wybrany do zarządu szkoły w Hove, a później pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego aż do 1882 r. Zmarł 25 września 1909 r. Został pochowany 
na cmentarzu w Hove.

Przy okazji warto wspomnieć o jego starszym o rok bracie. John Gladstone 
(1827-1902) był profesorem w dziedzinie chemii. Pełnił funkcję prezesa 
Towarzystwa Fizycznego w latach1874-1876, a w okresie 1877-1879 był prezesem 
Towarzystwa Chemicznego. Oprócz badań w dziedzinie chemii, podjął pionierskie 
prace w dziedzinie optyki i spektroskopii. Był autorem około 140 publikacji                  
i współautorem blisko 80.

Wracając do George'a Gladstone'a to można zadać pytanie, jak taki człowiek 
trafił do Jastrzębia i co go skłoniło do tej wyprawy. Pan Gladstone sam daje 
odpowiedź w swoim artykule, który został opublikowany w 1872 r. w periodyku 
„Illustrated Travels: a record of discovery, geography, and adventure”.

Obszerne fragmenty tego ciekawego tekstu w wolnym tłumaczeniu 
przedstawiam poniżej (całość dostępna na www.jaspedia.eu).

Z wizytą na Górnym Śląsku
Kąpiele w Königsdorff Jastrzemb na Górnym Śląsku, choć znacznie 

przewyższają wiele z tych, które są znane angielskiej publiczności, można śmiało 
powiedzieć, że są zupełnie nieznane po tej stronie kanału. Widząc krótkie ogłoszenie 
opublikowane niedawno w Berlinie o tym miejscu i zaletach jego wód, 
postanowiliśmy odszukać i spróbować ich skuteczności. Jednakże w Londynie 
próżno szukać odpowiedniej mapy, która określiłaby położenie miejscowości,         
co wskazuje na status tego miejsca.

Bezpośrednie połączenie pocztowe wiedzie przez Berlin i Wrocław. Te pradawne 
miasta są ogólnie osiągalne, co oczywiste, dzięki linii kolejowej przez Belgię
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Kąpiele w Königsdorff Jastrzemb na Górnym Śląsku, choć znacznie 

przewyższają wiele z tych, które są znane angielskiej publiczności, można śmiało 
powiedzieć, że są zupełnie nieznane po tej stronie kanału. Widząc krótkie ogłoszenie 
opublikowane niedawno w Berlinie o tym miejscu i zaletach jego wód, 
postanowiliśmy odszukać i spróbować ich skuteczności. Jednakże w Londynie 
próżno szukać odpowiedniej mapy, która określiłaby położenie miejscowości,         
co wskazuje na status tego miejsca.

Bezpośrednie połączenie pocztowe wiedzie przez Berlin i Wrocław. Te pradawne 
miasta są ogólnie osiągalne, co oczywiste, dzięki linii kolejowej przez Belgię
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poranka i tyle samo po południu, gdy wielu z gości pije również drugą porcję wody.  
W zalecanej ilości stosuje się większy umiar niż w wielu innych uzdrowiskach, dwie 
pełne szklanki rzadko są przekraczane na porannym spacerze.

Kąpiel, która w takiej czy innej formie jest zazwyczaj przepisywana, odbywa się  
w czasie jednej z porannych godzin. Jednak wskutek rocznego wzrostu liczby gości, 
niektórzy z nich są zmuszeni zażyć kąpieli w godzinach popołudniowych. W chwili 
obecnej do tych celów budynki łazienne posiadają 26 pomieszczeń, niezależnie     
od tych do natrysków i inhalacji, i zgodnie z ich wyposażeniem są podzielone na dwie 
klasy. Na te tańsze jest bardzo duży popyt i są w stałym użyciu od czwartej rano      
aż do szesnastej. Do kąpieli zwykle używa się tej samej wody, która bije ze źródła, 
tyle tylko, że jest podgrzana do odpowiedniej temperatury.

Pod względem zakwaterowania, zarówno w domach prywatnych jak i kwaterach 
kąpielowych, jest to wyjątkowy rok dla Jastrzębia. W kwietniu przypadkowo spłonął 
największy hotel (posiadający 40 pokoi), co wywarło dodatkową presję na 
pensjonaty. Do tego powracający z Francji żołnierze - schorowanych rząd rozesłał 
do różnych kąpieli w Niemczech, by skorzystali z wód. W Jastrzębiu przebywało od 
25 do 30 szeregowych żołnierzy w jednym czasie, a jeden z domów został specjalnie 
przeznaczony na szpital wojskowy – poza tym jest wielu oficerów. Zbieg tych dwóch 
okoliczności stworzył nieoczekiwane zapotrzebowanie i bez mieszkańców nie da się 
temu szybko zaradzić. Plany już są przygotowane dla zaspokojenia tych potrzeb

przed następnym sezonem.
Obiad, tak jak w całych Niemczech, jest o godzinie pierwszej. Od piątej              

do siódmej gości można generalnie spotkać w parku: albo piją wodę i spacerują, albo 
siedzą w pobliżu orkiestry, gdzie rozmawiają i słuchają muzyki. Po tym czasie 
przenoszą się do Domu Zdrojowego na podwieczorek, często na świeżym powietrzu, 
gdy tylko pogoda dopisuje.

Samo źródło, które zapewniło reputację temu miejscu, bije na głębokości         
700 stóp w warstwach trzeciorzędu, które tu obfitują w węgiel. Wiercenia                  
w bezpośrednim sąsiedztwie dowiodły istnienie złóż o grubości co najmniej 
trzydziestu stóp. Węgiel jest wysoce bitumiczny, w charakterystyce zbliżony raczej 
do węgla kenelskiego, emitujący metan, którego pęcherzyki przedostają się przez 
wodę. Gaz zanim dotrze do pijalni, jest odseparowany i celowo wypuszczany,       
aby uniknąć ryzyka wybuchu. Można wieczorem przeprowadzić mały eksperyment 
poprzez przyłożenie zapalonej świeczki, a gdy gaz zapłonie, na powierzchni wody 
będzie unosić się jasnoniebieski ogień. Przy drugiej studni odległej o około ćwierć 
mili od pierwszej, można w dogodnych warunkach obserwować uciekający gaz.      
Da się przy tym zauważyć pewną częstotliwość. Największa aktywność odbywa się 
w odstępach dwugodzinnych i towarzyszy jej wzrost poziomu wody. Ta studnia,         
o głębokości około 600 stóp, która nie jest w pełni wykorzystana, jako główne źródło 
wody daje około 6500 kubików dziennie, co w zupełności zaspokaja miejscowe 
potrzeby jak i popyt eksportowy. 

Woda z obu źródeł, zarówno w stanie naturalnym jak i skondensowanym, jest 
butelkowana i rozsyłana w różne części świata, nawet do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki i do Indii. W warzelni woda jest delikatnie odparowywana w płytkim garnku 
na małym ogniu do czasu, aż osiągnie ciężar właściwy 1'160. Podczas tego procesu 
tlenki żelaza i manganu, jak również węglany, są odseparowane, ale cenne składniki 
roztworu są zachowane, który procentowo jest teraz około 16 ½ razy lepszy niż 
przedtem.

Chociaż próbne odwierty zostały wykonane w całej okolicy, które potwierdziły 
istnienie pokładów węgla w regionie, to w promieniu 10 mil od uzdrowiska nie pracuje 
żadna kopalnia. W rzeczywistości nie ma sensu podejmować wydobycia, dopóki nie 
powstanie w tym miejscu linia kolei żelaznych. Koszt transportu węgla po takich 
drogach jakie są obecnie byłby ogromny. Rolnictwo jest zatem głównym źródłem 
zatrudnienia. Kraj zasadniczo jest pofałdowany, a gleba składa się z piasku i gliny. 
Kamienie, jakie można zauważyć, są zaledwie wielkości włoskiego orzecha. Jest to 
ładnie przeplatane lasami, złożonymi głównie ze sławnego śląskiego dębu 
szypułkowego, brzozy, buku i sosny. Drogi są bardzo często obsadzone brzozami,  
co nadaje im wygląd angielskiego parku. Drzewa rosną bujnie, co pozwala znaleźć  
w lesie wiele przyzwoitego materiału na drewno. Gdzie ziemia jest osuszona, uprawy 
również są dobre, ale w odniesieniu do odprowadzania wody jest jeszcze wiele       
do poprawy. Zagłębienia są niczym mokradła, gdzie rośliny wodne walczą o grunt     
z naturalnymi pastwiskami.

Głównymi produktami gospodarstw są pszenica, żyto, jęczmień, owies, łubin, 
gryka, koniczyna, buraki i ziemniaki. Warzywa i owoce rzadko się trafiają. W czasie 
naszego pobytu nie zauważyliśmy żadnej owcy. Krowy należą do rasy tych małych,

Dom Zdrojowy na rycinie zamieszczonej w książce Carla Deutsch pt. „Schlesiens 
Heilquellen und Kurorte” (Breslau 1873)
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ale dostarczane mleko może konkurować z mlekiem rasy Alderney. Są wypasane 
głównie przy drogach i pilnowane przez dziewczę, aby nie poszły w szkodę lub są 
uwiązane na jakimś małym kawałku podmokłej łąki, o której już wspomniałem. 
Prawie każdy zagrodnik ma dwie lub więcej świń, które zawsze są uwiązane          
na łańcuchu oplatającym ich szyje.

Ptaki występują w dużych ilościach, a naturalną konsekwencją tego jest fakt,    
że uprawy nie są zjadane przez owady, jak to ma miejsce we Francji. Gniazda wróbli 
i jaskółek da się zauważyć we wszystkich zakamarkach i kątach drewnianych 
chałup. Śpiew skowronków można usłyszeć nad rozległymi polami,  natomiast         
w gęstwinach urzędują sroki, słowiki i grzywacze. Przepiórki są również 
powszechnie spotykane, ale nie są tak cenione, by trafić na stół. Również dość 
licznie występują kuropatwy. Zajęcy jest pod dostatkiem, a lisów jest aż zanadto - są 
one traktowane jako szkodniki i przeznaczone do odstrzału. Nie więcej niż           
150 metrów od naszego domu - w lesie, który jest częścią parku przeznaczonego   
dla gości kąpielowych - znajdują się ich nory. 

Niewielu z miejscowych mówi po niemiecku. Są narodowości polskiej                   
i zachowują ojczystą mowę. Kobiety wykonują większość polnych robót, a wielu 
silnych młodzieńców wciąż przebywa w wojsku. W dni powszednie prawie nigdy  nie 
noszą butów i podkolanówek, ale za to w niedzielę zakładają to, co mają najlepsze, 
by udać się do kościoła. Cała populacja jest wyznania rzymskokatolickiego  -           
w promieniu pięciu mil nie ma żadnego kościoła ewangelickiego - regularnie 
uczęszczają na nabożeństwa i są bardzo wierzący. Kościół parafialny znajduje się  
w Jastrzębiu Górnym, o dwie mile od uzdrowiska, jest też kościół w Moszczenicy, 
odległy o około 1 milę w przeciwnym kierunku. Kobiety wchodzą przez boczne drzwi 
i zajmują wyłącznie miejsca od tego punktu aż do balustrady przy ołtarzu. Z kolei 
mężczyźni wchodzą głównym wejściem i zajmują resztę przestrzeni.

W niedzielny poranek, kiedy odwiedziliśmy to miejsce, zebrało się więcej ludzi 
niż kościół mógł pomieścić. Dlatego też kobiety, które nie znalazły miejsca w środku, 
przysiadły na kościelnym dziedzińcu w pobliżu drzwi lub uklękły pod zadaszeniem, 
które biegnie przy ścianie po tej samej stronie. Mężczyźni utworzyli taką samą grupę 
w ganku i po przeciwnej stronie budynku. Kazania, które poprzedzało mszę, 
zgromadzeni przed kościołem nie słyszeli, ale do pozostałej części mszy mogli się 
włączyć, gdyż mieli książki do nabożeństwa. Śpiew odgrywa dużą rolę w mszy          
i wszyscy wierni śpiewają z zaangażowaniem. Miło było popatrzeć                         
na rozchodzących się ludzi po zakończeniu ceremonii. Grupki kobiet w białych 
czepkach, jasnych chustach i krótkich białych rękawach, tworzą piękny kontrast       
z zielonymi polami, wśród których wracają do domu. Stojąc na małym pagórku, na 
którym stoi kościół, można zobaczyć jak rozchodzą się we wszystkich kierunkach. 

Następnego dnia byliśmy świadkami ceremonii ślubnej w kościele parafialnym, 
na który przybyła znaczna część mieszkańców Jastrzębia Górnego. Kościół 
rzeczywiście był prawie pełen gości. Był taki sam podział kobiet i mężczyzn jak        
w niedzielę. Panna młoda z czterema druhnami klęczała przed ołtarzem przez całą 
mszę poprzedzającą zaślubiny. Pan młody i drużbowie usiedli w ławce w przedniej 
części kościoła przeznaczonej dla mężczyzn. Panna młoda ubrana była w czarny

gorset, z długimi rękawami z tego samego materiału i krótką spódnicę z obszernymi 
halkami, białe pończochy i czarne buty. Jej włosy były mocno zaplecione i miała      
na głowie zielono-biały wianek z kokardą i długimi zielonymi wstążkami. Druhny były 
podobnie ubrane, z tą różnicą, że ich wianki i wstążki zamiast koloru zielonego były 
czerwone.

