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Zwi¹zki ziemi jastrzêbskiej z ¯orami 
na przestrzeni dziejów

Jastrzêbie Zdrój i ¯ory to miasta s¹siaduj¹ce ze sob¹. Jednak historia tych 
miast jest zgo³a ró¿na. ¯ory otrzyma³y prawa miejskie ju¿ w œredniowieczu- w 
1272 r., zaœ Jastrzêbie Zdrój w 1963, czyli o prawie 700 lat póŸniej. Aby 
rozpatrywaæ wzajemne powi¹zania tych miast, trzeba wspomnieæ, ¿e od 1975 r. 
miasta te granicz¹ bezpoœrednio ze sob¹, a to na skutek przy³¹czenia przyleg³ych 
wiosek do ka¿dego z nich. Do ̄ or do³¹czono wczeœniej Kleszczów, Baranowice, 
Rowieñ z Folwarkami i Wygod¹, RogoŸnê i Osiny, a w 1977 Rój z Brodkiem, zaœ 
do Jastrzêbia Zdroju- Boryniê, Skrzeczkowice, Szerok¹, Bzie, Ruptawê, Cisówkê 
i Moszczenicê. Ni¿ej podane powi¹zania bêd¹ dotyczy³y ziem wchodz¹cych w 
sk³ad obu powiêkszonych miast.

O najdawniejszych zwi¹zkach tych miejscowoœci dowiadujemy siê z 
przebogatej w wiadomoœci historyczne monografii ¯or napisanej przez 
Augustyna Weltzla. ¯ory doczeka³y siê te¿ innych opracowañ swych dziejów, 
napisanych przez wspó³czesnych historyków: Bogdana Cima³ê, Idziego Panica i 
wybiórczo przez Jana Delowicza, ale ta pierwsza monografia dostarcza nam 
najwiêcej informacji na omawiany temat. O powi¹zaniach koœcielnych wiele 
danych mo¿na uzyskaæ z ksi¹¿ki, wydanej jak dot¹d tylko w jêzyku niemieckim w 
1912 r., pt. Parafie wiejskie archiprezbiteriatu ¿orskiego, autorstwa Alfonsa 
Nowacka.

Pó³nocne dzielnice obecnego Jastrzêbia Zdroju jak: Borynia, Skrzeczkowice i 
Szeroka nale¿a³y od XIII w. do regionu ¿orskiego w szerokim znaczeniu, gdy¿ 
korzysta³y systematycznie z targu w ¯orach i by³y zapleczem gospodarczym dla 
miasta. Pierwsze powi¹zania Jastrzêbia z ̄ orami nast¹pi³y poprzez wspomniane 
wioski. Pozosta³e dzielnice obecnego Jastrzêbia Zdroju, czyli dawne wioski, by³y 
zwi¹zane z Wodzis³awiem, choæ czasem ich mieszkañcy te¿ przybywali na 
¿orskie jarmarki. Od XVI w. wioski le¿¹ce na po³udniu i w centrum dzisiejszego 
miasta korzysta³y te¿ z targów w Strumieniu, w ksiêstwie cieszyñskim, choæ 
udaj¹cy siê na targ musieli wyrabiaæ sobie przepustki na mo¿liwoœæ 
przekraczania granicy pañstwowej z Austri¹. Ich mieszkañcy udawali siê równie¿ 
na targi do Skoczowa i Frysztatu. Gdy czêœæ obecnego Jastrzêbia znalaz³a siê w 
powiecie rybnickim, wiele spraw zaczêto za³atwiaæ w Rybniku. 

Dla ludnoœci wiosek utrzymuj¹cych siê tylko z roli stosunkowa bliskoœæ miasta 
mia³a istotne znaczenie. W nim mog³a za p³ody rolne i zwierzêta hodowlane nabyæ 
potrzebne w gospodarstwach wiejskich rêkodzie³a. Spotkania na jarmarkach 
ludnoœci z wielu wiosek przyczynia³y siê do wzajemnego poznania siê, do 
przekazywania sobie nowinek, do o¿enków i do zmian w modzie ch³opskiej.

Na pocz¹tku w ¯orach odbywa³y siê dwa dni targowe. W 1577 r. ówczesny 
w³adca tutejszej ziemi, cesarz austriacki Rudolf II, wyrazi³ zgodê na dodatkowe 
dwa dni targowe, nazwane póŸniej jarmarkami. S³ynê³y one nie tylko z handlu, ale 
z mo¿liwoœci uzyskania odpustu zupe³nego, bo jeden targ powi¹zano ze œwiêtem 
patronów koœcio³a ¿orskiego: œœ. Filipa i Jakuba. W czasie jarmarków ludzie mogli 
te¿ podziwiaæ ró¿nych sztukmistrzów i kuglarzy, którzy na rynku pod go³ym 
niebem prezentowali swoje ró¿ne, przedziwne umiejêtnoœci. Œredniowieczne mury miasta ¯ory, fot. “Goœæ Niedzielny” nr 20 z 14 V 1933 r.

