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Tradycje wigilijne w naszych domach

Dzieñ 24 grudnia jest uroczyœcie obchodzony w niemal wszystkich zak¹tkach 
œwiata. Podczas uroczystej wieczerzy wigilijnej, równie¿ w domach naszego 
miasta i regionu, spotykaj¹ siê ca³e rodziny, przy jednym stole zasiada kilka 
pokoleñ. Tradycja zwi¹zane z dniem wigilijnym jest wci¹¿ ¿ywa i nadal 
kultywowana w wielu domach. 

W bogatej i naznaczonej symbolik¹ obrzêdowoœci przetrwa³y liczne elementy 
pogañskich kultów i zwyczajów, z czego czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy. 
•róde³ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia obchodzonych od IV w., a w Polsce od X w., 
badacze poszukuj¹ w kilku dawnych uroczystoœciach. By³y to m.in. larentalia (23 
grudnia), podczas których czczono pamiêæ zmar³ych przodków a tak¿e 
obchodzone wœród wielu ludów, tak¿e S³owian, odrodzenie s³oñca (24/25 grudnia), 
zwi¹zane z zimowym przesileniem dnia z noc¹.

Stawianie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego goœcia, 
pozostawianie zapalonego œwiat³a czy otwartych drzwi wywodzi siê ze 
s³owiañskiego kultu zmar³ych i obrzêdów zadusznych. Wierzymy, ¿e dobrze 
przebyty dzieñ wigilijny zapewnia szczêœcie na ca³y rok. Z przekonaniem tym 
wi¹¿e siê wiêc zwyczaj sk³adania sobie ¿yczeñ wszelkiej pomyœlnoœci. Jeœli w ten 
dzieñ domostwo jako pierwszy odwiedzi mê¿czyzna, wówczas przez ca³y rok 
bêdzie panowa³o w nim zdrowie, je¿eli kobieta - domowników bêd¹ przeœladowaæ 
choroby. Aby cieszyæ siê dobrym samopoczuciem przez nadchodz¹cy rok, 
mieszkañcy Jastrzêbia wierz¹, ¿e nale¿y wstaæ wczeœnie rano i na czczo, zaraz po 
przebudzeniu, zalaæ roboka - wypiæ kieliszek wczeœniej przygotowanej wódki 
zio³owej, z imbirem, pieprzem i miodem. Ma to za zadanie wypêdzenie wszelkiej 
choroby z organizmu. Jak ognia nale¿y unikaæ leniuchowania czy nawet 
chwilowego odpoczynku w ³ó¿ku, w przeciwnym razie mog³oby to „przyci¹gn¹æ” do 
nas chorobê. Przez ca³y wigilijny dzieñ i wieczór nale¿y unikaæ sprzeczek i k³ótni, 
ale wzajemnie okazywaæ sobie ¿yczliwoœæ. Genezy owych przes¹dów mo¿emy 
równie¿ dopatrywaæ siê w zamierzch³ych czasach. 

W wielu domach przetrwa³ zwyczaj ubierania choinki w dzieñ Wigilii. Zwyczaj 
ten podobnie jak tradycja plecenia wieñca adwentowego z czterema œwiecami, 
oznaczaj¹cymi cztery niedziele adwentu, przyniesiony zosta³ w XIX w. przez 
ludnoœæ nap³ywow¹ z Niemiec, b¹dŸ przez górników powracaj¹cych z pracy w 
Saksonii i Nadrenii.

W dzieñ poprzedzaj¹cy Bo¿e Narodzenie, zarówno katolików jak i 
ewangelików, obowi¹zuje zachowanie postu, co oznacza, ¿e potrawy w tym dniu 
nie mog¹ zawieraæ miêsa, ani byæ przygotowywane na takim t³uszczu. Wigilijny 
obiad ma byæ lekki i zawiera czêsto s³onego œledzia w œmietanie. 

Najwa¿niejszym punktem tego uroczystego dnia jest wspólna wieczerza. 
Pierwsze wzmianki mówi¹ce o wieczerzaniu w noc wigilijn¹ pochodz¹ z XVII w., 
ale etnografowie nie wykluczaj¹ faktu, i¿ obyczaj ten by³ praktykowany znacznie 
wczeœniej. Stó³ wigilijny nakrywa siê bia³ym obrusem, pod który k³adzie siê siano 
lub s³omê. Jest to reliktem dawnych spotkañ przy grobach bliskich, kiedy na trawie 
spo¿ywano pokarmy a resztê jad³a wyrzucano na drzewa, ¿eby uchroniæ je przed 
dzia³aniem œmierci. Pod sto³em winna znaleŸæ siê siekiera lub inny metalowy 
przedmiot. Wed³ug wierzeñ ludowych metal ma w³aœciwoœci apotropeiczne,

Wystawa “Tradycje Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia” prezentowana w Izbie Œl¹skiej GHM, 
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czyli ochronne, oraz dodaje si³y. Zwyczaj ten na ziemiê jastrzêbsk¹ przywêdrowa³ 
ze Œl¹ska Cieszyñskiego. Pod ka¿dym talerzem nale¿y umieœciæ monetê, co ma 
gwarantowaæ dobrobyt finansowy na ca³y nadchodz¹cy rok.

Zgodnie z tradycj¹ do kolacji zasiada siê po ukazaniu siê na niebie jutrzenki 
czyli pierwszej gwiazdy. Jej wypatrywaniem zajmuj¹ siê najczêœciej najm³odsi 
cz³onkowie rodziny. Kolacja wigilijna przebiega w uroczystej, podnios³ej 
atmosferze. Wszyscy zasiadaj¹ przy stole wigilijnym, g³owa rodziny, czyli 
najczêœciej ojciec czyta wybrane fragmenty ewangelii œw. £ukasza, a póŸniej 
nastêpuje wspólna modlitwa i ³amanie siê op³atkiem. Zwyczaj dzielenia siê 
op³atkiem to ju¿ tylko i wy³¹cznie polska tradycja, silnie zakorzeniona w naszej 
historii, choæ na terenie Œl¹ska jest to zwyczaj stosunkowo nowy, pojawi³ siê 
bowiem w okresie miêdzywojennym wprowadzony przez ludnoœæ nap³ywaj¹c¹ z 
innych regionów Polski. Ju¿ w œredniowieczu pojawi³ siê rodzaj pieczywa, którego 
forma przypomina³a dzisiejszy op³atek. Pocz¹tkowo ich wypiekaniem zajmowali siê 
wy³¹cznie zakonnicy póŸniej zwyczaj przejê³y osoby œwieckie. Dzielenie siê 
op³atkiem nawi¹zuje do ³amania chleba, które by³o praktykowane ju¿ przez 
najwczeœniejszych chrzeœcijan, choæ nie mia³o to zwi¹zku ze œwiêtowaniem w 
okresie Bo¿ego Narodzenia. Zwyczaj ten jest wype³niony wieloma znaczeniami, 
sk³adamy sobie najlepsze ¿yczenia, ale te¿ wybaczamy sobie nawzajem i 
zapominamy o wszelkich urazach.
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Na wigilijnym stole powinno znaleŸæ siê 7, 9 lub 12 potraw - ta ostatnia 
symbolizuje liczbê aposto³ów. W jastrzêbskich domach pojawiaj¹ siê ró¿ne 
œwi¹teczne potrawy, w zale¿noœci od tego, z której czêœci Polski tradycje kulinarne 
przywêdrowa³y wraz z nap³ywem ludnoœci na teren miasta. Najczêœciej podaje siê 
zupê rybn¹, barszcz z uszkami, zupê grzybow¹, zasma¿an¹ kapustê z grzybami, 
groch z kapust¹, karpia sma¿onego, œledzie ( marynowane, w œmietanie), kompot z 
suszonych owoców tzw. pieczek. Wœród serwowanych dañ nie mo¿e zabrakn¹æ 
typowo górnoœl¹skich potraw wigilijnych ludnoœci rodzimej, takich jak moczka 
(piernik, suszone owoce, kompot, orzech, rodzynki, m¹ka i przyprawy) czy makówki 
(strucel lub bu³ka, zmielony mak, mleko, miód, orzechy, migda³y i rodzynki). Na 
wigilijnych sto³ach pojawia siê czasem kutia jako kulinarna nalecia³oœæ ze wschodu. 
Jest to potrawa sk³adaj¹ca siê z pszenicy z makiem i miodem oraz bakaliami. 
Obowi¹zuje zasada, ¿e spo¿ywaj¹c kolacjê wigilijn¹ nale¿y skosztowaæ wszystkich 
potraw, wówczas nie zazna siê g³odu w nadchodz¹cym roku. Nikt nie powinien 
wstawaæ od sto³u w trakcie trwania posi³ku, wró¿y³o to nieszczêœcie lub œmieræ.