Pan młody miał niebieski płaszcz sięgający obcasów oraz kapelusz 
przyozdobiony dużym pękiem zielonych i białych kwiatów, przewiązanych taką 
samą wstążką jak u panny młodej. Drużbowie byli podobnie ubrani, z kwiatami          
i wstążkami dopasowanymi do druhen. Msza dobiegła końca, panna młoda wstała, 
podeszła do balustrady i ponownie uklękła za celebrującym mszę kapłanem. Pan 
młody z towarzyszami podążył za panną młodą i ukląkł po jej lewej stronie. 
Uroczystość została odprawiona w języku polskim, w czasie której zostali pokropieni 
wodą święconą i pomazani świętym olejem, a następnie na stojąco, ze złączonymi 
rękami, każdy powtarzał wzajemne ślubowanie, po czym kapłan ogłosił ich mężem    
i żoną, a błogosławieństwo zakończyło ceremonię. Od razu ksiądz oddalił się,          
a kościelny, z niewielkim krucyfiksem w ręku, zajął miejsce z boku głównego ołtarza, 
gdzie stała chrzcielnica.

Wówczas państwo młodzi ze swoją świtą przeszli w procesji dookoła ołtarza, 
żegnając się święconą wodą i całując krzyż, po czym wrócili na swoje miejsca. 
Następnie wszyscy mężczyźni, a po nich wszystkie kobiety, wstali i wykonali takie 
samo okrążenie. Po wszystkim goście stopniowo zaczęli wychodzić, by udać się    
do dużej gospody oddalonej o około 100 jardów, przed którą orkiestra dęta zaczęła 
grać, gdy pierwsi z nich dotarli na miejsce. Panna młoda ostatecznie pozostał sama 
na cmentarzu, najwyraźniej szukając swego małżonka! Nie będąc w stanie go 
odnaleźć, poszła w kierunku gospody, a my zaciekawieni taką scena, która jest dla 
nas nowością, poszliśmy za nią zachowując odpowiedni dystans. Pan młody 
ostatecznie pojawił się i odsunęliśmy się na bok pozwalając mu przejść. Nagle 
zatrzymał się i wyciągając spod płaszcza butelkę wina przemówił do nas po polsku     
i namówił do picia. Z najlepszymi życzeniami dla szczęśliwej pary przyjęliśmy 
zaszczyt, nie wiedząc, jaki alkohol butelka może zawierać. Przy drzwiach gospody 
stał lekki powóz z parą koni, którym młoda para odjechała. Jeszcze się zbytnio        
nie oddalili, gdy ich przyjaciele rozpoczęli świętowanie.

Ludzie z niższych klas prawie zawsze pozdrawiają obcych słowami "Dzień 
dobry". Jest to piękny zwyczaj, który przeważa na wiejskich terenach Niemiec,         
a za otrzymanie jakiejkolwiek małej przysługi wyrażają swoje podziękowania według 
praktycznego zastosowania terminu, który jest zwyczajowo używany tylko 
metaforycznie - „całuję Twoją dłoń”. Pokojówka oraz portiera w naszym domu to 
potwierdzają. Gdy pierwszy raz piszący dał drobne niedołężnej starej kobiecie, ona 
wyraziła swoją wdzięczność w ten tradycyjny sposób, ten jednak cofnął rękę tak 
szybko, jak to tylko było możliwe.

Odwiedzający Jastrzębie dobrze zrobią, gdy zabezpieczą się w razie niepogody. 
Po wspaniałym poranku może nadejść nieprawdopodobnie silna burza w godzinach 
popołudniowych, zwłaszcza, gdy wiatr wieje od strony Karpat. Jako że drogi nie są 
wyłożone kamieniami, piesi muszą zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie
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Został osadzony w hitlerowskim obozie jenieckim Oflag XI A Osterode niedaleko 
miasteczka o tej samej nazwie w górach Harz w centralnych Niemczech. W lipcu 
1940 r., w czasie przewożenia do Oflagu Arnswable (Choszczno koło Szczecina), 
zbiegł z transportu i zdołał przedostać się do Generalnej Guberni.

Przebywał następnie w Krakowie, gdzie nawiązał kontakt konspiracyjny i wstąpił 
do Związku Walki Zbrojnej (późniejszej Armii Krajowej). Zmienił nazwisko                
na Jackowiak i używał pseudonimu „Olgierd”. W strukturach armii podziemnej był 
zastępcą dowódcy IV odcinka (Pogórze) Obwodu ZWZ/AK w Krakowie. Prowadził 
tajne szkolenia wojskowe, tak teoretyczne, jak i praktyczne w terenie. Latem           
na skutek wsypy został przeniesiony na teren Obwodu ZWZ/AK Jasło, gdzie objął 
dowództwo patroli dywersyjnych. W efekcie denuncjacji agenta gestapo (byłego 
żołnierza WP) został wraz z współpracownikami 20 września 1943 r. aresztowany 
przez gestapo podczas zebrania konspiracyjnego oddziału ruchu oporu, które 
odbywało się w prywatnym mieszkaniu. Po przesłuchaniach w Jaśle, gdzie był bity     
i torturowany, został przewieziony do więzienia w Tarnowie.

2 października 1943 r. osadzony został w KL Auschwitz (nr obozowy 153357).    
W lutym 1944 r. za ucieczkę, a w zasadzie jej próbę, został umieszczony                  
w osławionym bloku nr 11, a następnie karnym transportem przewieziony                
do KL Flossenburg w pobliżu miasta Weiden w Górnym Palatynacie w Niemczech.

Podczas ewakuacji obozu 23 kwietnia 1945 r. został uwolniony przez wojska       
II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. Następnie był leczony w polskim szpitalu 
wojskowym we Włoszech, gdzie po dojściu do zdrowia wstąpił w szeregi 1 Pułku 
Ułanów Krechowieckich. Pułk ten został rozwiązany wraz z pozostałymi jednostkami 
II Korpusu w 1947 r. w Anglii. Po zdemobilizowaniu wrócił do Polski. Od lat 50. 
pracował jako kierownik schroniska PTTK na Skrzycznem. 

Zmarł 24 maja 1990 r. w Bielsku-Białej. Został pochowany na cmentarzu 
komunalnym. Awansowany do stopnia porucznika.

Odznaczenia:
- Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami nadany Rozkazem Komendy Głównej AK na Kraj 
w styczniu 1945 r.
- Medal Wojska nadany 15 stycznia 1947 r. Rozkazem Personalnym 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich nr 181/49.
- Krzyż Walecznych (za walki partyzanckie) nr 5/49 nadany 30 grudnia 1949 r. przez 
MON w Londynie.
- Medal Zwycięstwa i Wolności D 56217 nadany przez Radę Państwa z 14 sierpnia 
1959 r.
- Krzyż Partyzancki nr F4761 nadany przez Radę Państwa z 20 sierpnia 1961 r.
- Krzyż Walecznych (za kampanię wrześniową 1939 r.) nr 1382 nadany przez 
Departament Personalny MON w Warszawie z 15 listopada 1967 r.

Podziękowania dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Jerzego 
Bylicy z Muzeum 4 PSP w Cieszynie) za udostępnione materiały.

Marek Mosz (Pro Memoria Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939, Cieszyński 
Klub Hobbystów, Jastrzębie-Zdrój)

dostosowane do takich warunków pogodowych. Muszą również przyjąć                     
z wdzięcznością także inne rzeczy, jakie to odległe miejsce może dostarczyć,         
nie oczekując luksusów, które panują w bardziej modnych kurortach czy dużych 
miastach. Niemniej jednak nie jest pozbawione zwykłej uprzejmości niemieckiego 
życia. Jako przykład, który możemy podać, jest fakt wręczenia nam czterech 
eleganckich bukietów kwiatów przez osoby, które do czasu naszego przyjazdu były 
nam zupełnie nieznane, a z którymi udało nam się zaprzyjaźnić w czasie naszego 
pobytu (...).

Dariusz Mazur (Jastrzębie-Zdrój)

-----------------------------------------------------------------------------
Pszczyńscy ułani

Maksymilian Lohman

Urodził się 9 grudnia 1914 r. w Częstochowie jako syn Piotra i Zofii z domu 
Podwysocka. Ukończył szkołę powszechną oraz VIII Państwowe Gimnazjum 
Matematyczno-Przyrodnicze im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Maturę zdał     
w 1934 r.

W tym samym roku rozpoczął służbę wojskową w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu. Na XI promocji został mianowany podporucznikiem 
kawalerii (w korpusie oficerów zawodowych kawalerii  - od 1.10.1937/1938 - por. 
Rocznik Oficerski 1939). Jako oficer został przydzielony do 3 Pułku Ułanów Śląskich              
w Tarnowskich Górach (późniejsza jednostka Krakowskiej Brygady Kawalerii). 
Latem 1938 r. został przeniesiony do 3 szwadronu tego pułku, stacjonującego           
w Pszczynie, gdzie objął dowództwo plutonu. Podczas służby wojskowej                 
w Pszczynie zaprzyjaźnił się z księciem pszczyńskim Aleksandrem                        
von Hochbergiem, z którym co niedzielę umawiał się na jazdę konną. Z racji urody 
uwielbiały go kobiety. Był lubiany przez żołnierzy, choć wymagający - uczył 
podwładnych jazdy konnej poprzez przetrzymywanie pomiędzy siodłem a nogą 
ułana monety, którą w razie utraty rekwirowano.

Po mobilizacji sierpniowej w 1939 r. 3 szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich 
przydzielono do 6 Krakowskiej Dywizji Piechoty jako oddział kawalerii dywizyjnej.     
1 września 1939 r. został wysłany przez swego dowódcę ze stanowiska pod Bożą 
Górą na poszukiwanie jednostek schodzących ze Śląska Cieszyńskiego.                 
W kampanii wrześniowej walczył na szlaku bojowym od Jastrzębia po Tarnawatkę    
w rejonie Tomaszowa Lubelskiego. W obliczu ogólnej sytuacji, w jakiej znalazła się 
Armia Kraków, nie zdoławszy przebić się z okrążenia, 20 września 1939 r. został 
wzięty do niewoli niemieckiej.

Źródła:
- Quarterly Journal of the Chemical Society of London 1852.
- Educational Record 1909.
- https://en.wikisource.org/wiki/Gladstone,_John_Hall_(DNB12)
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Źródła:
- Quarterly Journal of the Chemical Society of London 1852.
- Educational Record 1909.
- https://en.wikisource.org/wiki/Gladstone,_John_Hall_(DNB12)
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O kulisach pobytu Władysława Gomułki w kopalni 
„Moszczenica” 4 grudnia 1965 r.

Wizyta ważnych dostojników państwowych wiąże się z odpowiednimi 
przygotowaniami służb specjalnych mającymi na celu zapewnienie notablom 
maksymalnego bezpieczeństwa. Obecnie czyni się to głównie z uwagi                   
na zagrożenie terrorystyczne. W okresie PRL tych zagrożeń władza widziała więcej. 
Obawiała się, słusznie czy nie, sabotażystów, prowokatorów, elementów 
bandyckich, a nawet rewizjonistów z RFN. Planowana wizyta I sekretarza KC PZPR 
Władysława Gomułki w Rybnickim Okręgu Węglowym, związana z oddaniem         
do użytku KWK „Moszczenica”, postawiła więc lokalną Służbę Bezpieczeństwa      
na nogi. Dzięki dokumentacji spoczywającej w archiwum katowickiego oddziału IPN 
(sygn. IPN Ka 07-174) możemy prześledzić, w jaki sposób bezpieka 
przygotowywała się do tego wydarzenia.

Dodajmy na wstępie, że Władysław Gomułka już raz gościł w Jastrzębiu. Było to 
trzy lata wcześniej, a okazją do wizyty było oddanie do użytku kopalni „Jastrzębie”. 
Miejscowa bezpieka miała już zatem pewne wyobrażenie o skali przedsięwzięcia. 
29 listopada 1965 r. zatwierdzono ramowy plan zabezpieczenia Dnia Górnika. 
Osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie pobytu delegacji partyjno-rządowej         
w Moszczenicy i Jastrzębiu został kpt. Aleksander Sydorów, pełniący wówczas 
obowiązki zastępcy komendanta Służby Bezpieczeństwa w Wodzisławiu Śl. Już 
kilka dni wcześniej udzielono mu instruktażu w tej sprawie. W realizacji planu 
wspomagać miał go kierownik Grupy Wydziału III kpt. J. Siwakowski. Założono,      
że w akcji weźmie udział niemal stu funkcjonariuszy SB.