W 1740 r. pojawili siê w ¯orach ¯ydzi, których celem by³o o¿ywienie handlu w 
mieœcie. Zaczêli oni tak¿e dzier¿awiæ karczmy na wsiach- na prze³omie XVIII i XIX 
w. w ka¿dej z okolicznych wsi mieszka³a jedna rodzina ¿ydowska.

14 kwietnia 1744 r. Kamera Wroc³awska przyzna³a ¯orom tygodniowy targ w 
ka¿d¹ sobotê, a dwa lata póŸniej- szeœæ jarmarków (targów rocznych) 
poprzedzonych targami byd³a. Od 1784 r. odbywa³y siê tylko trzy jarmarki na byd³o i 
jeden na we³nê. Handel prowadzili ¯ydzi i chrzeœcijanie. W 1820 r. ponownie 
wprowadzono targi tygodniowe, odbywaj¹ce siê odt¹d we wtorek, a handlowano 
na nich ¿ytem, owsem, ziemniakami i byd³em rasy czarnej. Sprzedawano g³ównie 
wo³y. Tu¿ po jarmarkach mo¿na by³o nabyæ towary ³okciowe,  p³ótna i sukna z we³ny 
oraz bawe³ny sprowadzanej z Ameryki. Aby zapobiec nasilaj¹cym siê kradzie¿om, 
na rogach targowiska czuwa³o czterech stró¿ów.

Jednak targi nie zawsze siê odbywa³y. Po doœæ czêstych po¿arach ̄ or wskutek 
drewnianej zabudowy i domów ze strzechami oraz drewnianymi kominami, miasto 
zamykano na d³u¿szy czas. Wymianê kominów drewnianych na murowane 
zaczêto dopiero od r. 1782. Po¿ary nêka³y ¯ory w latach: 1519 (sp³on¹³ wtedy 
klasztor Franciszkanów, koœció³ i domy wokó³), 1661- koœció³, 1702- koœció³ i 
ratusz, 1721-  ca³y rynek,1742-  czêœæ o³tarza g³ównego w koœciele farnym, 1750-  
organistówka. Z po¿arów najgroŸniejszy okaza³ siê ten w 1806 r., kiedy z dymem 
posz³o niemal ca³e miasto. Mieszkañcy schronili siê wtedy w okolicznych wsiach. 
Po tej po¿odze miasto nie mog³o d³ugo podnieœæ siê ze zgliszcz i biedy. W 
ówczesnych ¯orach brakowa³o bruku na 3/4 ulic. Wodê czerpano ¿urawiami 
studziennymi. Wodê pitn¹ z wodoci¹gu mieszkañcy ¯or otrzymali dopiero w roku 
1824. Dwa lata póŸniej przy wjeŸdzie do miasta zaczê³o obowi¹zywaæ myto 
rogatkowe. Nie wpuszczano te¿ nikogo z zewn¹trz w czasie innych klêsk, jak 
pomory zwierz¹t w kolejnych latach: 1628, 1629, 1630 i 1637. 
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Z powodu istnienia w mieœcie ognisk pomoru byd³a zamkniêto ¯ory dla ludzi z 
wiosek tak¿e w latach 1827 i 1828. Zmniejsza³y siê wtedy mo¿liwoœci nabywcze 
mieszkañców wsi, panowa³a dro¿yzna i g³ód wœród mieszkañców ¯or. W latach 
nieurodzaju g³odowali zarówno mieszczanie jak i rodziny ch³opskie. Tak by³o w 
1829 r., gdy grad zniszczy³ plony w okolicy i w 1838 r., gdy zginê³y ryby w 
zamarzniêtych stawach i zmarz³y ziemniaki w kopcach. Najwiêksze nieszczêœcie 
spad³o na ludzi tutejszej okolicy w latach 1846-1848, kiedy wygni³y ziemniaki. 
Wówczas miasto i wsie nawiedzi³ tyfus g³odowy. Wtedy np. w Szerokiej zmar³a co 
pi¹ta osoba. W 1872 r. wa³ miejski przeznaczono na targ s³omy i siana.