Po skoñczonej kolacji œpiewa siê kolêdy. Pierwsza znana kolêda pochodzi z 
1424 roku i zaczyna siê od s³ów „Zdrów b¹dŸ królu anielski”. Bardziej popularna 
kolêda „Przybie¿eli do Betlejem” jest datowana na 1631 r. Do dziœ nazbiera³o siê 
oko³o pó³ tysi¹ca kolêd i pastora³ek. Nastêpnym punktem uroczystego wieczoru 
by³o wró¿enie. Ówczeœnie zwyczaj ten powoli zanika, lecz z relacji starszych 
mieszkañców dowiadujemy siê, ¿e dawniej powszechn¹ praktyk¹ wigilijn¹ by³o 
przepowiadanie najbli¿szej przesz³oœci przy u¿yciu cebuli czy orzechów. Do 
dwunastu ³usek cebuli wsypywano sól. £uski symbolizowa³y poszczególne 
miesi¹ce nadchodz¹cego roku. Je¿eli sól nastêpnego dnia by³a zamokniêta 
oznacza³o to du¿e opady. Sól sucha przepowiada³a, ¿e miesi¹ce letnie bêd¹ upalne 
i bezdeszczowe, zaœ zimowe mroŸne i bez opadów œniegu. Innym powszechnym 
wierzeniem magicznym by³o wró¿enie z orzecha. Wylosowanie „zdrowego” 
orzecha oznacza³o moc i si³y witalne na ca³y nadchodz¹cy rok. Zepsuty, czy 
zeschniêty symbolizowa³ problemy ze zdrowiem.

Dla najm³odszych kolacja wigilijna zawsze trwa zbyt d³ugo, a to dlatego, ¿e 
dopiero po jej zakoñczeniu mo¿na rozpakowaæ prezenty. Obdarowywanie siê 
prezentami jest zwi¹zane z kultem œw. Miko³aja, ja³mu¿nika ¿yj¹cego w IV w. 
Dzisiejsz¹ tradycjê wrêczania œwi¹tecznych upominków zawdziêczamy Marcinowi 
Lutrowi, który domaga³ siê, aby protestanci dawali swoim pociechom dzieci¹tko - 
prezenty jako dar samego dzieci¹tka Jezus. Z czasem wszystkie kraje 
chrzeœcijañskie przejê³y t¹ praktykê.

Wœród rodzin katolickich jest powszechn¹ tradycj¹ branie udzia³u w pasterce  
mszy œwiêtej o pó³nocy. Wychodzi siê na ni¹ co najmniej pó³ godziny wczeœniej nie 
tylko po to, ¿eby zaj¹æ odpowiednie miejsce w koœciele, ale równie¿ by poœpiewaæ 
kolêdy z orkiestr¹ jeszcze przed pasterk¹. Tradycyjnie dête orkiestry górnicze, 
hutnicze, kolejarskie czy stra¿ackie przychodz¹ wczeœniej do koœcio³a, lokuj¹c siê 
na chórze, by razem z organist¹ œwiêtowaæ swoim graniem. W koœcio³ach 
ewangelickich naszego regionu odpowiednikiem pasterki jeszcze kilka lat temu by³o 
nabo¿eñstwo wigilijne zwane jutrzni¹. Odbywa³o siê ono w pierwszy dzieñ œwi¹t we 
wczesnych godzinach porannych. Od dwóch lat w koœciele ewangelicko-
augsburskim w Ruptawie parafianie uczêszczaj¹ na wigilijn¹ pasterkê o pó³nocy, 
podobnie jak ewangelicy z parafii w Golasowicach.

Anna Lerch (etnolog, Jastrzêbie Zdrój-Bzie)

Dzwon GwiaŸdzisty ju¿ nie dzwoni w Szerokiej

Dzwon GwiaŸdzisty wisia³ w wie¿y szerockiego koœcio³a przez przesz³o 
czterysta lat. Szeroczanie zakupili go w XVI w. do drewnianego koœció³ka, 
wybudowanego na wzgórzu, w œrodku wsi, w pobli¿u legendarnego kopca, a 
nazwali go tak, bo he³m dzwonu by³ nakryty ¿elazn¹ gwiazd¹. Musia³ go wykonaæ 
niepoœledni ludwisarz, bo i ton GwiaŸdzistego brzmia³ wyj¹tkowo.

Œwi¹tynia, w której zawis³ GwiaŸdzisty, nie by³a pierwszym koœció³kiem 
szerockim. Dwa poprzednie sta³y na granicy z Gogo³ow¹ i jak podaj¹ dokumenty 
biskupów wroc³awskich z 1305 r. s³u¿y³y wiernym z obu wsi. Prawdopodobnie w 
zamierzch³ych czasach pradawni pogañscy mieszkañcy tych wiosek oddawali w 
tym miejscu czeœæ swoim bo¿kom, a po przejêciu wiary chrzeœcijañskiej postawili 
tam najpierw krzy¿, potem koœció³ek, poœwiêcony Wszystkim Œwiêtym, zastêpuj¹c 
w ich dawnym mniemaniu wieloœæ bóstw pogañskich. Kiedy pierwszy Dom Bo¿y 
zawali³ siê ze staroœci, a drugi oko³o 1430 r. spalili husyci, parafianie obu wsi 
postanowili wybudowaæ now¹ œwi¹tyniê. Jednak nie by³o zgody miêdzy nimi co do 
miejsca pod nowy koœció³. W ci¹gu lat po przybyciu kolonistów z Hesji, Szeroka 
rozszerzy³a siê na wschód. Jedni pragnêli œwi¹tyniê postawiæ w miejscu ju¿ 
uœwiêconym, gdzie sta³a poprzednia, drudzy, mieszkaj¹cy we wschodniej czêœci 
Szerokiej woleliby mieæ koœció³ bli¿ej, w œrodku wsi, obok kopca. Zwolennicy 
dawnego miejsca, maj¹c pod bokiem las, zaczêli ju¿ nawet zwoziæ bale na nowy 
koœció³. Kiedy tych bali by³o ju¿ pod dostatkiem, jednej nocy znalaz³y siê wszystkie 
na wzgórku w œrodku wsi. Jak dosta³y siê tam? Na to pytanie nikt nie odpowiada³. 
Tylko jakiœ ¿artowniœ zaklina³, ¿e widzia³ koguta, jak przenosi je pod skrzyd³ami. W 
koñcu ludzie uznali, ¿e Pan Bóg tak spraw¹ pokierowa³, a jego woli nikt nie mia³ 
odwagi siê sprzeciwiaæ. Zatem powsta³ obok kopca drewniany koœció³ te¿ pod 
wezwaniem Wszystkich Œwiêtych, a ks. Stanis³aw zmuszony przez protestantów 
opuœciæ wbrew swojej woli ziemiê opolsk¹, przyby³ do Szerokiej i pe³ni³ pos³ugê jako 
ostatni katolicki duchowny przed reformacj¹ na ziemi pszczyñskiej. Dzwon 
GwiaŸdzisty by³ pierwszym dzwonem w tym koœciele z wysok¹ wie¿¹ i czterema 
ma³ymi wie¿yczkami.

Ów dzwon o niewielkich wymiarach, bo wa¿¹cy 80 kg prze¿y³ wiele wa¿nych 
wydarzeñ w ci¹gu swojego, teraz ju¿ piêæsetnego ¿ywota. Ufundowali go parafianie 
katoliccy, ale wkrótce musia³ wzywaæ swym g³osem parafian na nabo¿eñstwa 
ewangelickie. Sta³o siê tak dlatego, gdy¿ pan na Pszczynie by³ wielkim 
zwolennikiem Lutra, który w owych czasach zapocz¹tkowa³ reformê w Koœciele. Nie 
tylko sam pan pszczyñski przyj¹³ nowe wyznanie, ale zmusi³ do jego przyjêcia 
wszystkich katolickich swoich wsi kameralnych. Tak¹ wsi¹ jego w³asnoœci by³a 
wtedy miêdzy innymi Szeroka. Ksi¹dz katolicki musia³ opuœciæ koœció³ szerocki, a 
jego miejsce zajêli kolejno nastêpuj¹cy protestanccy pastorowie: Fryderyk Ditmann 
(1570-1588), Konstanty Mollenda (1588-1596), Zachariasz Musaeus (1597-1627). 
Po kilkudziesiêciu latach nast¹pi³a kontrreformacja i koœció³ znów mia³ s³u¿yæ 
katolikom. Dzwon wisia³ jednak d³ugo g³ucho na wie¿y szerockiego koœció³ka, bo 
katolików ju¿ we wsi nie by³o. Trzeba by³o nawracaæ ludzi na star¹ wiarê, a ksiê¿y 
katolickich brakowa³o. Szeroczanie, chocia¿ mieli w³asny koœció³, na w³asnego 
proboszcza musieli czekaæ a¿ 240 lat. Najpierw byli d³ugo be¿ ¿adnej opieki 
duchowej, potem takiej pos³ugi udziela³ im proboszcz z parafii krzy¿owickiej, 
s¹siaduj¹cej z Szerok¹.
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Anna Lerch (etnolog, Jastrzêbie Zdrój-Bzie)
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W czasie rekatolicyzacji koœció³ zosta³ zamkniêty dla ewangelików, a pastorzy 
mieli opuœciæ wieœ. Szerocki pastor d³ugo siê nie podporz¹dkowywa³ cesarskiemu 
zarz¹dzeniu i mieszka³ u pewnego gospodarza, odprawia³ nabo¿eñstwa w lesie, a 
po domach chrzci³ dzieci. GwiaŸdzisty nie zadzwoni³ nawet na alarm, gdy wieœ 
najecha³o kilkudziesiêciu dragonów na czele z ks. dziekanem Wac³awem Optykiem, 
odpowiedzialnym za przeprowadzenie zarz¹dzeñ cesarza Austrii dotycz¹cych 
rekatolicyzacji. Nocni najeŸdŸcy wdarli siê do koœcio³a i odciêli sznury od dzwonu, by 
ktoœ z szeroczan nie podj¹³ próby zadzwonienia i zwo³ania ludzi, którzy mo¿e 
broniliby pastora, nie pozwalaj¹c go zabraæ.