30 listopada zatwierdzono plan zabezpieczenia pobytu delegacji partyjno-
rządowej na terenie KWK „Moszczenica”. Program wizyty przewidywał zwiedzanie 
niektórych obiektów naziemnych, udział w zakładowej akademii barbórkowej oraz 
spotkanie z przedstawicielami załogi w Sanatorium Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju.

SB podzieliła teren kopalni na 6 odcinków, do których przydzielono 
funkcjonariuszy z konkretnymi zadaniami. Były to: 

1. Brama wjazdowa i portiernia – 5 pracowników SB; zadania: pilnowanie,         
by na teren zakładu wchodziły tylko osoby z zaproszeniami i kartami wstępu, 
współdziałanie z MO i ORMO w chwili przyjazdu i wyjazdu delegacji.

2. Plac przed cechownią i wejście do niej – 5 pracowników SB; zadania: 
pilnowanie, by do cechowni wchodziły tylko osoby z zaproszeniami na akademię, 
zabezpieczenie porządku na placu.

3. Wnętrze cechowni – 26 pracowników SB; zadania: zabezpieczenie wszystkich 
wejść i przejść, klatek schodowych, balkonu, piwnic oraz toalet i garderób              
dla członków delegacji.

4. Budynek maszyny wyciągowej – 8 pracowników SB; zadania: zabezpieczenie 
wejścia oraz wnętrza budynku, nie wpuszczanie do środka żadnych osób do chwili 
przybycia tam delegacji.

5. Budynek nadszybia – 25 pracowników SB; zadania: zabezpieczenie 
nadszybia na poziomach 0,00 m, 4,00 m i 8,47 m, nie wpuszczanie do środka

żadnych osób do chwili przybycia tam delegacji (przed klatką szybową miało 
nastąpić przecięcie wstęgi i oficjalne uruchomienie kopalni).

6. Warsztaty – 6 pracowników SB; zadania: zabezpieczenie wejścia i wnętrza 
warsztatów, obserwacja pracowników tam przebywających.

Całość czynności miał koordynować ppor. Henryk Gawełczyk, dla którego 
przewidziano pokój nr 24 w cechowni. Stąd miał mieć bezpośrednie łącza 
telefoniczne do zwierzchników w Katowicach i Wodzisławiu.

Cechownia kopalni „Moszczenica” tuż przed uroczystą akademią w dniu oddania zakładu 
do eksploatacji - zanim weszli goście wszystkie pomieszczenia zostały dokładnie 
sprawdzone przez bezpiekę / Arch. Magdalena Ostaszewska-Wdowiak.

Ostatnim punktem pobytu delegacji miało być spotkanie w Sanatorium Nr 3.     
Do zabezpieczenia tej części uroczystości wyznaczono 15 pracowników SB        
pod kierownictwem ppor. Kazimierza Redzisza. Część funkcjonariuszy miała 
pojawić się 3 grudnia w godzinach wieczornych, pozostali nazajutrz. Ich zadaniem 
miało być zabezpieczenie wszelkich pomieszczeń sanatorium, łącznie z kotłownią 
czy magazynami. Problem przebywających tam kuracjuszy miał być rozwiązany      
w łatwy sposób – na 4 grudnia zaplanowano dla nich wycieczkę autobusową.

Przewidziano również następujące czynności operacyjne: 
- przeprowadzenie przez saperów Nadwiślańskiej Jednostki MSW badań 
pirotechnicznych w nocy z 3 na 4 grudnia w miejscach przewidywanego pobytu 
delegacji,
- zainstalowanie połączeń telefonicznych między kopalnią i sanatorium a Komendą 
Powiatową MO,
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- kontrolę stanu zabezpieczenia materiałów wybuchowych na terenie kopalni,
- zabezpieczenie i kontrolę kwiatów oraz podarków dla członków delegacji,
- przeprowadzenie badań higienicznych personelu kuchennego i pomocniczego     
na terenie sanatorium,
- komisyjną kontrolę urządzeń sanitarnych, wodociągowo-kanalizacyjnych, 
elektrycznych i przeciwpożarowych na terenie sanatorium,
- sprawdzenie w kartotece Wydziału C Komendy Wojewódzkiej MO osób, które będą 
obecne w miejscach przebywania delegacji,
- rozpoznanie operacyjne członków ORMO, Straży Przemysłowej, Straży Pożarnej, 
członków zespołu artystycznego i orkiestry dętej, a nawet członków Komitetu 
Organizacyjnego,
- przeprowadzenie 3 grudnia instruktażu dla pracowników SB w sprawie zadań 
wynikających z planu zabezpieczenia.

Był to, jak widać, szeroki wachlarz czynności, który wymagał zaangażowania 
znacznej liczby funkcjonariuszy. Mimo to w dalszej części planu przewidziano kolejne 
zadania. Dotyczyły one spraw stricte informacyjnych. Zalecano m.in. wzmożenie 
czujności w terenie oraz zapewnienie sobie dopływu informacji o zamierzeniach         
i poczynaniach osób figurujących w kartotekach SB. Do tego celu chciano 
wykorzystać tajnych współpracowników oraz „źródła obywatelskie”. Jednym słowem 
od dnia 30 grudnia wszystkie osoby w najbliższej okolicy miały być obserwowane       
i podsłuchiwane ze szczególną uwagą, nie tylko na terenie kopalni, ale również       
na przystankach czy w… kościele. Ponadto miano zwrócić uwagę na wszystkich 
cudzoziemców przebywających na tym terenie.

Ostatni punkt dotyczący czynności operacyjnych ujawnia zdarzenie, jakie miało 
miejsce 29 listopada, a więc dzień przed zatwierdzeniem planu. Otóż na jednym         
z wózków z węglem nieznany sprawca namalował swastykę. Aby uniknąć skandalu 
w dniu pobytu delegacji zalecono, aby jednego z funkcjonariuszy SB umieścić         
na podszybiu celem obserwacji wózka z pierwszym węglem. Inne zalecenie 
dotyczyło spowodowania, aby 4 grudnia zarówno na nadszybiu jak i na podszybiu, 
pracowali tylko aktywiści partyjni. W najbliższym otoczeniu I sekretarza nie mogły się 
bowiem znaleźć osoby, do których partia nie miała zaufania.

I rzeczywiście, dzień pobytu delegacji partyjno-rządowej, przebiegł bez zakłóceń. 
Więcej o Barbórce 1965 r. w artykule „Towarzysz Wiesław w Jastrzębiu”                    
w 26 numerze „Biuletynu GHM” z grudnia 2012 r. 

Marcin Boratyn (kierownik Galerii Historii Miasta, Jastrzębie-Zdrój)

-----------------------------------------------------------------------------
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Dyrektor”

W połowie 1974 r. na stanowisku dyrektora kopalni „Moszczenica” nastąpiła 
zmiana. Władysława Chlebika zastąpił Józef Koszela, pełniący dotąd funkcję 
Naczelnego Inżyniera. Z osobą dyrektora Józefa Koszeli wiąże się interesująca 
historia, która została udokumentowana przez bezpiekę. Akta sprawy

znajdują się obecnie w archiwum katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej (sygn. 
IPN Ka 036/673).

18 stycznia 1975 r. do rąk dyrektora Koszeli doręczono list o następującej treści: 
„Panie Dyrektorze. Dostałem rozkaz od tajnej organizacji 'TOTCB' napisania 
anonimu do pana aby pan skończył z pracą w niedziele aby pan z tych biednych ludzi 
nie robił głodowych niewolników. Jeżeli pan nie posłucha to mam pana zastrzelić      
w razie wpadki po wykonaniu rozkazu palnąć sobie w łeb. Zaczekam więc na pana 
decyzje. 'Życie albo śmierć' takie jest hasło 'TOTCB'. 'Proszę się dobrze 
zastanowić'.” [pisownia oryginalna]

List został wysłany z Jastrzębia-Zdroju w dniu 10 stycznia. Adresat zapewne 
przez kilka dni namyślał się, co począć, skoro dopiero 18 stycznia pisemnie 
powiadomił o sprawie Komendę Powiatową Służby Bezpieczeństwa w Wodzisławiu. 
Ta, kilka dni później, poinformowała Wydział Śledczy Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej. 29 stycznia Katowice zadecydowały, że pogróżki nie można 
lekceważyć i należy ustalić autora anonimu. W końcu dotyczyły dyrektora potężnego 
zakładu przemysłowego, którego produkcja w dużej mierze szła na eksport.

W tym czasie wodzisławska bezpieka prowadziła już pewne czynności na terenie 
kopalni. W pierwszym rzędzie przyjrzała się jedynemu dowodowi rzeczowemu, jaki 
posiadała. List został napisany odręcznie niebieskim długopisem przy użyciu 
szablonu na papierze śniadaniowym. Charakter pisma wskazywał, że autor musiał

Brama główna i cechownia kopalni „Moszczenica” w połowie lat 70. / Arch. Magdalena 
Ostaszewska-Wdowiak
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bowiem znaleźć osoby, do których partia nie miała zaufania.

I rzeczywiście, dzień pobytu delegacji partyjno-rządowej, przebiegł bez zakłóceń. 
Więcej o Barbórce 1965 r. w artykule „Towarzysz Wiesław w Jastrzębiu”                    
w 26 numerze „Biuletynu GHM” z grudnia 2012 r. 

Marcin Boratyn (kierownik Galerii Historii Miasta, Jastrzębie-Zdrój)

-----------------------------------------------------------------------------
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Dyrektor”

W połowie 1974 r. na stanowisku dyrektora kopalni „Moszczenica” nastąpiła 
zmiana. Władysława Chlebika zastąpił Józef Koszela, pełniący dotąd funkcję 
Naczelnego Inżyniera. Z osobą dyrektora Józefa Koszeli wiąże się interesująca 
historia, która została udokumentowana przez bezpiekę. Akta sprawy

znajdują się obecnie w archiwum katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej (sygn. 
IPN Ka 036/673).

18 stycznia 1975 r. do rąk dyrektora Koszeli doręczono list o następującej treści: 
„Panie Dyrektorze. Dostałem rozkaz od tajnej organizacji 'TOTCB' napisania 
anonimu do pana aby pan skończył z pracą w niedziele aby pan z tych biednych ludzi 
nie robił głodowych niewolników. Jeżeli pan nie posłucha to mam pana zastrzelić      
w razie wpadki po wykonaniu rozkazu palnąć sobie w łeb. Zaczekam więc na pana 
decyzje. 'Życie albo śmierć' takie jest hasło 'TOTCB'. 'Proszę się dobrze 
zastanowić'.” [pisownia oryginalna]

List został wysłany z Jastrzębia-Zdroju w dniu 10 stycznia. Adresat zapewne 
przez kilka dni namyślał się, co począć, skoro dopiero 18 stycznia pisemnie 
powiadomił o sprawie Komendę Powiatową Służby Bezpieczeństwa w Wodzisławiu. 
Ta, kilka dni później, poinformowała Wydział Śledczy Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej. 29 stycznia Katowice zadecydowały, że pogróżki nie można 
lekceważyć i należy ustalić autora anonimu. W końcu dotyczyły dyrektora potężnego 
zakładu przemysłowego, którego produkcja w dużej mierze szła na eksport.

W tym czasie wodzisławska bezpieka prowadziła już pewne czynności na terenie 
kopalni. W pierwszym rzędzie przyjrzała się jedynemu dowodowi rzeczowemu, jaki 
posiadała. List został napisany odręcznie niebieskim długopisem przy użyciu 
szablonu na papierze śniadaniowym. Charakter pisma wskazywał, że autor musiał

Brama główna i cechownia kopalni „Moszczenica” w połowie lat 70. / Arch. Magdalena 
Ostaszewska-Wdowiak
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Sprawa stanęłaby w martwym punkcie, gdyby nie informacja k.o. W.A. rzucająca 
cień na osobę sztygara zmianowego Władysława M. Okazało się, że w grudniu 1974 
r. został ukarany przez dyrektora za spalenie silnika od kombajnu. Sztygar               
nie zgadzał się z tym zarzutem i nazajutrz opuścił miejsce pracy i udał się do domu. 
Otrzymał więc wypowiedzenie z pracy. Ustalono również, że na kopalni pracował 
jego brat Mieczysław, którego charakter pisma przypominał ten z anonimowego listu. 
Materiał porównawczy wysłano do Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO. 
Ekspertyza dała jednak wynik negatywny. Zresztą w marcu 1975 r. wypowiedzenie   
z pracy Władysława M. zostało anulowane.

Po trzech latach śledztwa bezpieka doszła do wniosku, że sprawę należy 
umorzyć. Anonim uznano za jednorazowy i pełen emocji wybryk osoby, która chciała 
w dość osobliwy sposób zademonstrować dyrektorowi swoje oburzenie z powodu 
przymusowej pracy w niedzielę bądź poniesionej kary dyscyplinarnej. Zresztą, 
dyrektor Koszela od dwóch lat już nie pracował na „Moszczenicy”. Zastąpił go… 
Władysław Chlebik, który ku radości załogi (i własnej też) powrócił na „stare śmieci”. 
Listów z pogróżkami więcej nie odnotowano.