Ale wróæmy do œredniowiecza, kiedy nawet tutejsze rycerstwo by³o zwi¹zane z 
¯orami. Rycerz-komes Fryderyk na Skrzeczkowicach najprawdopodobniej 
piastowa³ urz¹d pierwszego wójta ¯or i od jego imienia wioska przejê³a czasowo 
nazwê Friczkonis villa- wieœ Fryderyka. Kiedy po kilkudziesiêciu latach Fryderyk 
sprzeda³ sw¹ wioskê, by kupiæ wiêksz¹- Osiny, Skrzeczkowice naby³ rycerz Piotr, 
które odsprzeda³ w 1323 r. Nazywano go Steinerem, co znaczy “ten od kamieni” 
(m³yñskich). Za ̄ orami w stronê Gliwic znajdowa³a siê nieistniej¹ca ju¿ osada pod 
nazw¹ Piotra M³yn, przypuszczalnie od m³yna Piotra Steinera. Ów Piotr 
interesowa³ siê widocznie technik¹ i sprowadza³ kamienie m³yñskie oraz ¿arna, 
coraz bardziej udoskonalone, wymagaj¹ce mniejszej si³y przy ich obracaniu i 
sprzedawa³ je na targu w ¯orach. W tamtych latach by³o to narzêdzie pracy 
niezbêdne w ka¿dym gospodarstwie rolnym. 

Od XV w. rozpoczê³o siê w Skrzeczkowicach, a nieco póŸniej w Boryni, 
panowanie rodu Skrzyszowskich. Jan Skrzyszowski ze Skrzeczkowic odda³ 
mieszczanom ¿orskim ³aŸnie zakupione przez niego od wójta Nikiela z Bierunia w 
1448 r. Widocznie i on by³ zwi¹zany z ¯orami pe³ni¹c w nich jak¹œ funkcjê. 1 
wrzeœnia 1473 r. w Pszczynie ksi¹¿ê opawsko-raciborski i pan na Pszczynie 
potwierdzi³ tê darowiznê z r. 1448. Miêdzy œwiadkami tego wydarzenia znalaz³ siê 
Jan Rostek z Bzia. Z kolei ksi¹dz Jerzy Skrzyszowski urodzony w 
Skrzeczkowicach pe³ni³ w ¯orach funkcjê proboszcza. W 1520 r. wystêpuje w 
dokumentach jako wspó³fundator o³tarza Trzech Króli w ¿orskim koœciele 
parafialnym.

Od dawna istnia³ spór miêdzy miastem ¯ory a Boryni¹ o granicê. W 1695 r. 
Leopold Strzela, pan na Boryni, za¿egna³ ten spór. Ustali³, ¿e granica przy 
£awczoku ma przebiegaæ miêdzy rzeczk¹ i drog¹ a¿ do wa³u na koñcu Osin. 
Odnowiono kopce graniczne.

W r. 1335 biskup wroc³awski utworzy³ w ¯orach archiprezbiteriat, obejmuj¹cy 
miasta ¯ory i Rybnik, do XVIII w. tak¿e Wodzis³aw oraz kilka okolicznych parafii 
wiejskich, w tym m.in.: Szerok¹, Bzie, Ruptawê, Moszczenicê i Krzy¿owice, 
bêd¹ce parafi¹ dla Boryni i Skrzeczkowic. By³ to rozleg³y dekanat, na czele którego 
sta³ jeden z proboszczów, nazywany wtedy arcykap³anem. Tak¹ funkcjê w 1444 r. 
pe³ni³ Miko³aj Rostek z Bzia, a przed 1529 r.  Piotr Rostek. W 1808 r. arcykap³anem 
zosta³ ks. Kosmol z parafii krzy¿owickiej. Dziekan ten zapisa³ siê w historii 
dekanatu tym, ¿e na jego wniosek wikariusze przy przenosinach mieli do 
dyspozycji zaprzêg konny. Za jego przyczyn¹ powsta³a te¿ w 1810 r. biblioteka 
archidiecezjalna, dostêpna dla ksiê¿y ca³ego dekanatu. Urz¹d arcykap³ana pe³ni³ 
w póŸniejszych czasach równie¿ proboszcz szerocki Piotr Sierla. Archiprezbiteriat 
¿orski przetrwa³ a¿ do powstania diecezji katowickiej w 1925 r.