Po d³ugim okresie niepokojów i wojen, koœció³ znowu zape³ni³ siê katolikami, a 
parafianie dokupili drugi dzwon. Wieœ siê powiêkszy³a i g³os ma³ego dzwonu 
GwiaŸdzistego nie dochodzi³ ju¿ do wszystkich domów. Parafia ufundowa³a wiêc 
dzwon wiêkszy. Ma³y GwiaŸdzisty dzwoni³ ju¿ teraz tylko umar³ym i zaczêto go 
nazywaæ Dzwonem Konaj¹cym. Nowoufundowany dzwon w 1707 r. zwo³ywa³ 
wiernych na nabo¿eñstwa, dzwoni³ na Anio³ Pañski w po³udnie, dlatego nazwano go 
Po³ednikiem.

Pod koniec XVIII w. drewniany koœció³ek ju¿ tak siê pochyli³, ¿e postanowiono go 
rozebraæ w 1796 r. i postawiæ nowy murowany. Po piêciu latach stan¹³ w tym samym 
miejscu dziêki proboszczowi krzy¿owickiemu ks. Ignacemu Skrzyszowskiemu. Oba 
dzwony ze starego koœcio³a zawis³y w nowym koœciele. Po latach dokupiono dzwon 
trzeci, a w wie¿yczce nad o³tarzem, zawieszono sygnaturkê. Najwiêkszy dzwon 
uleg³ pêkniêciu, wiêc parafianie zawieŸli go do przetopienia w 1938 r. do ludwisarni w 
Bielsku-Bia³ej i znów trzy dzwony zdobi³y wie¿e szerockiego koœcio³a i oznajmia³y 
swym dzwonieniem nabo¿eñstwa, wzywa³y do modlitwy, a dawny GwiaŸdzisty 
og³asza³ œmieræ parafian.

Te trzy dzwony patrzy³y z wie¿y koœcio³a, jak w 1922 r. przy³¹czano Œl¹sk wraz z 
Szerok¹ do Polski. Zasadzono wówczas z tej okazji Drzewko Wolnoœci u zbiegu 
œcie¿ek od pó³nocnej strony koœcio³a. Widzia³y jak ros³o i jak potem na pocz¹tku 
okupacji niemieckiej, ¿andarm kaza³ pewnemu m³odemu szeroczaninowi kopaæ pod 
tym drzewkiem, by wydobyæ spod niego zakopan¹ tam butelkê z nazwiskami 
szerockich powstañców œl¹skich. M³ody cz³owiek tak dzielne kopa³, ¿e natrafiwszy 
na szk³o, celowo zniszczy³ butelkê i nazwisk nie da³o siê odczytaæ. W ten sposób 
uratowa³ wielu mê¿czyzn od œmierci, choæ takim postêpkiem nara¿a³ w³asne ¿ycie.

Nadszed³ czas, ¿e Niemcy zaczêli wojnê na wielu frontach, brakowa³o materia³u 
na amunicjê. Rekwirowano z wie¿ koœcio³ów œl¹skich na ten cel tak¿e dzwony. Obcy 
ludzie z ¿andarmami przyjechali wiosn¹ 1943 r. po dzwony szerockie. Ekipa za 
pomoc¹ mocnych powrozów zaczê³a je spuszczaæ po grubych deskach przez okno 
w wie¿y i ustawiaæ na podstawionej platformie. Aby wydostaæ dzwon najwiêkszy, 
musiano wybiæ czêœæ muru, bo okienko okaza³o siê za ma³e. Przy koœciele zebra³a 
siê grupka zasmuconych, bezsilnych parafian, by³o te¿ sporo dzieci szkolnych, 
którym skoñczy³y siê akurat lekcje. Przybieg³ równie¿ zdyszany Antoni Kumor, który 
zawsze dzwoni³ na Anio³ Pañski i dzwonem konaj¹cym za zmar³ych. By³ to cz³owiek 
trochê „inny” i dzwonienie by³o jego najwiêkszym zaszczytem. Przybieg³, bo ktoœ 
odwa¿y³ siê uruchomiæ wszystkie „jego” dzwony i to nie w odpowiedniej porze. A one 
brzmia³y ju¿ 20 minut na po¿egnanie. To nie by³o dzwonienie, ale jêk dzwonów 
razem z p³aczem wiernych. Jako nastolatek, obecnie przesz³o 80-letni mieszkaniec 
Szerokiej, tak siê wzruszy³, ¿e utrwali³ to smutne zdarzenie w wierszu:

Rozko³ysa³y siê dzwony w koœcielnej wie¿y,
Które dot¹d wzywa³y szeroczan do pacierzy.
Dziœ zadzwoni³y smêtne i ¿a³osne
¯e bêd¹ zdjête, oznajmia³y rozg³oœnie.
Antoni rzuci³ siê na ludzi z ekipy, chc¹c im uniemo¿liwiæ zabranie dzwonów, 

ale oni musieli polecenie wykonaæ. Aby im nie przeszkadza³, wziêli powróz od 
jednego z dzwonów i przywi¹zali nim Antka do rosn¹cego przy koœciele dêbu, 
unieszkodliwiaj¹c go do czasu, a¿ konny wóz z dzwonami odjecha³ ju¿ kawa³ drogi.

Na tym nie koniec historii GwiaŸdzistego i Po³ednika. Wszystkie trzy dzwony 
szerockie razem z innymi z okolicy zawieziono a¿ do Hamburga. Tam w 
podziemnej fabryce przetapiano dzwony na cele wojenne. Ale Niemcy i w czasie 
wojny okazali siê skrupulatni, i nim dzwony trafi³y do przetopienia, to je 
skatalogowano i same dzwony oznakowano. Te najstarsze, zabytkowe, na razie 
pozostawiono. Dziêki tym zabiegom szerokie dzwony  GwiaŸdzisty i Po³ednik 
ocala³y. Zanim przysz³a na nie kolej, alianci odkryli fabrykê i zbombardowali j¹.

Kiedy skoñczy³a siê wojna, ksiê¿a niemieccy zabrali ocala³e dzwony do 
swoich koœcio³ów. Ówczesna Polska, bêd¹ca w sferze wp³ywów Zwi¹zku 
Radzieckiego nie upomina³a siê o nie. W wolnej Polsce w miejsce brakuj¹cych 
dzwonów szczeroczanie ufundowali nowe. Nie wiadomo czy ktoœ w z Polski 
upomni siê o œl¹skie dzwony zawieszone w niemieckich koœcio³ach. Po³ednik 
zawis³ w Gandekäsee w Dolnej Saksonii, a GwiaŸdzisty w wie¿y kaplicy przy 
cmentarzu w Güglingen w Wirtembergii. Setki kilometrów od Szerokiej m³odzi 
Niemcy bior¹ w niej œlub, a dŸwiêk GwiaŸdzistego im towarzyszy i nadal urzeka. 
Czy wróci jeszcze kiedyœ do Szerokiej? O tym marz¹ najstarsi parafianie, 
pamiêtaj¹cy jego przepiêkn¹ tonacjê.