Marcin Boratyn

-----------------------------------------------------------------------------
40 lat temu piłkarze GKS Jastrzębie dotarli                  

do półfinału Pucharu Polski

Kibice piłkarzy GKS Jastrzębie największe sukcesy klubu wiążą z końcówką lat 
80., gdy w ekstraklasie rywalizowali z najlepszymi zespołami w kraju. Jednak 
pierwszy raz o GKS zrobiło się głośno w połowie lat 70., gdy górniczy klub dotarł aż  
do półfinału Pucharu Polski. Do dziś osiągnięcie III-ligowego wówczas GKS uznaje 
się za jedną z największych sensacji w historii tych rozgrywek.

W pierwszej połowie lat 70. Jastrzębie było dynamicznie rozwijającym się 
miastem. Wraz z miastem rosło zapotrzebowanie na sport. Włodarze kopalni 
„Moszczenica”, patronujący sekcji piłkarskiej, mieli coraz większe aspiracje i robili 
wiele, by kadrę klubu wzmocnić o utalentowanych zawodników. Piłkarze GKS 
Jastrzębie odwdzięczali się coraz lepszą grą. W 1973 r. klub niespodziewanie 
awansował do II ligi, jednak ten poziom rozgrywek okazał się za wysoki.                   
W następnym sezonie GKS znów zawalczył o awans, lecz pechowo przepadł            
w barażach. Mimo to nastroje były bojowe. Nikt jednak nie przypuszczał,                 
że w sezonie 1975/76 piłkarze GKS sprawią taką niespodziankę.

Zespół awansował do centralnych rozgrywek Pucharu Polski. 3 sierpnia 1975 r. 
rozegrał w Praszce mecz w ramach 1/32 PP. Miejscowy Motor musiał uznać 
wyższość jastrzębskiego klubu, który zwyciężył 4:2 (0:0) po dwóch bramkach 
Grządziela oraz golach Kopca i Dudy. Tym samym Jastrzębie awansowało do 1/16, w 
której swój udział rozpoczynały kluby ekstraklasy. Los skojarzył GKS z Wisłą Kraków, 
w której grały takie gwiazdy jak Antoni Szymanowski, Kazimierz Kmiecik, Zdzisław 
Kapka czy Marek Kusto. Spotkanie rozegrano w sobotę 23 sierpnia na stadionie

posiadać pewne wykształcenie techniczne. Z treści listu wynikało, że autor był wrogo 
nastawiony do pracy w niedzielę albo traktował tę kwestię tylko jako pretekst            
do osobistych porachunków. W kręgu podejrzanych znalazły się więc następujące 
osoby: a) najbliżsi współpracownicy dyrektora, którzy kierując się zawiścią mogli 
chcieć podważyć jego autorytet wśród załogi, b) ci pracownicy kopalni, którzy            
w niedalekiej przeszłości zostali ukarani dyscyplinarnie przez dyrektora, c) ci 
pracownicy, którzy negatywnie wyrażali się o niedzielach planowych bądź też byli 
represjonowani przez dyrektora lub dozór w czasie tychże niedziel.

W tym miejscu należy zatrzymać się nad kwestią tzw. niedziel planowych. Były 
one odgórnie narzucone przez ministerstwo górnictwa. Oficjalnie było 6 takich 
niedziel w roku. Rzeczywistość była jednak inna. Pod koniec 1974 r. w „Moszczenicy” 
wyznaczano po 2-3 niedziele planowe w miesiącu. Nieobecność w tym dniu 
traktowana była jako „bumelka”. Ponadto władze resortowe zmierzały do tego, aby 
kopalnie fedrowały non stop. A zatem w pozostałe dni wolne od pracy kierowano 
górników do robót pod ziemią, rzekomo w celu utrzymania zakładu w ciągłym ruchu,  
a w rzeczywistości w celach wydobywczych. Państwo było w stanie zapewnić 
pracującym w niedziele nawet dwukrotną stawkę, byle wykonali plan wydobywczy.  
W realiach socjalizmu rachunek ekonomiczny nie miał większego znaczenia. 
Wykonanie planu było świętością, ba! mile widziane było jego przekroczenie, wszak 
nie było problemów z jego zbyciem. Możliwość dodatkowego zarobku była kusząca 
dla górników i – trzeba przyznać – wielu z tej okazji korzystało. Z drugiej jednak strony 
rosła rzesza robotników, którzy mieli już rodziny i własne mieszkanie, i chcieli w dni 
wolne odpocząć po ciężkiej pracy. Ci, którzy mieli już pewien staż pracy w górnictwie, 
zdążyli zauważyć, że liczne wypadki są tuszowane, że nadgorliwość w pracy          
nie popłaca, bo czyjeś poświęcenie wykorzystują tylko partyjni działacze lub dozór 
wyższy. I choć bezpieka, która przeprowadziła szereg wywiadów wśród górników, 
znała powyższy problem, to władze zrozumiały ich wagę dopiero w sierpniu 1980 r.

Wróćmy jednak do działań SB w związku z kwestią anonimu. Jeszcze w styczniu 
1975 r. bezpieka weszła do działu kadr i przystąpiła do ustalania potencjalnego 
twórcy (lub twórców) listu. Spośród prawie 800 pracowników umysłowych 
wytypowano 12 osób, które w przeszłości były karane dyscyplinarnie przez Koszelę. 
Wśród osób tych wykonano badania porównawcze charakteru pisma, ale dały one 
wynik negatywny. Podobną procedurę przeprowadzono w przypadku                      
80 pracowników dołowych, którzy również mieli na koncie kary dyscyplinarne. 
Okazało się jednak, że niemal wszyscy mieli słabo wyrobione pismo.

W tej sytuacji do sprawy wykorzystano kontakty operacyjne J.W., P.Z., St.M.           
i W.A. oraz tajnych współpracowników „Maria” i „Wojtek”. Osoby te przyznały,          
że dyrektor nie cieszył się autorytetem wśród załogi, ani nawet dozoru. W opinii 
górników Koszela miał być wulgarny i ordynarny. Informatorzy wskazali też nazwiska 
poszczególnych członków kopalnianej elity, którzy wyjątkowo nie lubili swojego 
przełożonego – ich udział w potencjalnym spisku bezpieka jednak wykluczyła, 
ponieważ osoby te dobrze znały system zatrudniania w kopalni i zdawały sobie 
sprawę, że nie wszystko zależy do dyrektora. Poza tym system ten był raczej 
korzystny dla kierowników działów.
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Sprawa stanęłaby w martwym punkcie, gdyby nie informacja k.o. W.A. rzucająca 
cień na osobę sztygara zmianowego Władysława M. Okazało się, że w grudniu 1974 
r. został ukarany przez dyrektora za spalenie silnika od kombajnu. Sztygar               
nie zgadzał się z tym zarzutem i nazajutrz opuścił miejsce pracy i udał się do domu. 
Otrzymał więc wypowiedzenie z pracy. Ustalono również, że na kopalni pracował 
jego brat Mieczysław, którego charakter pisma przypominał ten z anonimowego listu. 
Materiał porównawczy wysłano do Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO. 
Ekspertyza dała jednak wynik negatywny. Zresztą w marcu 1975 r. wypowiedzenie   
z pracy Władysława M. zostało anulowane.

Po trzech latach śledztwa bezpieka doszła do wniosku, że sprawę należy 
umorzyć. Anonim uznano za jednorazowy i pełen emocji wybryk osoby, która chciała 
w dość osobliwy sposób zademonstrować dyrektorowi swoje oburzenie z powodu 
przymusowej pracy w niedzielę bądź poniesionej kary dyscyplinarnej. Zresztą, 
dyrektor Koszela od dwóch lat już nie pracował na „Moszczenicy”. Zastąpił go… 
Władysław Chlebik, który ku radości załogi (i własnej też) powrócił na „stare śmieci”. 
Listów z pogróżkami więcej nie odnotowano.

Marcin Boratyn

-----------------------------------------------------------------------------
40 lat temu piłkarze GKS Jastrzębie dotarli                  

do półfinału Pucharu Polski

Kibice piłkarzy GKS Jastrzębie największe sukcesy klubu wiążą z końcówką lat 
80., gdy w ekstraklasie rywalizowali z najlepszymi zespołami w kraju. Jednak 
pierwszy raz o GKS zrobiło się głośno w połowie lat 70., gdy górniczy klub dotarł aż  
do półfinału Pucharu Polski. Do dziś osiągnięcie III-ligowego wówczas GKS uznaje 
się za jedną z największych sensacji w historii tych rozgrywek.

W pierwszej połowie lat 70. Jastrzębie było dynamicznie rozwijającym się 
miastem. Wraz z miastem rosło zapotrzebowanie na sport. Włodarze kopalni 
„Moszczenica”, patronujący sekcji piłkarskiej, mieli coraz większe aspiracje i robili 
wiele, by kadrę klubu wzmocnić o utalentowanych zawodników. Piłkarze GKS 
Jastrzębie odwdzięczali się coraz lepszą grą. W 1973 r. klub niespodziewanie 
awansował do II ligi, jednak ten poziom rozgrywek okazał się za wysoki.                   
W następnym sezonie GKS znów zawalczył o awans, lecz pechowo przepadł            
w barażach. Mimo to nastroje były bojowe. Nikt jednak nie przypuszczał,                 
że w sezonie 1975/76 piłkarze GKS sprawią taką niespodziankę.

Zespół awansował do centralnych rozgrywek Pucharu Polski. 3 sierpnia 1975 r. 
rozegrał w Praszce mecz w ramach 1/32 PP. Miejscowy Motor musiał uznać 
wyższość jastrzębskiego klubu, który zwyciężył 4:2 (0:0) po dwóch bramkach 
Grządziela oraz golach Kopca i Dudy. Tym samym Jastrzębie awansowało do 1/16, w 
której swój udział rozpoczynały kluby ekstraklasy. Los skojarzył GKS z Wisłą Kraków, 
w której grały takie gwiazdy jak Antoni Szymanowski, Kazimierz Kmiecik, Zdzisław 
Kapka czy Marek Kusto. Spotkanie rozegrano w sobotę 23 sierpnia na stadionie

posiadać pewne wykształcenie techniczne. Z treści listu wynikało, że autor był wrogo 
nastawiony do pracy w niedzielę albo traktował tę kwestię tylko jako pretekst            
do osobistych porachunków. W kręgu podejrzanych znalazły się więc następujące 
osoby: a) najbliżsi współpracownicy dyrektora, którzy kierując się zawiścią mogli 
chcieć podważyć jego autorytet wśród załogi, b) ci pracownicy kopalni, którzy            
w niedalekiej przeszłości zostali ukarani dyscyplinarnie przez dyrektora, c) ci 
pracownicy, którzy negatywnie wyrażali się o niedzielach planowych bądź też byli 
represjonowani przez dyrektora lub dozór w czasie tychże niedziel.

W tym miejscu należy zatrzymać się nad kwestią tzw. niedziel planowych. Były 
one odgórnie narzucone przez ministerstwo górnictwa. Oficjalnie było 6 takich 
niedziel w roku. Rzeczywistość była jednak inna. Pod koniec 1974 r. w „Moszczenicy” 
wyznaczano po 2-3 niedziele planowe w miesiącu. Nieobecność w tym dniu 
traktowana była jako „bumelka”. Ponadto władze resortowe zmierzały do tego, aby 
kopalnie fedrowały non stop. A zatem w pozostałe dni wolne od pracy kierowano 
górników do robót pod ziemią, rzekomo w celu utrzymania zakładu w ciągłym ruchu,  
a w rzeczywistości w celach wydobywczych. Państwo było w stanie zapewnić 
pracującym w niedziele nawet dwukrotną stawkę, byle wykonali plan wydobywczy.  
W realiach socjalizmu rachunek ekonomiczny nie miał większego znaczenia. 
Wykonanie planu było świętością, ba! mile widziane było jego przekroczenie, wszak 
nie było problemów z jego zbyciem. Możliwość dodatkowego zarobku była kusząca 
dla górników i – trzeba przyznać – wielu z tej okazji korzystało. Z drugiej jednak strony 
rosła rzesza robotników, którzy mieli już rodziny i własne mieszkanie, i chcieli w dni 
wolne odpocząć po ciężkiej pracy. Ci, którzy mieli już pewien staż pracy w górnictwie, 
zdążyli zauważyć, że liczne wypadki są tuszowane, że nadgorliwość w pracy          
nie popłaca, bo czyjeś poświęcenie wykorzystują tylko partyjni działacze lub dozór 
wyższy. I choć bezpieka, która przeprowadziła szereg wywiadów wśród górników, 
znała powyższy problem, to władze zrozumiały ich wagę dopiero w sierpniu 1980 r.