Helena i Leon Bia³eccy (emerytowani nauczyciele, historycy regionu, Jastrzêbie 
Zdrój-Szeroka) 

Dzwon GwiaŸdzisty w wie¿yczce kaplicy cmentarnej w Güglingen, V 2006 r., fot. ze 
zbiorów Heleny i Leona Bia³eckich.
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Dzwon GwiaŸdzisty w wie¿yczce kaplicy cmentarnej w Güglingen, V 2006 r., fot. ze 
zbiorów Heleny i Leona Bia³eckich.
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Szerocka moda

   W 1999 r. ¿y³o w szerockiej parafii dwanaœcie kobiet, które w stroju ch³opskim 
przekroczy³y XX w.- najstarsza urodzona w 1904 r., najm³odsza- w 1917. Coraz 
rzadziej mo¿na je spotkaæ w koœciele, bo z uwagi na wiek, si³y odmawiaj¹ im ju¿ 
pos³uszeñstwa. W paŸdzierniku 2003 r. ¿y³o jeszcze piêæ szeroczanek ubranych w 
strój ch³opski, a w 2006- tylko trzy. W bie¿¹cym roku mo¿na by³o jeszcze zobaczyæ 
czasem w koœciele w stroju ch³opskim dwie staruszki.
   Myl¹ siê ci, którzy myœl¹, ¿e w takich samych strojach ch³opskich, jakie nosz¹ 
wymienione wy¿ej parafianki, sto lat temu i wczeœniej, szerockie ch³opki chodzi³y 
do koœcio³a. Dawny strój ch³opski by³ o wiele „szumniejszy”- nieco podobny do 
tego, w jakim wystêpuj¹ panie z zespo³ów folklorystycznych: „Drugiej M³odoœci” 
albo „Niezapominajek”, na scenie lub w innych wyj¹tkowych okolicznoœciach, w 
koœciele i na uroczystoœciach œwieckich. Kobiety, zw³aszcza m³ode, zawsze 
chcia³y ³adnie i modnie wygl¹daæ. Strój ch³opski noszony obecnie przez kobiety ju¿ 
leciwe jest bardzo skromny, pozbawiony wszelkich ozdób, zwê¿ony i skrócony. O 
tyle tylko ró¿ni siê od stroju tzw. pañskiego, ¿e sk³ada siê z jakli, kiecki i z p³óciennej 
halki pod ni¹ oraz z chustki na g³owie. 
   Przeczytajmy, co pisze Gertruda Guzy, jedna ze starszych szeroczanek, o 
ubiorze kobiet szerockich z prze³omu XIX i XX w. „ Kobiety mia³y swój szerocki 
strój. Sk³ada³ siê z kiecki z czarnego sukna, d³ugiej do kostek, w pasie mocno 
marszczonej, z haftowanym srebrnymi niæmi w kwiaty i inne wzory gorsetem. 
Zakoñczenia gorsetu by³y oblamowane w¹ziutk¹, jedwabn¹, modr¹ jak chabry 
wst¹¿k¹. Wst¹¿ka tego samego koloru, ale 15 cm szeroka by³a naszyta u do³u 
kiecki, co piêknie odbija³o siê na czarnym tle. Tak¹ wst¹¿kê nazywano po szerocku 
- oblamk¹. Do kiecki noszono obowi¹zkowo z tafty „zapaskê”, czyli obszerny 
fartuch w piêkne ró¿e i inne wzory roœlinne. Bia³¹ bluzkê z bufiastymi rêkawami, 
marszczon¹ przy szyi, czasem ozdabiano bia³¹ koronk¹. Na g³owê ówczesne 
szeroczanki nak³ada³y niewielk¹ chustkê w kolorze podobnym do fartucha i z 
takiego samego taftu, czy rypsu. Mê¿atki nosi³y na g³owie czepiec, uszyde³kowany 
z bia³ych nici w kwiatki, listki i inne drobne wzorki. Taki przepiêkny strój móg³ 
oczarowaæ. Widzia³am go w komodzie u mojej babci. By³ ju¿ mocno sfatygowany. 
Moda na to piêkne obleczenie ju¿ minê³a, przysz³a nowa. 
   PóŸniejsze kiecki, te¿ obszerne, równie¿ noszono d³ugie, a¿ do kostek. Na tak¹ 
kieckê ubierano jaklê z tego samego materia³u, co kiecka, z bufiastymi, 
sprasowanymi rêkawami u góry, zaœ do³em- w¹skimi. Zdobi³y j¹ b³yszcz¹ce guziki, 
broszki, zak³adki, falbanki, naszywane koronki i lamówki. Zamiast ko³nierzy szyto 
stójki, nazywane lymcami. Zimow¹ por¹ takie kobiece „ancugi” by³y z ciep³ych, 
grubszych „sztofów”, latem z cienkich, a nawet kwiecistych. Starsze kobiety 
wk³ada³y na g³owê chustki z rypsu, czy popeliny z haftowanymi jedwabnymi niæmi 
w kolorowe kwiaty. A¿ mieni³o siê w oczach od ró¿nych barw. Wokó³ chustki by³a 
naszyta „drabinka” zakoñczona frêdzlami z jedwabnych nici. M³odsze kobiety 
nosi³y latem tzw. plyjty  pledy z rypsu i popeliny, te¿ z drabink¹ i jeszcze d³u¿szymi 
frêdzlami. Takie gotowe pledy kupowano w ró¿nych kolorach, od czarnego, przez 
br¹zowy i coraz jaœniejsze jego odcienie, a¿ do bia³ego. W takim stroju chodzono 
do koœcio³a i tylko w niedziele, i œwiêta. Tych cienkich pledów nie nak³adano na 
g³owy, ale tylko na plecy ".

Na co dzieñ dawano sobie szyæ ubrania skromniejsze, z materia³ów tañszych. 
Ubierano siê w barchany i flanele w zimie, a w kretony w lecie. Do koœcio³a w 
dzieñ powszedni albo do miasta oblekano ancugi szyte ze sztofów bawe³nianych 
z domieszk¹ we³ny. Znano ju¿ te¿ sztruks, nazywany wazamtem. Wyjœciowe 
fartuchy w ciemnym kolorze by³y z alpaki. W ch³odniejsze dni oprócz chustki 
ubierano jeszcze we³niane pledy w kratkê w ciemnych kolorach. Kobiety 
urodzone jeszcze w XIX w. zamiast pledami, odziewa³y siê du¿ymi chustami z 
imitacji baranka lub z we³ny we wzór turecki. 

   Do koœcio³a szeroczanki chodzi³y latem w pó³butach zwanych z niemiecka 
halbkami, zaœ zim¹ w butach sznurowanych wysoko, albo w ni¿szych z filcu. 
Ch³opki nosi³y dawniej buty tylko czarnego koloru. Takiego koloru nosi³y te¿ 
bawe³niane poñczochy, podtrzymywane gumk¹ przed, albo za kolanami. Na co 
dzieñ od wiosny do jesieni chodzi³y boso, a do chlewa ubiera³y pantofle z 
drewnian¹ podeszw¹.

 Do œlubu ch³opki ubiera³y siê w 
czarny jedwabny lub mohrowy ancug, 
choæ w pocz¹tku lat trzydziestych XX w. 
niektóre szeroczanki sz³y do œlubu w 
bia³ym ancugu ch³opskim. To pod 
w p ³ y w e m  m o d y  z  o k r ê g u  
przemys³owego, gdzie mieszkali krewni. 

Nale¿y wspomnieæ, ¿e ju¿ pod 
koniec XIX wieku kilka kobiet z Szerokiej 
nosi³o strój pañski taki, w jaki ubieraj¹ siê 
kobiety dziœ, a wiêc suknie, garsonki, 
kostiumy, p³aszcze i kapelusze. Po 
pañsku ubiera³y siê ¿ony nauczycieli, 
karczmarzowe, piekarzowa. Pozosta³e 
parafianki, urodzone po 1910 r., coraz 
czêœciej stroi³y siê te¿ po pañsku. 

Ch³opskiej modzie towarzyszy³o 
odpowiednie uczesanie. W³osy musia³y 
byæ d³ugie, splecione w warkocz i upiête 
w kok, nazywany w Szerokiej dudkiem.

Moda dla mê¿czyzn od tamtego 
czasu te¿ siê zmieni³a. Do koœcio³a 
ch³opi dopinali wykrochmalone kragliki i 
formetle do bia³ych koszul. Ancugi nosili 
tylko czarne, a spodnie w¹skie. W latach 
trzydziestych by³y modne sztrajfki  
spodnie w szare paski. Do kamizelki 
dopinano zegarek na  „kecie”. Coraz 
czêœciej pojawia³y siê ubrania w 
kolorach innych ni¿ czarny, np. br¹zowe i 
szare. Zmieni³a siê te¿ forma mêskich 
kapeluszy. W zimie id¹c do koœcio³a 
nak³adali p³aszcze i baranice. Jad¹c 
gdzieœ urmank¹, ubierali ko¿uchy, a 

Strój codzienny szeroczanki z II po³. XX w., 
ze zbiorów Otylii Rusek z Szerokiej.
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nogi owijali w onuce i wk³adali je w skórzane buty z cholewami. PóŸniej zamiast 
ko¿uchów ubierali kurtki nazywane jupami, a na g³owy zamiast baranic, czapki, 
których boki mo¿na by³o opuszczaæ na uszy. Na wyjazd do miasta mieli br¹zowe 
ubrania struksowe, a do pracy w polu i obejœciu ubrania podobne do dzisiejszych 
roboczych, albo podniszczone stare ubrania struksowe. Na co dzieñ nosili koszule z 
lymcami, tzn. bez ko³nierzyka. Nieod³¹cznym atrybutem ch³opa by³a fajka, im 
dawniejsza, tym d³u¿sza.
   Na ogó³ ubiór codzienny ludzi z Szerokiej prawie siê nie ró¿ni³ od ubioru 
mieszkañców innych okolicznych wiosek. Sta³o siê tak, dlatego ¿e wieœniacy 
spotykali siê na targach i jarmarkach, kupowali pod budami te same towary, widywali 
siê na odpustach, kiermaszach. 
   Sto lat temu panowa³a nie tylko inna moda na ubiór, ale ludzie te¿ inaczej 
mieszkali, inaczej ¿yli i podró¿owali. Standard naszego ¿ycia podnosi siê coraz 
wy¿ej i to cieszy.

Helena Bia³ecka
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsca Pamiêci

Pomnik Ofiar Marszu Œmierci w Zdroju
Pomnik ustawiono na skraju Parku Zdrojowego w pobli¿u £azienek II i Domu 

Zdrojowego na terenie dawnego folwarku Witczaków. 
Niewielki monument upamiêtnia 15 wiêŸniów oœwiêcimskich, którzy w styczniu 

1945 roku ponieœli mêczeñsk¹ œmieræ podczas postoju w folwarku. Maj¹tek w 
Zdroju by³ ostatnim etapem ewakuacji wiêŸniów Auschwitz na terenie Jastrzêbia. 
Plac folwarku by³ szczelnie zape³niony zmarzniêtymi ludŸmi. By³a pracownica 
folwarku Maria Kopertowska wspomina³a po latach, ¿e „wœród le¿¹cych na placu 
zw³ok, odkryto ¿yj¹cego jeszcze, ale kompletnie wyczerpanego mê¿czyznê, 
którego jeden z SS-manów zastrzeli³ na moich oczach”. Doda³a równie¿, ¿e „u 
rodziny Pisarskich zamieszka³ej w czworobokach ukry³o siê trzech wiêŸniów, 
których Niemcy nie znaleŸli”. Niema³¹ odwag¹ wykaza³ siê równie¿ inny 
jastrzêbianin Jan Dyrda, który w przebraniu kolejarza wyprowadzi³ z terenu folwarku 
Jana Kosmalê z Mys³owic.

W maju 1979 r. pojawi³a siê koncepcja ufundowania pomnika upamiêtniaj¹cego 
tragiczn¹ ewakuacjê wiêŸniów. Inicjatorem jego budowy by³o miejscowe ko³o 
Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê oraz Jastrzêbskie Towarzystwo 
Spo³eczno-Kulturalne. Podczas masowej manifestacji z okazji 40 rocznicy napaœci 
hitlerowskiej na Polskê w fundamenty przysz³ego pomnika wmurowano akt 
erekcyjny. Inicjatorzy przedsiêwziêcia zawarli w nim nadziejê, „i¿ to miejsce 
upamiêtniaj¹ce mêczeñsk¹ œmieræ bestialsko zamordowanych wiêŸniów przez 
siepaczy hitlerowskich, bêdzie dla potomnych pokoleñ Polaków, lekcj¹ historii 
tragedii ludzkiej, a jednoczeœnie wskazówk¹ na drodze utrwalenia pokoju miêdzy 
narodami”.

19 stycznia 1980 r., podczas obchodów 35 rocznicy Marszu Œmierci, pomnik 
ods³oni³ prezydent miasta Rudolf Myszka. Uroczystoœci poprzedzi³a sesja naukowa 
oraz wystawa przygotowana przez pracowników Muzeum w Oœwiêcimiu.

Uroczystoœæ ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy na terenie dawnego folwarku Witczaków; 
19 I 1980 r.; fot. J. ¯ak (fot. ze zbiorów GHM).

Pomnik Ofiar Marszu Œmierci, 2005 r.; fot. M. Boratyn.
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Helena Bia³ecka
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsca Pamiêci
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Pomnik uzyska³ kszta³t kwadratowej tablicy. Po prawej stronie znalaz³ siê napis: 
„MIEJSCE UPAMIÊTNIENIA / MÊCZEÑSKIEJ ŒMIERCI / 15 WIÊ•NIÓW / KL 
AUSCHWITZ BIRKENAU / W CZASIE EWAKUACJI OBOZU / OD 19 DO 20 
STYCZNIA 1945 r. / Z OŒWIÊCIMIA DO WODZIS£AWIA”. Po lewej stronie 
umieszczono bia³o-niebieskie pasy symbolizuj¹ce wiêzienny ubiór oraz literê P w 
odwróconym trójk¹cie (znak przynale¿ny wiêŸniom narodowoœci polskiej).

Tu¿ za p³yt¹ znajduje siê fragment ogrodzenia z drutu kolczastego symbolizuj¹cy 
niewolê w niemieckich obozach koncentracyjnych.

Pami¹tkowa tablica do dziœ stanowi wa¿ny punkt Rajdu Pieszego „Szlakiem 
ewakuacji wiêŸniów oœwiêcimskich” organizowanego przez jastrzêbski Oddzia³ 
PTTK.

Marcin Boratyn, Andrzej Synaszko
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Polski schron bojowy

Po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê w 1918 roku, pomimo trudnoœci 
zwi¹zanych z odbudow¹ struktur pañstwa po d³ugiej niewoli, zdawano sobie 
sprawê z zagro¿eñ wynikaj¹cych ze s³abych mo¿liwoœci obrony. W zwi¹zku z tym, 
by nie byæ ich pozbawionym, zaczêto budowaæ umocnienia maj¹ce zmniejszyæ 
przewagê ewentualnych agresorów. 

Schron bojowy w Cieszynie odremontowany i udostêpniony przez Sekcjê Mi³oœników 
Militariów Cieszyñskiego Klubu Hobbystów, I 2006, fot. A. Synaszko.

Podstawowym elementem tych umocnieñ by³ schron bojowy wyposa¿ony w 
broñ maszynow¹, armaty przeciwpancerne, urz¹dzenia obserwacyjne, 
wentylacyjne i kanalizacyjne, dziêki powy¿szym posiada³ on wysoki stopieñ 
autonomicznoœci. Schrony tego typu, by by³y w pe³ni skuteczne, ustawiano tak, aby 
wzajemnie siê wspiera³y i os³ania³y, tworz¹c w ten sposób liniê obrony. Wraz z 
zaostrzaj¹c¹ siê sytuacj¹ zweryfikowano dotychczasowe plany i nacisk po³o¿ono 
na wzniesienie jak najwiêkszej liczby lekkich polowych schronów bojowych. W tym 
celu stworzono projekt powtarzalny, który zawarto w instrukcji saperskiej. 
Instrukcjê opracowano tak, by schrony mog³y byæ budowane przez ¿o³nierzy przy 
zastosowaniu nieskomplikowanych technologii. Koszt budowy jednego schronu 
by³ zbli¿ony do kosztów budowy domu jednorodzinnego. Materia³y stosowane 
podczas budowy by³y wysokiej jakoœci. Uzbrojenie schronów bojowych stanowi³a 
broñ w³asna piechoty, g³ównie w postaci ckm wz. 30. Najczêœciej spotykanymi by³y 
schrony jedno- lub dwustrzelnicowe do prowadzenia ognia bocznego. Czo³o 
schronu zabezpieczone nasypem dawa³o odpornoœæ na pojedyncze trafienia 
pociskami kalibru 155 mm. Prawid³owo zamaskowany schron przypomina³ od 
strony nieprzyjaciela, niewielki pagórek. Wnêtrze schronu to jedna izba, w której w 
zale¿noœci od iloœci strzelnic znajdowa³o siê dwóch lub czterech ¿o³nierzy oraz 
dowódca. Ciê¿kie karabiny maszynowe ustawione by³y na drewnianym stole, 
ponadto wewn¹trz znajdowa³ siê niewielki piecyk oraz skrzynie z amunicj¹. Prawie 
ka¿dy z obiektów mia³ wejœcie os³oniête przelotni¹ oraz strzelnice obrony wejœcia. 
Fortyfikacje tego typu wznoszono masowo, z planowanych blisko 2000 schronów 
wzniesiono oko³o 500. Wszêdzie gdzie nieprzyjaciel napotka³ tego typu 
umocnienia, ponosi³ straty i traci³ impet natarcia. Przyk³adem mo¿e byæ pozycja 
m³awska, przez skutecznie zatrzymywanych Niemców wyolbrzymiana do rangi 
„polskiej linii Maginota”. 