Wróćmy jednak do działań SB w związku z kwestią anonimu. Jeszcze w styczniu 
1975 r. bezpieka weszła do działu kadr i przystąpiła do ustalania potencjalnego 
twórcy (lub twórców) listu. Spośród prawie 800 pracowników umysłowych 
wytypowano 12 osób, które w przeszłości były karane dyscyplinarnie przez Koszelę. 
Wśród osób tych wykonano badania porównawcze charakteru pisma, ale dały one 
wynik negatywny. Podobną procedurę przeprowadzono w przypadku                      
80 pracowników dołowych, którzy również mieli na koncie kary dyscyplinarne. 
Okazało się jednak, że niemal wszyscy mieli słabo wyrobione pismo.

W tej sytuacji do sprawy wykorzystano kontakty operacyjne J.W., P.Z., St.M.           
i W.A. oraz tajnych współpracowników „Maria” i „Wojtek”. Osoby te przyznały,          
że dyrektor nie cieszył się autorytetem wśród załogi, ani nawet dozoru. W opinii 
górników Koszela miał być wulgarny i ordynarny. Informatorzy wskazali też nazwiska 
poszczególnych członków kopalnianej elity, którzy wyjątkowo nie lubili swojego 
przełożonego – ich udział w potencjalnym spisku bezpieka jednak wykluczyła, 
ponieważ osoby te dobrze znały system zatrudniania w kopalni i zdawały sobie 
sprawę, że nie wszystko zależy do dyrektora. Poza tym system ten był raczej 
korzystny dla kierowników działów.



BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (39) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (39)

20 21

Czenczek, Lajda, Górecki (99. Langer), Szwezig (91. Twardowski), Fojcik, Duda, 
Grządziel, Malcherczyk, Pilch. Ciekawostką był występ zawodnika GKS Ryszarda 
Dudy, który wcześniej występował właśnie w Stali Rzeszów. Na grząskim boisku 
trudno mu było pokazać techniczne walory, ale w decydującym momencie to właśnie 
on rozstrzygnął losy meczu. Gdy przez 90 minut obie drużyny nie zdołały zdobyć 
bramek (świetna gra obu bramkarzy), sędzia Lenkiewicz zarządził dogrywkę. W niej 
to Jastrzębie wykazało się większą świeżością. W 103 minucie górnicy 
przeprowadzili błyskawiczną kontrę. Grządziel zagrał do Dudy, a ten, stojąc 20 m   
od bramki Stali, z półobrotu trafił w okienko. Rzeszowianie nie byli już w stanie 
podnieść się. GKS zwyciężył obrońcę tytułu 1:0 i ku radości 4 tysięcy kibiców 
awansował do półfinału PP.

Nastroje w obozie GKS były po meczu bardzo bojowe. Wszystkim wydawało się, 
że drużyna jest w stanie zwyciężyć z każdym. Prezes GKS Nowicki miał ponoć 
stwierdzić, że w półfinale chciałby się zmierzyć ze Stalą Mielec. Klub, którego nazwa 
niewiele mówi młodemu pokoleniu, był wówczas piłkarską potęgą. Miał w składzie 
takie gwiazdy jak Grzegorz Lato, Jan Domarski czy Henryk Kasperczak. Byli to 
zawodnicy, którzy zawojowali świat podczas Mundialu'74 w RFN. Ba! Lato został 
jego najlepszym snajperem. Występ takich zawodników na boisku w Jastrzębiu 
byłby więc nie lada wydarzeniem i wielką gratką dla kibiców. Losowanie poszło więc 
zgodnie z życzeniem prezesa. GKS trafił na mielecką Stal, zaś Śląsk Wrocław        
na Stoczniowiec Gdańsk.

W środę 7 kwietnia o godz. 15 sędzia Łozowski rozpoczął historyczny półfinał 
Pucharu Polski. GKS wystąpił w składzie: Koterba, Buchalik, Czenczek, Bugdoł, 
Lajda, Szwezig, Fojcik, Duda, Grządziel (46. Twardowski), Malcherczyk, Pilch.        
W Stali zagrali: Kukla, Rześny, Kosiński, Tryba, Per, Sekulski (77. Krawczyk), Lato, 
Kasperczak, Hnatio (75. Gąsior), Domarski, Karaś. Gospodarze rozpoczęli mecz      
z animuszem, ale jeszcze przed przerwą zostali dwukrotnie skarceni. Najpierw         
w 32 minucie stoper Lajda niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki, zaś chwilę 
potem, po wznowieniu gry, mielczanie przejęli piłkę i rozpoczęli kolejną kontrę. 
Domarski uruchomił Latę, a ten minął dwóch obrońców GKS i wpakował futbolówkę 
do bramki. Tylko nieliczni wierzyli już w zwycięstwo jastrzębian. Mimo to, górnicy 
rzucili wszystko na jedną szalę. Tuż po przerwie kontaktowego gola zdobył 
Twardowski. Odtąd gra wyrównała się. Okazje do zdobycia bramek mieli Lato, 
Domarski i Hnatio, zaś dla jastrzębian – Duda. Tę niemoc strzelecką przełamał 
dopiero Malcherczyk, który w 67 minucie wykorzystał zamieszanie pod bramką Stali 
i zdobył wyrównującą bramkę. Niestety, ogromna radość 10 tysięcy kibiców szybko 
została zgaszona. W chwilę później – relacjonowały rzeszowskie „Nowiny” – na listę 
strzelców bramek dla Stali ponownie wpisał się Lajda, który stremowany 
sąsiedztwem dwóch napastników gości posłał piłkę lobem do tyłu, nie wiedząc,      
że Koterba wybiegł wcześniej z bramki. Drugi „samobój” Lajdy był niecodziennym 
wyczynem, ale nie zdeprymował górników, którzy zepchnęli mielczan do głębokiej 
defensywy. Niestety, jastrzębianie nie zdołali wyrównać i to drużyna Grzegorza Lato 
mogła cieszyć się z awansu do finału. Pucharu Polski jednak nie zdobyła. Lepszy 
okazał się zespół Śląska Wrocław.

przy ul. Kasztanowej. GKS wystąpił w składzie: Koterba, Langer, Czenczek, Górecki, 
Lajda, Buchalik, Fojcik, Duda, Grządziel, Twardowski (77. Kokoszka), Pilch. W Wiśle 
zagrali: Gonet, A. Szymanowski, Maculewicz, Gazda, Musiał, H. Szymanowski, 
Garlej, Płonka (76. Surowiec), Kapka, Kmiecik, Kusto (70. Krasny). 3 tysiące kibiców 
zobaczyło przy ul. Kasztanowej dobry mecz w wykonaniu GKS. Brawurowe ataki 
napastników Jastrzębia przyniosły oczekiwany skutek. W 59 minucie Twardowski 
podał do Pilcha, a ten umieścił piłkę w siatce. Do końca meczu wynik nie uległ 
zmianie. Jak zauważyło krakowskie „Tempo” Wisła zaprezentowała w Jastrzębiu 
archaiczny styl gry i przegrała zasłużenie. Tymczasem w Jastrzębiu zapanowała 
euforia. Nic dziwnego - pierwszy raz w swojej historii drużyna zwyciężyła z tak 
renomowanym przeciwnikiem.

Losowanie par 1/8 PP nie było łaskawe. Kolejnym rywalem okazała się 
utytułowana Legia Warszawa. Rozegrany 7 grudnia mecz przeszedł do legendy 
naszego klubu. Drużyny wystąpiły w następujących składach: GKS – Koterba, 
Bugdoł (109. Kokoszka), Czenczek, Lajda, Górecki, Grządziel, Fojcik, Twardowski 
(46. Langer), Malcherczyk, Buchalik, Pilch. Legia – Mowlik, Topolski, Smuda,          
M. Nowacki, Cypka, Białas, Deyna, Ćmikiewicz (46. Lasoń), Pieszko, Kwapisz, 
Nowak (106. Zb. Nowacki). Starszym kibicom nie trzeba przedstawiać ówczesnych 
gwiazd Legii (młodsze pokolenie z pewnością jednak kojarzy Franciszka Smudę 
oraz polskiego piłkarza wszechczasów Kazimierza Deynę). Mimo to przez 90 minut, 
na grząskim boisku, jastrzębscy piłkarze skutecznie odpierali ataki rywali.                
W 44 minucie legioniści zdobyli nawet bramkę, na szczęście sędzia dopatrzył się 
spalonego. W drugiej odsłonie meczu górnicy grali coraz śmielej, jednak żadna        
ze strona nie była w stanie zdobyć bramki. Także dogrywka nie przyniosła 
rozstrzygnięcia. Sędzia Brzozowski zarządził więc rzuty karne. Ten moment 
rywalizacji przyniósł prawie 5 tysiącom kibiców niezapomnianych przeżyć.               
W pierwszej serii Lajda i Deyna, a w drugiej Fojcik i Białas, bez problemów trafili      
do bramek. W trzeciej serii zaczęła się huśtawka emocji. Górecki strzelił obok słupka 
i Legia znalazła się w korzystniejszej sytuacji. Na szczęście Koterba obronił strzał 
Pieszki i wyrównał szanse. W czwartej serii Grządziel wyprowadził GKS                 
na prowadzenie, zaś Topolski, ku rozpaczy legionistów, trafił w słupek. W piątej serii 
do piłki podszedł Buchalik, lecz nie wytrzymał napięcia i oddał łatwy do obrony strzał. 
Zbigniew Nowacki natomiast wyrównał stan rywalizacji. Było 3:3 i sędzia zarządził 
dodatkową serię karnych. Pilch trafił. Teraz wszystko zależało od kolejnego 
legionisty. Tym razem Cypka nie wytrzymał wojny nerwów i trafił w poprzeczkę. Tym 
samym GKS odprawił Legię z kwitkiem. Wynik był sensacyjny, nawet jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że owej jesieni Legia spisywała się w ekstraklasie poniżej oczekiwań.

Po tak wielkim sukcesie zarówno piłkarze, jak i działacze GKS, byli pełni 
optymizmu. Był on tym większy, że rywalem w ćwierćfinale miała być Stal Rzeszów. 
Przeciwnik był triumfatorem Pucharu Polski sprzed roku, jednak, w opinii jastrzębian, 
przeciwnikiem nie tak groźnym jak Wisła i Legia. Teoretycznie więc miało być łatwiej 
niż w poprzednich rundach. 

W środę 17 marca 1976 r. o godz. 14.30 oba zespoły pojawiły się na boisku     
przy ul. Kasztanowej. GKS wystąpił w następującym składzie: Koterba, Buchalik,
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Czenczek, Lajda, Górecki (99. Langer), Szwezig (91. Twardowski), Fojcik, Duda, 
Grządziel, Malcherczyk, Pilch. Ciekawostką był występ zawodnika GKS Ryszarda 
Dudy, który wcześniej występował właśnie w Stali Rzeszów. Na grząskim boisku 
trudno mu było pokazać techniczne walory, ale w decydującym momencie to właśnie 
on rozstrzygnął losy meczu. Gdy przez 90 minut obie drużyny nie zdołały zdobyć 
bramek (świetna gra obu bramkarzy), sędzia Lenkiewicz zarządził dogrywkę. W niej 
to Jastrzębie wykazało się większą świeżością. W 103 minucie górnicy 
przeprowadzili błyskawiczną kontrę. Grządziel zagrał do Dudy, a ten, stojąc 20 m   
od bramki Stali, z półobrotu trafił w okienko. Rzeszowianie nie byli już w stanie 
podnieść się. GKS zwyciężył obrońcę tytułu 1:0 i ku radości 4 tysięcy kibiców 
awansował do półfinału PP.

Nastroje w obozie GKS były po meczu bardzo bojowe. Wszystkim wydawało się, 
że drużyna jest w stanie zwyciężyć z każdym. Prezes GKS Nowicki miał ponoć 
stwierdzić, że w półfinale chciałby się zmierzyć ze Stalą Mielec. Klub, którego nazwa 
niewiele mówi młodemu pokoleniu, był wówczas piłkarską potęgą. Miał w składzie 
takie gwiazdy jak Grzegorz Lato, Jan Domarski czy Henryk Kasperczak. Byli to 
zawodnicy, którzy zawojowali świat podczas Mundialu'74 w RFN. Ba! Lato został 
jego najlepszym snajperem. Występ takich zawodników na boisku w Jastrzębiu 
byłby więc nie lada wydarzeniem i wielką gratką dla kibiców. Losowanie poszło więc 
zgodnie z życzeniem prezesa. GKS trafił na mielecką Stal, zaś Śląsk Wrocław        
na Stoczniowiec Gdańsk.