W miejscowoœciach po³o¿onych w pobli¿u Jastrzêbia Zdroju mo¿na znaleŸæ 
wiele tego typu budowli:
- Rybnik - 2 schrony (jeden schron wyremontowany i udostêpniony zwiedzaj¹cym, 
strona: www. ),
- ̄ ory - 1 schron,
- Cieszyn - 5 schronów po obu stronach granicy (jeden schron wyremontowany i 
udostêpniony  zwiedzaj¹cym, strona: ),
- Pszczyna  14 schronów,
- Bielsko-Bia³a - 20 schronów (strona ),

Czêœæ z wymienionych schronów znajduje siê na prywatnych posesjach, a 
pozosta³e nie s¹ zagospodarowane, w zwi¹zku z tym nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ 
podczas zwiedzania.

Bibliografia:
- J. Chorzêpa, Fortyfikacje. Przewodnik po Polsce, Warszawa-Gdañsk 2005.
- D. Kasprzak, M. Kasprzak, J. Przyby³o, T. Szczygie³. Polskie fortyfikacje w Bielsku  Bia³ej, 
Bielsko- Bia³a 2005.

Andrzej Synaszko

zapomniany.rybnik.pl/

www.militariacieszyn.republika.pl

www.armiakraków.fortyfikacje.pl

- www.schrony.prv.pl
- www.militariacieszyn.republika.pl
- www.zapomniany.rybnik.pl/
- www.armiakraków.fortyfikacje.pl
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Z naszej ksi¹¿nicy

Dla przeciêtnego cz³owieka muzeum jest dziwn¹ instytucj¹. Niemal ka¿dy 
zwiedzaj¹cy odnosi tu wra¿enie, ¿e jest notorycznie obserwowany- i to w stopniu 
wiêkszym ni¿ np. w banku czy markecie. St¹d mo¿e rodzi siê stereotyp 
muzealnika stoj¹cego w k¹cie sali ekspozycyjnej i wodz¹cego wzrokiem za 
zwiedzaj¹cym. W powszechnym przekonaniu jest to w³aœnie g³ówne zajêcie 
pracownika tej szacownej instytucji. Tymczasem trzon ka¿dego muzeum stanowi 
nie obs³uga, a pion merytoryczny, czêsto schowany w zaciszu gabinetów, 
opracowuj¹cy i konserwuj¹cy zabytki, pisz¹cy artyku³y, przygotowuj¹cy wystawy 
i konkursy. Efekty tej mrówczej pracy ocenia siê najczêœciej w kontekœcie 
wiêkszych imprez (wernisa¿e wystaw, promocje ksi¹¿ek, konkursy), 
zapominaj¹c o mniej medialnych osi¹gniêciach muzealników. Ogólnie 
stwierdzaj¹c- o pracownikach muzeów wiemy niewiele, b¹dŸ wcale.

Dlatego warto siêgn¹æ po cenn¹ publikacjê pt. „Leksykon czeskich i polskich 
muzealników Górnego Œl¹ska”, zawieraj¹c¹ biogramy przesz³o 500 osób 
zwi¹zanych w przesz³oœci i dziœ z muzeami na terenie obecnych województw 
œl¹skiego i opolskiego oraz Œl¹ska Opawskiego. Sam pomys³ stworzenia 
s³ownika narodzi³ siê podczas Targów Muzealnych Górnego Œl¹ska 
zorganizowanych na prze³omie lutego i marca 2007 r. w Ostrawie. Jak zaznaczyli 
wydawcy- na razie jest to edycja próbna leksykonu- w przysz³oœci planowane jest 
wydanie obszerniejszego wielotomowego s³ownika biograficznego. Dlatego 
niedawno wydanemu leksykonowi brakuje jeszcze do doskona³oœci- brak choæby 
fotografii. W przysz³oœci warto równie¿ dodaæ do s³ownika zas³u¿onych dla 
Górnego Œl¹ska muzealników niemieckich i austriackich.

Zalet¹ leksykonu jest przedstawienie podstawowych informacji o 
pochodzeniu, wykszta³ceniu, specjalizacjach, miejscach pracy, dokonaniach i 
odznaczeniach górnoœl¹skich muzealników. S¹ w nim tytu³y wa¿niejszych 
wystaw i publikacji, co u³atwia ocenê dorobku naukowego konkretnych osób. A s¹ 
tu muzealnicy o wybitnych osi¹gniêciach (m.in. Barbara Bazielich, Irena 
Bukowska-Floreñska, Edward D³ugajczyk, Tadeusz Dobrowolski czy Lech 
Szaraniec), a tak¿e zupe³nie m³odzi- rokuj¹cy du¿e nadzieje (warto wymieniæ 
chocia¿by 27-letni¹ Agnieszkê Ociepê z Muzeum Miejskiego w Tychach, która po 
roku pracy uhonorowana zosta³a wyró¿nieniem w konkursie Wydarzenie 
Muzealne Roku „Sybilla” 2006).

Leksykon pokazuje, jak ró¿norodne specjalizacje posiadaj¹ muzealni 
fachowcy- s¹ tu historycy, historycy sztuki, archeolodzy, etnografowie, archiwiœci, 
przyrodnicy, bibliotekarze, konserwatorzy zabytków, a dawniej- zwykli pasjonaci 
niemal¿e w pojedynkê ratuj¹cy dziedzictwo œl¹skiej ziemi, tej po polskiej i 
czeskiej stronie granicy.

Ksi¹¿ka jest dostêpna w bibliotece GHM.
Leksykon czeskich i polskich muzealników Górnego Œl¹ska. Edycja 
próbna, Katowice 2007, s. 244.

Marcin Boratyn

Z naszego lamusa

Centryfuga (wirówka, separator)
Mleko i jego przetwory by³y obok ¿ywnoœci pochodzenia roœlinnego 

podstawowymi sk³adnikami codziennej diety ludnoœci wiejskiej. Jeszcze na 
prze³omie XIX i XX w. w wiêkszoœci gospodarstw mas³o by³o produktem niemal 
ekskluzywnym i jadano je tylko okazjonalnie np. z okazji œwi¹t. Podobnie jak jajka 
by³o przeznaczone g³ównie na sprzeda¿, by podreperowaæ domowy bud¿et.

Ciekawym urz¹dzeniem do mechanicznej obróbki mleka by³a centryfuga 
znana równie¿ pod nazw¹ separatora. Ta popularna niegdyœ maszyna s³u¿y³a do 
oddzielania mleka od œmietany, co by³o wstêpnym etapem wytwarzania nabia³u i 
przetworów mlecznych (g³ównie mas³a i serów).

Etymologia s³owa centryfuga wywodzi siê z niemieckiej nazwy tego 
urz¹dzenia Zentrifuge. Gdy postêp w dziedzinie fizyki w XIX w. wykaza³, ¿e przez 
szybki ruch wirowy mo¿na oddzieliæ l¿ejszy sk³adnik od ciê¿szego, szwedzki 
in¿ynier Gustaw de Laval postanowi³ wykorzystaæ t¹ wiedzê w codziennej 
praktyce. Tym sposobem, w 1878 r., skonstruowa³ wirówkê do mleka w celu 
³atwiejszego uzyskania œmietany. Wprawdzie nie by³ to do koñca pionierski pomys³, 
gdy¿ ju¿ kilka lat wczeœniej podobne urz¹dzenia by³y budowane w Niemczech i 
Danii. Mia³y one jednak na tyle powa¿ne wady i niedoci¹gniêcia konstrukcyjne, ¿e 
nie sprawdza³y siê w praktyce.

Ruch wirowy wytwarzany w 
centryfudze powoduje rozdzielenie 
sk³adników, przy czym sk³adnik ciê¿szy 
(mleko) zajmuje po³o¿enie jak najdalej 
od osi obrotu, podczas gdy l¿ejszy 
(œmietana) zbiera siê w œrodku. 
Szybkoœæ obrotów w centryfugach waha 
siê w granicach 800 (napêd rêczny) do 6 
000 (napêd elektryczny) obrotów na 
minutê. Wspó³czesne ultrawirówki 
u¿ywa siê powszechnie w laboratoriach 
biologicznych i chemicznych, a równie¿ 
w medycynie,  gdz ie s ³u¿¹ do 
odseparowywania ciê¿szych krwinek od 
serum lub plazmy. Osi¹gaj¹ one do 1 
mln obr/min, zaœ przyspieszenie 
odœrodkowe wynosi wówczas 5 mln g! 
(g-  przyspieszenie ziemskie).

Znajduj¹cy siê w zbiorach GHM 
separator pochodzi w³aœnie z fabryki 
Alfa-Lavala, istniej¹cej od 1883 roku do 
dnia dzisiejszego. Sygnowany jest na 
odwrocie mechanizmu napêdowego 
jako model „Viola”. Wirówka sk³ada siê z 
umieszczonego na górze okr¹g³egoSeparator Alfa-Laval w zbiorach GHM
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Z naszej ksi¹¿nicy
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Leksykon czeskich i polskich muzealników Górnego Œl¹ska. Edycja 
próbna, Katowice 2007, s. 244.