W środę 7 kwietnia o godz. 15 sędzia Łozowski rozpoczął historyczny półfinał 
Pucharu Polski. GKS wystąpił w składzie: Koterba, Buchalik, Czenczek, Bugdoł, 
Lajda, Szwezig, Fojcik, Duda, Grządziel (46. Twardowski), Malcherczyk, Pilch.        
W Stali zagrali: Kukla, Rześny, Kosiński, Tryba, Per, Sekulski (77. Krawczyk), Lato, 
Kasperczak, Hnatio (75. Gąsior), Domarski, Karaś. Gospodarze rozpoczęli mecz      
z animuszem, ale jeszcze przed przerwą zostali dwukrotnie skarceni. Najpierw         
w 32 minucie stoper Lajda niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki, zaś chwilę 
potem, po wznowieniu gry, mielczanie przejęli piłkę i rozpoczęli kolejną kontrę. 
Domarski uruchomił Latę, a ten minął dwóch obrońców GKS i wpakował futbolówkę 
do bramki. Tylko nieliczni wierzyli już w zwycięstwo jastrzębian. Mimo to, górnicy 
rzucili wszystko na jedną szalę. Tuż po przerwie kontaktowego gola zdobył 
Twardowski. Odtąd gra wyrównała się. Okazje do zdobycia bramek mieli Lato, 
Domarski i Hnatio, zaś dla jastrzębian – Duda. Tę niemoc strzelecką przełamał 
dopiero Malcherczyk, który w 67 minucie wykorzystał zamieszanie pod bramką Stali 
i zdobył wyrównującą bramkę. Niestety, ogromna radość 10 tysięcy kibiców szybko 
została zgaszona. W chwilę później – relacjonowały rzeszowskie „Nowiny” – na listę 
strzelców bramek dla Stali ponownie wpisał się Lajda, który stremowany 
sąsiedztwem dwóch napastników gości posłał piłkę lobem do tyłu, nie wiedząc,      
że Koterba wybiegł wcześniej z bramki. Drugi „samobój” Lajdy był niecodziennym 
wyczynem, ale nie zdeprymował górników, którzy zepchnęli mielczan do głębokiej 
defensywy. Niestety, jastrzębianie nie zdołali wyrównać i to drużyna Grzegorza Lato 
mogła cieszyć się z awansu do finału. Pucharu Polski jednak nie zdobyła. Lepszy 
okazał się zespół Śląska Wrocław.

przy ul. Kasztanowej. GKS wystąpił w składzie: Koterba, Langer, Czenczek, Górecki, 
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zmianie. Jak zauważyło krakowskie „Tempo” Wisła zaprezentowała w Jastrzębiu 
archaiczny styl gry i przegrała zasłużenie. Tymczasem w Jastrzębiu zapanowała 
euforia. Nic dziwnego - pierwszy raz w swojej historii drużyna zwyciężyła z tak 
renomowanym przeciwnikiem.

Losowanie par 1/8 PP nie było łaskawe. Kolejnym rywalem okazała się 
utytułowana Legia Warszawa. Rozegrany 7 grudnia mecz przeszedł do legendy 
naszego klubu. Drużyny wystąpiły w następujących składach: GKS – Koterba, 
Bugdoł (109. Kokoszka), Czenczek, Lajda, Górecki, Grządziel, Fojcik, Twardowski 
(46. Langer), Malcherczyk, Buchalik, Pilch. Legia – Mowlik, Topolski, Smuda,          
M. Nowacki, Cypka, Białas, Deyna, Ćmikiewicz (46. Lasoń), Pieszko, Kwapisz, 
Nowak (106. Zb. Nowacki). Starszym kibicom nie trzeba przedstawiać ówczesnych 
gwiazd Legii (młodsze pokolenie z pewnością jednak kojarzy Franciszka Smudę 
oraz polskiego piłkarza wszechczasów Kazimierza Deynę). Mimo to przez 90 minut, 
na grząskim boisku, jastrzębscy piłkarze skutecznie odpierali ataki rywali.                
W 44 minucie legioniści zdobyli nawet bramkę, na szczęście sędzia dopatrzył się 
spalonego. W drugiej odsłonie meczu górnicy grali coraz śmielej, jednak żadna        
ze strona nie była w stanie zdobyć bramki. Także dogrywka nie przyniosła 
rozstrzygnięcia. Sędzia Brzozowski zarządził więc rzuty karne. Ten moment 
rywalizacji przyniósł prawie 5 tysiącom kibiców niezapomnianych przeżyć.               
W pierwszej serii Lajda i Deyna, a w drugiej Fojcik i Białas, bez problemów trafili      
do bramek. W trzeciej serii zaczęła się huśtawka emocji. Górecki strzelił obok słupka 
i Legia znalazła się w korzystniejszej sytuacji. Na szczęście Koterba obronił strzał 
Pieszki i wyrównał szanse. W czwartej serii Grządziel wyprowadził GKS                 
na prowadzenie, zaś Topolski, ku rozpaczy legionistów, trafił w słupek. W piątej serii 
do piłki podszedł Buchalik, lecz nie wytrzymał napięcia i oddał łatwy do obrony strzał. 
Zbigniew Nowacki natomiast wyrównał stan rywalizacji. Było 3:3 i sędzia zarządził 
dodatkową serię karnych. Pilch trafił. Teraz wszystko zależało od kolejnego 
legionisty. Tym razem Cypka nie wytrzymał wojny nerwów i trafił w poprzeczkę. Tym 
samym GKS odprawił Legię z kwitkiem. Wynik był sensacyjny, nawet jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że owej jesieni Legia spisywała się w ekstraklasie poniżej oczekiwań.

Po tak wielkim sukcesie zarówno piłkarze, jak i działacze GKS, byli pełni 
optymizmu. Był on tym większy, że rywalem w ćwierćfinale miała być Stal Rzeszów. 
Przeciwnik był triumfatorem Pucharu Polski sprzed roku, jednak, w opinii jastrzębian, 
przeciwnikiem nie tak groźnym jak Wisła i Legia. Teoretycznie więc miało być łatwiej 
niż w poprzednich rundach. 

W środę 17 marca 1976 r. o godz. 14.30 oba zespoły pojawiły się na boisku     
przy ul. Kasztanowej. GKS wystąpił w następującym składzie: Koterba, Buchalik,
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wersalkę, obok której znalazła się szafeczka na adapter Bambino-2 oraz 
magnetofon szpulowy ZK-120T. Środek pokoju zajął stół z krzesłami, nieopodal zaś - 
ława z fotelami. Na ścianach powieszono zegar wahadłowy Metron, obrazki             
z ramkach oraz makatę z jeleniami. Podłogę pokrył wzorzysty dywan.

W stosunkowo ciasnym przedpokoju znalazł się wieszak, lustro, kinkiet, a nawet 
gong.

Szczególnie interesująco wygląda kuchnia. Tak jak w każdym enerdowskim 
mieszkaniu, została wyposażona w oszkloną witrynę, stanowiącą jednocześnie 
przedział między dużym pokojem a kuchnią. Na półkach witryny ustawiono kryształy, 
szklanki, talerze i inne naczynia ze szkła i ceramiki. Kuchnię wyposażono również     
w meble stojące i wiszące, m.in. w zlewozmywak, obok którego ustawiono kuchenkę 
gazową z blaszanym okapem. Uwagę przykuwa także wisząca półka                        
z ceramicznymi szufladkami, na której znalazły się cepeliowskie naczynia. Całość 
dopełnia lodówka „Saratow” produkcji radzieckiej oraz rozmaite sprzęty AGD,      
m.in. syfony, ekspres do kawy Predom, odkurzacz Alfa.

Pokój małej dziewczynki wyposażono m.in. w łóżeczko, fotel, wózek dziecięcy       
i lalki.

Pokój młodego chłopca posiada z kolei półko-tapczan, na którym można 
odnaleźć: książki i zeszyty szkolne, gry planszowe, walizkę majsterkowicza, 
skarbonkę w kształcie „malucha”, radyjko tranzystorowe czy rzutnik Jacek. Na 
ścianie powieszono matę słomkową, na której znalazły się pocztówki i proporczyki.

Mimo ogromnego sukcesu pozostał duży niedosyt. Zwycięstwo było przecież    
na wyciągnięcie ręki. Działo się to w czasach, gdy polska piłka osiągała światowe 
sukcesy, a polskie gwiazdy grały tylko w polskich klubach. Sukcesy Jastrzębia były 
więc niebywałą sensacją. Wprawdzie sceptycy doszukiwali się ich w tym, że Wisła     
i Legia ewidentnie zlekceważyły GKS, że zwycięstwa górników były 
jednobramkowe, wręcz wyszarpane. Poza tym Jastrzębie grało u siebie, na trudnym 
boisku, przy żywiołowym dopingu własnych kibiców. To z pewnością miało duży 
wpływ na rezultaty. Trzeba jednak zaznaczyć, że jastrzębianie przeciwko 
Szymanowskiemu, Deynie czy Lacie grali ofensywnie, bez kompleksów, a przede 
wszystkim skutecznie. Była to także zasługa znakomitego trenera Jerzego Kuliga, 
który potrafił wykrzesać z górniczej jedenastki maksimum możliwości. 

Źródła: „Dziennik Polski” nr 185 z 25 VIII 1975 r.; „Nasze Problemy” nr 21 z 23 XII 1975 r., nr 2  
z 16-19 II 1976 r., nr 5 z 1-15 IV 1976 r.; „Nowiny” (rzeszowskie) nr 63 z 18 III 1976 r., nr 80       
z 8 IV 1976 r.; „Tempo” z 25 VIII 1975 r.; „Trybuna Robotnicza” nr 170 z 4 VIII 1975 r., nr 185      
z 25 VIII 1975 r., nr 272 z 8 XII 1975 r., nr 63 z 18 III 1976 r., nr 80 z 8 IV1976 r.

Marcin Boratyn

-----------------------------------------------------------------------------
„Moje M” już na stałe

Na początku bieżącego roku Galeria Historii Miasta zyskała nową wystawę stałą. 
27 stycznia uroczyście otwarto wystawę pt. „Moje M”, odtwarzającą wnętrze 
jastrzębskiego mieszkania z lat 70. minionego stulecia. W trakcie wernisażu,          
w którym wzięło udział niemal sto osób, można było poczuć klimaty z epoki Gierka. 
Aktorzy z Teatru Monitoring wcielili się w role mieszkańców młodego górniczego 
miasta i odtwarzali sytuacje kojarzące się z minioną epoką. Przez gwar rozmów 
przebijała się muzyka płynąca z magnetofonu szpulowego. Wspomnieniom nie było 
końca… 

Pomysł wykonania stałej wystawy ukazującej mieszkanie z czasów PRL zrodził 
się po sukcesie czasowej ekspozycji, która, pod tym samym tytułem, prezentowana 
była w 2013 r. Zapadła decyzja, że skoro w GHM znajduje się wiejskie wnętrze 
mieszkalne z początku XX w. (tzw. chata śląska), to powinno się również znaleźć 
miejsce na pokazanie warunków życia osób, które przybyły do Jastrzębia właśnie                
w poszukiwaniu łatwo dostępnego mieszkania w bloku.

Na potrzeby wystawy przeznaczono fragment wschodniego skrzydła budynku 
Łazienek. Pomieszczenie podzielono na 5 mniejszych, w których zaaranżowano: 
duży pokój (zwany stołowym lub jadalnym), przedpokój, kuchnię oraz dwa małe 
pokoje.

Duży pokój wyposażono w nieodłączną meblościankę z dobrze zaopatrzonym 
barkiem. Na półkach znalazły się kryształy, rozmaite bibeloty oraz radioodbiornik 
Jubilat. Tuż obok stanęła niepozorna szafka na nóżkach, w której umieszczono 
telewizor Fregata, zaś obok niej pokaźny fikus. Naprzeciw meblościanki ustawiono Fragment wystawy „Moje M” - duży pokój
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wersalkę, obok której znalazła się szafeczka na adapter Bambino-2 oraz 
magnetofon szpulowy ZK-120T. Środek pokoju zajął stół z krzesłami, nieopodal zaś - 
ława z fotelami. Na ścianach powieszono zegar wahadłowy Metron, obrazki             
z ramkach oraz makatę z jeleniami. Podłogę pokrył wzorzysty dywan.

W stosunkowo ciasnym przedpokoju znalazł się wieszak, lustro, kinkiet, a nawet 
gong.

Szczególnie interesująco wygląda kuchnia. Tak jak w każdym enerdowskim 
mieszkaniu, została wyposażona w oszkloną witrynę, stanowiącą jednocześnie 
przedział między dużym pokojem a kuchnią. Na półkach witryny ustawiono kryształy, 
szklanki, talerze i inne naczynia ze szkła i ceramiki. Kuchnię wyposażono również     
w meble stojące i wiszące, m.in. w zlewozmywak, obok którego ustawiono kuchenkę 
gazową z blaszanym okapem. Uwagę przykuwa także wisząca półka                        
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skarbonkę w kształcie „malucha”, radyjko tranzystorowe czy rzutnik Jacek. Na 
ścianie powieszono matę słomkową, na której znalazły się pocztówki i proporczyki.