Marcin Boratyn

Z naszego lamusa
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25 lutego 1989 r. - w Jastrzêbiu odby³ siê
Kongres Opozycji Antyustrojowej

Fala protestów, jaka przela³a siê przez Polskê w trakcie 1988 r., na dobre 
podmy³a pêkaj¹ce od dekady fundamenty Polski Ludowej. Komuniœci ostatecznie 
zdali sobie sprawê, ¿e jedyn¹ dla nich desk¹ ratunku s¹ rozmowy z opozycj¹, bo o 
powtórce stanu wojennego nie mog³o byæ ju¿ mowy.

Pod koniec sierpnia, gdy skapitulowa³y kopalnie na Górnym Œl¹sku, a 
niewzruszenie sta³ jeszcze „Manifest Lipcowy”, gen. Czes³aw Kiszczak rzuci³ has³o 
„Okr¹g³ego Sto³u” jako platformy porozumienia, która przygotowaæ mia³a przyszy³y 
ustrój polityczny i ekonomiczny nowej Polski, a zarazem okreœliæ podzia³ w³adzy. 
Warunkiem przyst¹pienia do rozmów mia³o byæ jednak wygaszenie strajków. O ile 
Wa³êsie bez przeszkód uda³o siê sk³oniæ stoczniowców do zaprzestania protestu, 
to w Jastrzêbiu przywódca „Solidarnoœci” napotka³ na silny opór. Ale i tu po 
burzliwej wymianie zdañ uda³o mu siê przekonaæ górników do zakoñczenia 
protestu. Decyduj¹ce okaza³y siê gwarancje bezpieczeñstwa sygnowane 
podpisem Wa³êsy. Tu¿ po zakoñczeniu protestu okaza³y siê jednak obietnic¹ bez 
pokrycia. Musia³o min¹æ wiele miesiêcy zanim zwolnieni z pracy górnicy mogli- po 
utarczkach na wokandzie- powróciæ do swoich zak³adów.

Mimo zastrze¿eñ do przywódcy „Solidarnoœci” sam zwi¹zek prê¿nie rozwija³ 
siê w swoim mateczniku. Jastrzêbie by³o prawdziw¹ potêg¹ zwi¹zkow¹ na Œl¹sku, 
a tacy dzia³acze jak Alojzy Pietrzyk, Tadeusz Jedynak czy Grzegorz Stawski 
odgrywali pierwszoplanow¹ rolê w regionie. Co wiêcej, Jastrzêbie w osobie 
Pietrzyka mia³o mieæ swojego przedstawiciela podczas rokowañ przy Okr¹g³ym 
Stole!

Ale próba dogadania siê z komunistami nie by³a akceptowana przez ca³e 
spo³eczeñstwo. Równie silna by³a tendencja zupe³nej rozprawy z totalitarn¹ 
w³adz¹, ale reprezentowana by³a przez liczne i s³abe, a czêsto sk³ócone ze sob¹, 
ugrupowania. Pomimo dziel¹cych je ró¿nic, choæby w kwestiach ekonomicznych, 
spo³ecznych czy to¿samoœciowych, zdo³a³y porozumieæ siê co do jednej- 
najwa¿niejszej wówczas- kwestii: sprzeciwu wobec „zmowy okr¹g³osto³owej”. 
£atwo zauwa¿yæ, ¿e taka postawa uznawa³a za wroga nie tylko komunistów, ale i 
opozycjê skupion¹ wokó³ Wa³êsy, Michnika i Geremka. Powstanie opozycji w 
opozycji musia³o wszak¿e kiedyœ nast¹piæ...

Wraz ze zbli¿aj¹cym siê terminem pocz¹tku obrad Okr¹g³ego Sto³u przywódcy 
œrodowisk antykomunistycznych podjêli próbê stworzenia ruchu politycznego 
zmierzaj¹cego do wyzwolenia Polski z wszelkich wp³ywów komunistów. Tak 
narodzi³a siê idea Kongresu Opozycji Antyustrojowej. Jego organizatorzy 

Winieta “Robotnika” wydawanego przez PPS-RD; depozyt M. Swatka w zbiorach GHM.

Skocznia narciarska w Zdroju

To, ¿e Jastrzêbie Zdrój jest silnym oœrodkiem sportu, nikogo chyba nie dziwi. 
Miasto dysponuje dobr¹ baz¹ treningow¹ dla klubów z powodzeniem 
rywalizuj¹cych na polskich, a nawet europejskich arenach zmagañ. Ma³o kto 
jednak wie, ¿e w przesz³oœci nasza miejscowoœæ posiada³a skoczniê narciarsk¹.

Dziœ ju¿ chyba nikt nie pamiêta, kiedy powsta³a. Znajdowa³a siê na stromym 
stoku na ty³ach sanatorium “Górnik”, a plac zjazdowy mieœci³ siê mniej wiêcej w 
miejscu, przez które przebiegaj¹ szpec¹ce parkow¹ dolinê rury grzewcze. 
Skocznia mia³a konstrukcjê drewnian¹, na jej szczyt prowadzi³y schody. By³a 
niewielkich rozmiarów- najlepsi skoczkowie osi¹gali kilkunastometrowe odleg³oœci. 
Pamiêtaj¹cy obiekt pan Alfred Woryna wspomina, ¿e ze skoczni korzysta³ m.in. 
Feliks Cnota, ojciec aktora Jerzego, znanego z serialu “Janosik”.

Niestety skocznia nie przetrwa³a do naszych czasów. Niekonserwowana uleg³a 
ca³kowitej dewastacji pod koniec lat 50. Tak¿e miejsce, w którym znajdowa³a siê, w 
niczym nie przypomina dawnej uroczej dolinki, która w okresie zimowym 
przyci¹ga³a miejscowych amatorów narciarstwa.

A mo¿e ktoœ z Czytelników posiada fotografiê jastrzêbskiej skoczni?

Marcin Boratyn

pojemnika o œrednicy 35 cm, do 
którego wlewa siê t³uste mleko. Od 
misy odchodz¹ w przeciwleg³e strony 
dwie rurki, które odprowadzaj¹ osobno 
œmietanê i serwatkê (odt³uszczone 
mleko). Kluczowym elementem 
centryfugi jest jej  mechanizm 
napêdowy, wprawiany w ruch korb¹ z 
drewnianym uchwytem. Wirówka 
umieszczona jest na drewnianym 
stojaku, na którym stawiano dwa 
pojemniki na odseparowane p³yny. Z 
tak uzyskanej œmietany robiono 
najczêœciej mas³o poprzez poddanie 
jej kolejnej obróbce w maœlnicy. 
Najbardziej rozpowszechnione w 
Polsce by³y maœlnice w postaci 
wysokiego, zwê¿aj¹cego siê ku górze

naczynia klepkowego, zaopatrzonego w t³uczek s³u¿¹cy do rozbijania œmietany. 
Gotowe mas³o przek³adano do drewnianych, zdobionych od wewn¹trz rycinami 
foremek, zwanych pó³fontkami. Serwatka natomiast by³a napojem do 
bezpoœredniego spo¿ycia, cenionym za wartoœci od¿ywcze i regulowanie pracy 
uk³adu trawiennego. By³a tak¿e wykorzystywana zamiast mleka przy wypieku 
babek i ciast dro¿d¿owych.

Anna Lerch
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Os³ona ko³a napêdowego centryfugi Alfa-Laval 
znajduj¹cej siê w zbiorach GHM
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Wyra¿ano równie¿ obawê, ¿e miano „antyustrojowoœci” mo¿e byæ to¿same z 
anarchizmem b¹dŸ zwyk³ym warcholstwem. A przecie¿ uczestnicy KOA od tego 
siê od¿egnywali.

Te akademickie z natury rozwa¿ania zosta³y jednak zast¹pione dyskusj¹ na 
g³ówny temat, jakim by³ „Okr¹g³y Stó³”. Zwracano uwagê, ¿e efektem porozumienia 
miêdzy komunistami a „Solidarnoœci¹” bêdzie niczym nieskrêpowany wolny rynek, 
który doprowadzi do zubo¿enia szerokich mas robotniczych. Przedstawiciele 
PPS-RD postulowali w zamian przejêcie zak³adów przez robotników, co dla 
dzia³aczy prawicowych z KPN i SW by³o nie do przyjêcia- przypomina³o bowiem 
leninowskie porz¹dki po rewolucji paŸdziernikowej i w konsekwencji mog³o groziæ 
powrotem komunizmu w najgorszej postaci. Ta zasadnicza ró¿nica zdañ w kwestii 
przysz³ego systemu ekonomicznego Polski nie zapowiada³a dobrej wspó³pracy 
uczestników KOA.