Mimo ogromnego sukcesu pozostał duży niedosyt. Zwycięstwo było przecież    
na wyciągnięcie ręki. Działo się to w czasach, gdy polska piłka osiągała światowe 
sukcesy, a polskie gwiazdy grały tylko w polskich klubach. Sukcesy Jastrzębia były 
więc niebywałą sensacją. Wprawdzie sceptycy doszukiwali się ich w tym, że Wisła     
i Legia ewidentnie zlekceważyły GKS, że zwycięstwa górników były 
jednobramkowe, wręcz wyszarpane. Poza tym Jastrzębie grało u siebie, na trudnym 
boisku, przy żywiołowym dopingu własnych kibiców. To z pewnością miało duży 
wpływ na rezultaty. Trzeba jednak zaznaczyć, że jastrzębianie przeciwko 
Szymanowskiemu, Deynie czy Lacie grali ofensywnie, bez kompleksów, a przede 
wszystkim skutecznie. Była to także zasługa znakomitego trenera Jerzego Kuliga, 
który potrafił wykrzesać z górniczej jedenastki maksimum możliwości. 

Źródła: „Dziennik Polski” nr 185 z 25 VIII 1975 r.; „Nasze Problemy” nr 21 z 23 XII 1975 r., nr 2  
z 16-19 II 1976 r., nr 5 z 1-15 IV 1976 r.; „Nowiny” (rzeszowskie) nr 63 z 18 III 1976 r., nr 80       
z 8 IV 1976 r.; „Tempo” z 25 VIII 1975 r.; „Trybuna Robotnicza” nr 170 z 4 VIII 1975 r., nr 185      
z 25 VIII 1975 r., nr 272 z 8 XII 1975 r., nr 63 z 18 III 1976 r., nr 80 z 8 IV1976 r.

Marcin Boratyn

-----------------------------------------------------------------------------
„Moje M” już na stałe

Na początku bieżącego roku Galeria Historii Miasta zyskała nową wystawę stałą. 
27 stycznia uroczyście otwarto wystawę pt. „Moje M”, odtwarzającą wnętrze 
jastrzębskiego mieszkania z lat 70. minionego stulecia. W trakcie wernisażu,          
w którym wzięło udział niemal sto osób, można było poczuć klimaty z epoki Gierka. 
Aktorzy z Teatru Monitoring wcielili się w role mieszkańców młodego górniczego 
miasta i odtwarzali sytuacje kojarzące się z minioną epoką. Przez gwar rozmów 
przebijała się muzyka płynąca z magnetofonu szpulowego. Wspomnieniom nie było 
końca… 

Pomysł wykonania stałej wystawy ukazującej mieszkanie z czasów PRL zrodził 
się po sukcesie czasowej ekspozycji, która, pod tym samym tytułem, prezentowana 
była w 2013 r. Zapadła decyzja, że skoro w GHM znajduje się wiejskie wnętrze 
mieszkalne z początku XX w. (tzw. chata śląska), to powinno się również znaleźć 
miejsce na pokazanie warunków życia osób, które przybyły do Jastrzębia właśnie                
w poszukiwaniu łatwo dostępnego mieszkania w bloku.

Na potrzeby wystawy przeznaczono fragment wschodniego skrzydła budynku 
Łazienek. Pomieszczenie podzielono na 5 mniejszych, w których zaaranżowano: 
duży pokój (zwany stołowym lub jadalnym), przedpokój, kuchnię oraz dwa małe 
pokoje.

Duży pokój wyposażono w nieodłączną meblościankę z dobrze zaopatrzonym 
barkiem. Na półkach znalazły się kryształy, rozmaite bibeloty oraz radioodbiornik 
Jubilat. Tuż obok stanęła niepozorna szafka na nóżkach, w której umieszczono 
telewizor Fregata, zaś obok niej pokaźny fikus. Naprzeciw meblościanki ustawiono Fragment wystawy „Moje M” - duży pokój
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Ewelina Kuśka była także inicjatorką przekształcenia KGW z Jastrzębia-Górnego 
w Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej. Choć zadanie nie 
należało do prostych, to ostatecznie udało się tego dokonać w 2004 r. 
Stowarzyszenie przez wiele lat organizowało w Jastrzębiu Festiwal Kultury Śląskiej, 
który przyciągał do Parku Zdrojowego wiele osób - nie tylko miłośników folkloru.

„Każdego roku wymyślałyśmy inny temat przewodni Festiwalu. Były np. „Nasze 
sznity i kraczki”, „Nasze Przoci” czy „Naszo Gowiydź”. Starałyśmy się, aby ta impreza 
przybliżała nasze śląskie tradycje i zwyczaje. Zapraszałyśmy też do współpracy 
lokalnych twórców, rękodzielników i regionalne zespoły folklorystyczne”. W tym roku 
(pierwszy raz od 10 lat) Festiwal się nie odbędzie.

Stowarzyszenie współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami miejskimi 
m.in. ze szkołami, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną oraz 
Towarzystwem Miłośników Ziemi Jastrzębskiej. Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszą się widowiska o charakterze folklorystycznym nawiązujące do śląskich

Ściany mieszkania zostały pokryte starymi tapetami bądź pomalowane wałkami 
liczącymi sobie 40 lat. Ostatni element wystawy, o którym warto wspomnieć, to jej 
tytuł, wykonany w postaci neonu. Wielu starszych mieszkańców Jastrzębia pamięta, 
że kilka dekad wstecz neony były nieodłącznym elementem upiększającym 
betonowy pejzaż miasta.

W tym miejscu wypada podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się  
do powstania wystawy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy 
przekazali rozmaite elementy wyposażenia mieszkania w „wielkiej płycie”. Mamy 
jednocześnie nadzieję, że wizyta w „Moim M” będzie dla wszystkich zwiedzających 
udaną, sentymentalną podróżą w przeszłość.

Marcin Boratyn

-----------------------------------------------------------------------------
Sylwetki Jastrzębskich Twórców

Ewelina Kuśka
Wychowywała się w tradycyjnej rodzinie śląskiej, a zwyczaje i wartości, które 

wyniosła z domu, z powodzeniem przenosi na grunt lokalnej społeczności, 
udzielając się m.in. w Stowarzyszeniu Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury 
Śląskiej. Jest autorką trzech książek napisanych gwarą śląską. W 2012 r. 
wywalczyła drugie miejsce i tytuł Wiceślązaczki Roku w prestiżowym konkursie     
„Po naszymu, czyli po Śląsku”, organizowanym od kilkudziesięciu lat przez Radio 
Katowice. Jest także laureatką ponad stu konkursów poetyckich.

Swoją literacką przygodę rozpoczęła od pisania wierszy jeszcze w czasach 
licealnych.

„Po urodzeniu trzeciego dziecka wróciłam do poezji. Zaczęłam także pisać 
opowiadania, w tym gwarowe. Uznałam, że tradycje w których wyrosłam warte są 
utrwalenia, choćby po to, aby młode pokolenie pamiętało i kultywowało śląskie 
zwyczaje”.

W 2003 r. ukazała się jej debiutancka książka zatytułowana „Tak tu bywało”. Jest 
to zbiór 25 opowiadań, których tematyka ściśle związana jest z historią Jastrzębia-
Zdroju. 

„Ta pierwsza książka była dla mnie dużym wyzwaniem przede wszystkim          
ze względu na język. Gwarą śląską posługiwałam się wyłącznie w domu, w szkole jej 
używanie było zabronione. Z pomocą przyszedł mi wówczas dr Artur Czesak 
(dialektolog, asystent w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie – przy. red.), 
który wsparł mnie swoją wiedzą merytoryczną, a później recenzował także dwie 
pozostałe moje książki”.

Dwa lata po debiucie na rynku pojawił się zbiór poezji napisany lokalną odmianą 
śląskiej gwary „Skąd się bierom diobły”. Autorka nawiązuje w nim do ulubionego 
przez siebie tematu – śląskiej demonologii. Na stronach książki pojawiają się, często 
już zapomniane postacie: Strzigonia, Meluzyny, Płanetnika czy Podciepa. Ostatnia 
ksiązka „Idom gody”, wydana w 2013 r., dostarcza niezwykle ciekawych informacji 
związanych z Adwentem i Bożym Narodzeniem. Dla dialektologów jest też

Ewelina Kuśka (po lewej) podczas pokazu 
tradycyjnego kiszenia kapusty w Galerii Historii 
Miasta / Fot. Katarzyna Nowak-Gardecka

interesującym studium lokalnych 
form językowych.

W 2003 r. Kuśka założyła 
z e s p ó ł  f o l k l o r y s t y c z n y  
„Jastrzymbioki”, który powstał        
w ramach działającego wówczas 
Koła Gospodyń Wiejskich (KGW)  
z Jastrzębia Górnego. Do dnia 
dzisiejszego zespół wydał dwie 
płyty, uczestniczył w wielu 
wydarzeniach kulturalnych miasta  
i regionu m.in. w przeglądach          
i konkursach folklorystycznych, 
gawędziarskich czy lekcjach 
regionalizmu.

„W 2004 r. patronem naszego 
zespołu został prof. Adolf Dygacz 
(światowej  s ławy etnograf ,  
muzykolog, folklorysta; zebrał 
ponad 16 tysięcy pieśni i melodii 
ludowych z terenów Górnego 
Śląska – przy. red.). Spotkałam go 
kiedyś na korytarzu Radia 
Katowice i  zwierzyłam się,            
że  szukam pa t rona  a  on  
zaproponował…siebie. Było to dla 
nas wielkie wyróżnienie. Niestety 
nie przybył na uroczystość nadania 
imienia, ponieważ poważnie 
zachorował i wkrótce potem zmarł”.
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tradycji. Warto nadmienić, że teksty (zarówno mówione jak i śpiewane) 
wykorzystywane podczas takich występów są autorstwa pani Kuśki. W 2014 r.        
w Galerii Historii Miasta wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć jak kiedyś 
„szkubało” się pierze, a rok później zaprezentowały tradycyjny sposób kiszenia 
kapusty. W tym roku, późną jesienią panie przybliżą zwyczaj tłuczenia szkła przed 
domem rodzinnym panny młodej w wigilię ślubu, czyli tzw. „polterabent”. 
Stowarzyszenie kultywuje również tradycje „Babskich combrów”, Dnia Matki oraz 
uczestniczy (oczywiście w strojach regionalnych) w uroczystościach kościelnych      
z okazji m.in. Bożego Ciała czy odpustów.

Przez wiele lat Ewelina Kuśka brała także udział w konkursie gwary śląskiej  „Po 
naszymu, czyli po Śląsku”, którego pomysłodawczynią i wieloletnią organizatorką 
jest senator Maria Pańczyk związana z Radiem Katowice od ponad 40 lat. Główną 
ideą tych konkursowych spotkań jest promowanie ludzi, którzy posługują się śląską 
gwarą – zarówno tą cieszyńską, rybnicką, opolską, jak i wieloma innymi jej 
odmianami. Jurorami w ćwierćfinałach są od lat prof. Helena Synowiec, Alojzy Lysko 
i Maria Pańczyk-Pozdziej. Natomiast finały ocenia szacowne grono profesorów: 
Dorota Simonides, ks. Jerzy Szymik oraz przewodniczący jury Jan Miodek.

 „W konkursie należy przedstawić pięciominutowy monolog w dialekcie              
na dowolny temat. Dziewięć razy docierałam do półfinałów. W 2012 r. 
zakwalifikowałam się do ścisłego finału i zajęłam drugie miejsce opowieścią             
o głupim Antku, który jednak nie był tak głupi jak myślano. Widział więcej niż zwykli 
ludzie, widział ich myśli i dusze, widział to, czego ludzkie oczy nie widzą”.

Zdobywcy pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody (tzw. „czelodka”) nie mogą brać 
udziału w kolejnych edycjach, dając tym samym szanse innym chętnym. Jednak     
w roku 2015 w ramach obchodów 25-lecia konkursu zaproszono do udziału 
wszystkich zwycięzców poprzednich edycji. Do ścisłego finału dostało się tylko         
5 osób w tym Ewelina Kuśka (jedyna kobieta w tym gronie).

„Podczas finału opowiadałam o tym, co mi najbardziej leżało na sercu. O moich 
spostrzeżeniach dotyczących zmian, które zachodzą w społeczeństwie, często 
zmian na gorsze. Nie wygrałam, ale dotarcie do finału było dla mnie dużym 
wyróżnieniem”.

Ewelina Kuśka jest laureatką licznych konkursów poetyckich zarówno o zasięgu 
regionalnym jak i ogólnopolskim. Wiersze pisane w języku literackim dotykają 
trudnych ludzkich losów, komentują zastaną rzeczywistość. Napisała także (na razie 
„do szuflady”) kilka powieści fantastycznych odnoszących się do bogatego świata 
śląskiej demonologii.

Ewelina Kuśka 

Wyszła z mieszkania o własnych siłach

ławkę zabrało jej młode pokolenie.
krzewu czerwonej jarzębiny nie pozwalała
przycinać. miały wspólne kończyny
uschły razem.

mawiała że wróci do domu gdzie matka
nadal piecze racuchy z jabłkami
na ogniu rozpalonym z leśnego chrustu.
nikt jej nie wierzył.
ławkę zabrało jej młodsze pokolenie
dlatego już nie wróci. dlatego nie jest już
sąsiadką bez imienia jest zapachem
racuchów który roznosi się między
piętrami budynku. ślinka cieknie.