Inna ró¿nica zdañ wynik³a podczas debaty nad stosowaniem przemocy w 
polityce. Lewa strona kongresu (szczególnie „Wolnoœæ i Pokój”) by³a przeciwna 
stosowaniu si³y w d¹¿eniu do w³asnych celów w polityce (jednoczeœnie wielu 
dzia³aczy „WiP” by³o zwolennikami rewolucji!). Przedstawiciele prawicy 
argumentowali z kolei, ¿e walka zbrojna o wolnoœæ ma w Polsce bogate tradycje i 
ju¿ nieraz przynosi³a zamierzony efekt.

Dyskutowano równie¿ nad prawami pracowniczymi, a nawet nad problemem 
likwidacji zak³adów pracy zagra¿aj¹cych naturze.

Obfita wymiana pogl¹dów nie posz³a jednak w parze z wypracowaniem 
wspólnego stanowiska. Kongres ograniczy³ siê jedynie do przyjêcia dwóch 
dokumentów. Pierwszy z nich okreœla³ KOA jako „ruch polityczny, którego celem 
jest zniesienie monopolistycznej w³adzy PZPR i doprowadzenie do pe³nej 
demokracji politycznej i gospodarczej, do wolnych wyborów”. Kolejne zdania 
dokumentu wskazywa³y, ¿e celem KOA mia³a byæ demokracja o silnie lewicowym 
zabarwieniu. Interesuj¹ce, ¿e wœród hase³ obrony praw robotników nie znalaz³o siê 
miejsce na kwestiê niepodleg³oœci kraju (pozostaj¹cego wówczas w sowieckiej 
strefie wp³ywów). Drugi dokument dotyczy³ statutu NSZZ „Solidarnoœæ”, który- jak 
siê wyra¿ono- „nie mo¿e byæ przedmiotem przetargu przy okr¹g³ym stole”.

Kongres nie wykreowa³ równie¿ charyzmatycznych osobowoœci, które mog³y z 
powodzeniem konkurowaæ z magi¹ Wa³êsy. Spoœród uczestników tego 
wydarzenia w przysz³oœci pewn¹ karierê polityczn¹ zrobi³ jedynie Piotr Ikonowicz. 

Ten taktyczny alians musia³ zakoñczyæ siê pora¿k¹. Byæ mo¿e uczestnicy KOA 
zdawali sobie z tego sprawê jeszcze przed zwo³aniem obrad, a nabrali pewnoœci 
po ich zakoñczeniu. Okaza³o siê, ¿e sprzecznoœæ pogl¹dów, a mo¿e i osobiste 
ambicje dzia³aczy opozycji „antyustrojowej” bardziej zaszkodzi³y idei KOA ni¿ 
zakrojona na szerok¹ skalê akcja bezpieki. Zwolennicy Okr¹g³ego Sto³u mogli wiêc 
spaæ spokojnie.

•ród³a: „Gazeta Jastrzêbska” nr 4, 2 III 1989 r.; „Nowa Lewica” III 1989 r.; 
„Robotnik” nr 140, II 1989 r. i nr 141, 15 III 1989 r.; wywiady z Piotrem Ikonowiczem i 
Andrzejem Kamiñskim, IX 2008 r.

Marcin Boratyn

(lewicowi dzia³acze: Piotr Ikonowicz, Zuzanna D¹browska, Marek Bonkowski, 
Rinaldo Betkiewicz) na miejsce obrad kongresu wybrali Jastrzêbie- miasto o 
wybitnie robotniczym charakterze, zaprawione w bojach z komunizmem, a przy 
tym ju¿ skrzywdzone przez Wa³êsê.

Kongres nie mia³ charakteru tajnego- zaproszenie na obrady zamieœci³ lutowy 
numer „Robotnika”. Komitet Organizacyjny KOA zachêca³ w nim „wszystkich, 
którzy chc¹ kszta³towaæ przysz³oœæ kraju w walce o pe³n¹ demokracjê i 
suwerennoœæ, a nie za pomoc¹ kolejnego paktu z rz¹dz¹c¹ ekip¹”.

Obrady wyznaczono na 25 lutego 1989 r. Od rana szczególn¹ aktywnoœæ 
przejawia³a milicja wspierana przez SB. Zmierzaj¹cych na „Górkê” 
kongresowiczów zatrzymywano ju¿ w Katowicach i Wroc³awiu oraz w Jastrzêbiu. 
W sumie zatrzymano ponad 100 osób, m.in. Adama S³omkê (KPN), Czes³awa 
Borowczyka (PPS-RD), a nawet ca³¹ grupê m³odych z opolskiego „Pokolenia”.

Ostatecznie na kongres dotar³o ok. 50-60 przedstawicieli Polskiej Partii 
Socjalistycznej-Rewolucji Demokratycznej, ruchu „Wolnoœæ i Pokój”, Polskiej 
Partii Niepodleg³oœciowej, Miêdzyzak³adowego Robotniczego Komitetu 
„Solidarnoœci”, Konfederacji Polski Niepodleg³ej, Niezale¿nego Zrzeszenia 
Studentów i Solidarnoœci Walcz¹cej. Jastrzêbie reprezentowali m.in. Marek 
Bartosiak, Krzysztof Cieœlak, Andrzej Kamiñski i Bogdan Krauze. Obradom 
przys³uchiwa³o siê dwóch dziennikarzy z re¿imowej „Polityki”.

Jak widaæ ju¿ na wstêpie akcja si³ porz¹dkowych popsu³a szyki organizatorom 
obrad, bowiem zabrak³o na nich wielu znanych dzia³aczy antykomunistycznych. 
By³o to równie¿ na rêkê tzw. opozycji konstruktywnej, obawiaj¹cej siê wzrostu 
wp³ywów „ekstremy”. Wœród zebranych chodzi³a nawet pog³oska, ¿e sam Kuroñ 
zablokowa³ informacjê o KOA, która mia³a pójœæ na falach „Wolnej Europy”. 
Prawdopodobnie organizatorzy kongresu nie spodziewali siê, ¿e ich inicjatywa 
wzbudzi taki rezonans. Czy w³adze rzeczywiœcie wierzy³y, ¿e KOA bêdzie 
zagro¿eniem dla systemu? Jeœli tak, to z pewnoœci¹ nie chodzi³o o dawny 
komunistyczny ³ad, lecz o nowy ustrój wypracowany przy Okr¹g³ym Stole.

Uczestnicy obrad dyskutowali nad ró¿nymi problemami. Ró¿norodnoœæ, a 
nawet sprzecznoœæ, pogl¹dów wyra¿anych podczas kongresu, a tak¿e obawa 
przed mo¿liw¹ akcjê bezpieki, podnosi³y tylko temperaturê obrad. Na pocz¹tku 
dyskutanci próbowali rozwik³aæ zagadkê nazwy kongresu nosz¹cego miano 
„antyustrojowego”. Zastanawiano siê, czy kongres jest skierowany przeciw 
ustrojowi (komunistycznemu) czy te¿ przeciw tzw. opozycji konstruktywnej.

Winieta “Gazety Jastrzêbskiej” wydawanej przez jastrzêbsk¹ strukturê PPS; depozyt M. 
Swatka w zbiorach GHM.
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Jastrzêbie Zdrój na starej pocztówce

Marien und Josefsheim (Zak³ad Marii i Józefa)
Widoczny po prawej stronie gmach Zak³adu Marii zosta³ kupiony przez siostry 

boromeuszki w 1892 r. W chwili zawarcia transakcji budynek by³ znacznie mniejszy. 
Obecny kszta³t nada³a mu w 1898 r. rozbudowa o dwa charakterystyczne skrzyd³a. W 
jednym z nich umieszczono kaplicê. Na pocz¹tku XX w. Zak³ad przyjmowa³ nawet 800 
dzieci rocznie. Mia³y tu do dyspozycji pokoje noclegowe, jadalnie, a tak¿e w³asne ³azienki 
lecznicze.

Po II wojnie œwiatowej czêœæ budynku przejê³y w³adze upañstwowionego uzdrowiska. 
Resztê zaadaptowano na koœció³ poœwiêcony przez bp Herberta Bednorza w czerwcu 1951 
r.
Widoczny po lewej stronie budynek wybudowany zosta³ w 1905 r. staraniem sióstr 
boromeuszek, ale i dziêki ofiarnoœci dr Witczaka. Gmach przeznaczono na mieszkania dla 
sióstr.
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie: proste; naro¿niki: proste. U góry napis: 
„Bad Jastrzemb  Marien u. Josefsheim”. Rewers: Nadruk strony adresowej: czarny. Po 
lewej stronie napis w poprzek: „Eigentum u. Verlag v. J. Zahm Bad Jastrzemb”. Karta 
zapisana w j. niemieckim, adresowana. Znaczek pocztowy. Stempel: „JASTRZEMB/3-4 
N./18 8/10”. Wymiary: 8,9 x 13,7 cm. Nr inw. GHM/F/16.
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