Katarzyna Nowak-Gardecka (Galeria Historii Miasta)

-----------------------------------------------------------------------------
Z naszego lamusa

Maglownica ręczna, wałkownica
Higiena na dawnej wsi nie odgrywała aż tak ważnej roli jak dziś. Jednak mnogość 

i różnorodność zebranych eksponatów, dotyczących procesu prania i prasowania, 
świadczy o rozwoju technik i narzędzi służących do tych czynności. W zbiorach 
Galerii Historii Miasta znajdują się zarówno kijanki i tary, a także pralki ręczne, różne 
rodzaje żelazek i magli. 

Maglownica ręczna, fot. A Lerch-Wójcik

Wypraną odz ież ,  a le  p rzede 
wszystkim bieliznę oraz tkaniny lniane      
i bawełniane: pościel, obrusy, ręczniki      
i ścierki maglowano na drewnianej 
maglownicy. Był to wygodny sposób      
na mięcie i wygładzanie materiału, gdyż 
wyprane w wodzie z dodatkiem ługu         
i  wysuszone tkaniny z włókien 
pochodzenia roślinnego (głównie lniane) 
były sztywne i szorstkie. Proces 
maglowania wygładzał zagniecenia   
o raz  ue las tyczn ia ł  i  zmiękcza ł  
powierzchnię płótna.

Maglownica znajdująca się w zbiorach 
GHM jest wykonana z drewna dębowego 
i składa się z dwóch części: karbowanej 
deski i wałka. Wałek ma długość 35,5 cm  
i średnicę 6,3 cm, uchwyt ma długość      
8 cm. Karbowana deska ma długość     
72 cm, szerokość 20 cm i wysokość 2 cm. 
Posiada też uchwyt o długości 15 cm. 
Karby, w ilości 25, są poprzecznie 
wyrzeźbione. Wypraną i wysuszoną 
tkaninę nawijano na wałek, który
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Kotłowka
Najprzód trza naszykować damfer, abo wielki garniec i naloć wody. Doczkać      

aż zewre, wciepać świński łeb przeciupany na poły, łaty z podbrzusza, podgarle         
i wszyski podroby: serce, nyrki, pluca, ślydziona, trocha wontroby. Dosuć soli i 
warzić. Bodnyńć widełkom i jak miynso i podroby som miyntki to trza je wyciongnońć, 
nojlepij durszlakim. Z nich robi sie: krupnioki, żymloki, preswuszt, leberwuszt, kiere 
jak som gotowe trza uwarzić w kotłowce. Kotłowka nojlepij szmakuje na świyżo. Je jij 
fest dużo, beztuż przelywo sie jom kelniom do krauzów, a jeszcze lepij do żbonka, i 
łobdzielo somsiodów. 

Krupnioki, gardawa, żymloki
Zarozki po wyciongniyńciu miynsa i podrobów z wrzawej kotłowki trza wciepnońć 

do nij krupy jynczmienne we lnianych miyszkach i dalij warzić, aż bydom średnio 
miynki. Krupy idzie też normalnie wsuć, ale trza cołki czas fyrlać coby sie                
nie przipoliły. Jak som gotowe to trza je łodcedzić i przeciepnyńć do emaliowanej 
waniynki  abo wielkigo waszpeka i poczkać aż łochłudnom. W tyglu wytopić pokrote 
sadło, doloć do krupów. Uwarzone w kotłowce miynso i pluca zemlyć bez maszynka 
do kupy ze szpyrkami. Dosuć soli, zemlete korzyni i wonionce korzyni i wyfyrlać 
rynkami. Strzewa akuratnie wyczyścić, łobmyć i nasolić. Nafilować gardawom. Łoba 
końce krupnioka połonczyć szpiłkom tak, coby mioł forma wionuszka. Krupnioki 
parzić w kotłowce kole poł godziny na lekim łogniu. Idzie tyż nie filować krupnioków 
ino podsmażić gardawa w tygliku. 

Żymloki robi się tak samo jak krupnioki, ino zamiast krupów dowo sie suche 

umieszczano na płaskiej powierzchni, najczęściej na stole przykrytym czystym 
prześcieradłem. Następnie żłobkowaną częścią deski wprawiano wałek w ruch 
posuwisto-zwrotny, aż tkanina zaczynała się świecić.

Tego typu maglownica jest najbardziej prymitywną formą, która była 
wykonywana najczęściej własnoręcznie przy użyciu narzędzi stolarskich przez 
gospodarzy lub chłopców starających się o rękę dziewczyny. Czasami tylna 
powierzchnia karbowanej deski była zdobiona dekoracyjną snycerką lub jedynie 
wygładzona, tak jak w przypadku omawianego eksponatu. Jak podaje Kazimierz 
Moszyński w I części swojego dzieła z 1929 r. „Kultura ludowa Słowian”, maglownica 
ręczna była powszechnie spotykana u Słowian Północnych: na Wielkorusi, Rusi,     
w Polsce, Czechach i na Słowacji. Narzędzie to nie było też obce Słowianom 
Południowym: Chorwatom, Bośniakom i Słoweńcom. Maglownica była dobrze 
znana w Europie Północnej oraz Zachodniej: w Finlandii, Estonii, Łotwie i na Litwie   
a także w Niemczech, Austrii itd. Wszędzie tam, gdzie występowała miała bardzo 
podobny wygląd.

Anna Lerch-Wójcik (Galeria Historii Miasta)

-----------------------------------------------------------------------------
Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (24)

W tradycyjnych społecznościach wiejskich mięso zawsze uchodziło za produkt 
wysokiej jakości i niecodzienny przysmak. Ilość mięsa, jakie w ciągu roku pojawiało 
się na stołach, świadczyła o zamożności gospodarzy, była też wyznacznikiem 
poziomu życia. W domach zamożnych mieszczan i bogaczy wiejskich mięso jadano 
codziennie lub niemal codziennie. U przeciętnych mieszkańców wsi potrawy mięsne 
pojawiały się tylko na świątecznych stołach: podczas wesel, chrzcin, na Wielkanoc     
i Boże Narodzenie, w zapusty i dożynki.  

Na całym Śląsku mięso wieprzowe i jego przetwory, zwłaszcza smalec, uchodziły 
za bardzo pożywne i smaczne, zaś zbijaczka, czyli świniobicie, było nie lada 
wydarzeniem w życiu każdej wiejskiej rodziny. Świniobicie odbywało się raz w roku, 
w okresie jesienno-zimowym, najczęściej na przedzimiu, kiedy temperatura 
spadała, dzięki czemu wyroby i mięso można było trzymać dłużej. Wcześniej przez 
dziesięć miesięcy hodowano i tuczono kormika, inaczej nazywanego babuciem  
albo wieprzkiem. Zbijaniem zajmował się masorz, jednak cała akcja była doskonale 
zaplanowana i już w przeddzień każdy domownik znał swoje obowiązki. Masorz 
zaczynał pracę wcześnie rano, gdyż zrobienie krupnioków, żymloków, preswusztu, 
leberwusztu, szmalcu i przygotowanie mięsa oraz boczku do wędzenia było 
niezwykle czasochłonne. Ponieważ na wsi żyło się skromnie, oprócz mięsa 
wykorzystywano wszystkie podroby, krew i jelita do sporządzania wyrobów 
masarskich. Nic nie mogło się zmarnować. Świeżo zrobione krupnioki i kotłowke, 
czyli zupę ze zbijaczki zanoszono do sąsiadów, oni odwdzięczali się tym samym      
w innym terminie. Na degustację mięsnych wyrobów zapraszano rodzinę i przyjaciół. 
Był to niezwykle lubiany, a zarazem integrujący zwyczaj, zwłaszcza, że wypijano 
przy tym nie jeden kieliszek gorzołki. 

Krupnioki z chlebem i kiszonom łogórkom / Fot. Krystian Lerch
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Jastrzębie-Zdrój w starej reklamie

Reklama Kasyna Zdrojowego w “Polonii” z  12 maja 1932 r.
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żymły, kiere trza pokroć w kostka i zaloć kotłowkom. Czasym do żymloków nie dowo 
sie krwie.

Krupnioki, żymloki i gardawa nojlepij szmakujom podsmażone. Ku tymu 
dowajom kiszonej kapusty z ziymiokami abo sznita chleba i kiszono łogórka.

Krupniok śląski został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi województwa śląskiego w kategorii: Produkty mięsne      
28 lutego 2006 r. Rok później, 12 stycznia 2007 r., na Listę trafił także Żymlok śląski.

Słowniczek wyrazów gwarowych:
akuratnie – dokładnie, starannie
damfer – duży ocynkowany gar, służący do gotowania ziemniaków i zagotowywania 
przetworów w słojach
gardawa – farsz do kaszanki
kelnia – chochla
kormik, babuć, wieprzek– świnia
korzyni – pieprz
kotłowka – tłusta zupa stanowiąca wywar ze wszystkich podrobów i tłuszczu
krupniok – kaszanka
krupy – kasza 
leberwuszt, leberka – pasztetówka, wątrobianka
miyszek - worek
preswuszt – salceson
strzewa – jelita
szpiłka – drewniany patyczek
waszpek – miednica, miska
wonionce korzyni – ziele angielskie
zbijaczka – świniobicie
żbonek - dzbanek
żymlok – bułczanka
żymła – bułka 

Anna Lerch-Wójcik

Wyroby mięsne / Fot. Katarzyna Nowak-Gardecka
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Jastrzębie-Zdrój w starej reklamie

Reklama Kasyna Zdrojowego w “Polonii” z  12 maja 1932 r.
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żymły, kiere trza pokroć w kostka i zaloć kotłowkom. Czasym do żymloków nie dowo 
sie krwie.

Krupnioki, żymloki i gardawa nojlepij szmakujom podsmażone. Ku tymu 
dowajom kiszonej kapusty z ziymiokami abo sznita chleba i kiszono łogórka.

Krupniok śląski został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi województwa śląskiego w kategorii: Produkty mięsne      
28 lutego 2006 r. Rok później, 12 stycznia 2007 r., na Listę trafił także Żymlok śląski.

Słowniczek wyrazów gwarowych:
akuratnie – dokładnie, starannie
damfer – duży ocynkowany gar, służący do gotowania ziemniaków i zagotowywania 
przetworów w słojach
gardawa – farsz do kaszanki
kelnia – chochla
kormik, babuć, wieprzek– świnia
korzyni – pieprz
kotłowka – tłusta zupa stanowiąca wywar ze wszystkich podrobów i tłuszczu
krupniok – kaszanka
krupy – kasza 
leberwuszt, leberka – pasztetówka, wątrobianka
miyszek - worek
preswuszt – salceson
strzewa – jelita
szpiłka – drewniany patyczek
waszpek – miednica, miska
wonionce korzyni – ziele angielskie
zbijaczka – świniobicie
żbonek - dzbanek
żymlok – bułczanka
żymła – bułka 

Anna Lerch-Wójcik

Wyroby mięsne / Fot. Katarzyna Nowak-Gardecka



Jastrzębie-Zdrój na starej pocztówce

Gruss aus Bad Koenigsdorff-Jastrzemb (Pozdrowienia z Jastrzębia-
Zdroju)
Pocztówka litograficzna z przełomu XIX i XX w. jest bliźniaczo podobna do tej, 
którą opublikowaliśmy w poprzednim numerze „Biuletynu GHM”. Różnicę 
stanowi obrazek w lewym dolnym rogu przedstawiający zakład leczniczy          
dla dzieci katolickich (Marienheim). Natomiast na głównym obrazku, 
przedstawiającym Dom Zdrojowy, uważny obserwator dostrzeże drobne różnice, 
np. chłopca biegnącego za kołem w odwrotnym kierunku niż na poprzedniej 
pocztówce.
Awers: Kolorystyka karty: kolor; krawędzie: proste. Korespondencja w j. nie-
mieckim. Z lewej strony napis: „Lith. v. Paul Springer, Breslau”. Rewers: Nadruk 
strony adresowej: zielony. U góry napis: „Deutsche Reichspost / Postkarte”. 
Znaczek 5 Pf. Stemple „JASTRZEMB / 25.6.99 / 4-5 N” oraz „GLEIWITZ / 
25.6.99. 10.11.I”. Karta adresowana w j. niemieckim. Wymiary: 9,3 x 14,0 cm. 
Pocztówka ze zbiorów GHM.

Miejski Ośrodek Kultury - Galeria Historii Miasta
ul. Witczaka 4

44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax: 32 471 17 57, kom. 501 476 574

e-mail: ghm@mok.jastrzebie.pl
www.mok.jastrzebie.pl

Redakcja: Marcin Boratyn

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie treści zawartych w „Biuletynie Galerii Historii 
Miasta” w całości lub w części bez zgody redakcji jest zabronione
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