W dekanacie ¿orskim od 1569 r. istnia³o wyznanie luterañskie. W okresie 
kontrreformacji pastorzy ewangeliccy jeszcze d³ugo odprawiali nabo¿eñstwa w 
ukryciu, a w domach potajemnie chrzcili dzieci. Najd³u¿ej ukrywa³ siê pastor 
Bernard Pragenius z Szerokiej, najpierw w swojej parafii, póŸniej w Osinach. Ujêto 
go w 1670 r. i z rozkazu cesarza mia³ byæ strze¿ony a¿ do procesu s¹dowego. 
Umieszczono go w wie¿y ratusza ¿orskiego. W grudniu cesarz wyda³ rozkaz 
wygnania go z kraju. Rozkazano Prageniusowi zrzec siê pod przysiêg¹ prawa 
zemsty oraz zakazano mu przebywania w cesarskich ksiêstwach. Pastora 
odes³ano wiêc do granicy brandenburskiej. Za jego strze¿enie i utrzymanie ¯ory 
domaga³y siê rekompensaty w wysokoœci 175 talarów, 3 groszy i 3 halerzy od 
urzêdu zwierzchniego we Wroc³awiu. Nie wiadomo, czy j¹ otrzyma³y, bo w 1673 r. 
ponawia³y proœbê o zwrot wymienionych kosztów. Rekatolicyzacja nie przebiega³a 
³atwo i nie uda³a siê w ca³oœci. Toczy³a siê nieustêpliwa walka obu wyznañ na 
szczytach w³adz koœcielnych, co przenios³o siê na parafie. Przed 1742 r. katolicy 
¿orscy nie pozwolili grzebaæ protestantów na swoim cmentarzu i grzebano ich za 
bram¹ Rybnick¹, przy drodze do Boryni, na tzw. Luterskiej kêpie. W krzy¿owickiej 
parafii, w sk³ad której wchodzi³a wtedy tak¿e Szeroka, ewangelików chowano w 
pó³nocnej czêœci cmentarza. Z tego okresu pochodz¹ tutejsze nieekumeniczne 
epitety i zwroty: „wanielica” okreœlenie na chwast trudny do wyplewienia i zwrot 
„trzyma jak luterska wiara”- gdy cokolwiek trudno usun¹æ. Obecnie ewangelicy z 
Boryni i Skrzeczkowic odbywaj¹ praktyki religijne w koœciele ewangelickim w 
¯orach. Zmarli s¹ grzebani wed³ug ¿yczeñ ich rodzin najczêœciej na katolickim 
cmentarzu parafialnym w miejscu dawnego zamieszkania.

Czêsto powtarzaj¹ce siê po¿ary i inne klêski spadaj¹ce na ¯ory sk³oni³y jego 
mieszkañców do podjêcia w 1775 r. pielgrzymki b³agalnej do jastrzêbskiego 
koœcio³a œw. Katarzyny, gdzie dwa lata wczeœniej ufundowano obraz Bo¿ej 
Opatrznoœci. Pocz¹wszy od tego roku w ka¿d¹ szóst¹ niedzielê po Zielonych 
Œwi¹tkach, obecnie w trzeci¹ niedzielê po Wielkanocy, pod przewodnictwem 
swojego ksiêdza ¿orzanie pielgrzymuj¹ do Jastrzêbia, gdzie jest odprawiana w ich 
intencji Msza œw. i gdzie uzyskuj¹ odpust. Proboszcz jastrzêbski zawsze wita i 
póŸniej ¿egna pielgrzymów. W drodze powrotnej p¹tnicy zatrzymuj¹ siê na 
odpoczynek w koœciele szerockim. Po po¿arze starego koœcio³a œw. Katarzyny w 
1811 r. na budowê nowego mieszkañcy ¯or dostarczyli jesieni¹ 1823 r. ceg³ê w 
iloœci 30 tys. sztuk z cegielni ¿orskiej.

Ks. Ignacy Skrzyszowski, proboszcz w Krzy¿owicach i równoczeœnie w 
Szerokiej, za³o¿y³ w 1790 r. pobo¿n¹ fundacjê na budowê murowanych koœcio³ów 
w tych wsiach. Na ten cel uzbiera³ 400 talarów, a odsetki od tych kapita³ów 
przeznaczy³ na stypendium dla ch³opca, który podejmie naukê w Rudach. Nadzór 
nad fundacj¹ przekaza³ magistratowi w ̄ orach.

Du¿e piêtno odcisnê³a na ¯orach i okolicy wojna trzydziestoletnia. W 1621 r. 
obrabowa³y tutejsze wsie wojska Jerzego Brandenburskiego, piêæ lat póŸniej 
wojska Mansfelda, a nastêpnie wojska szwedzkie pod wodz¹ gen. Wittenberga. 
Nast¹pi³o wyludnienie wsi. W Boryni osta³ siê tylko jeden zagrodnik, zaœ pola 
ch³opskie w³¹czono do pañskiego folwarku. ¯o³nierze i nowi ch³opi-osiedleñcy 
sprowadzeni do obrabiania pañskich pól zaprowadzili picie wódki, palenie tytoniu i 
grê w karty. Panowa³o powszechne zepsucie moralne a panowie  w tym  pomagali, 
p³ac¹c za niektóre us³ugi wódk¹ w swoich karczmach na wsiach.
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Pocztmistrz zacz¹³ swoje urzêdowanie w ¯orach od r. 1743. Ze wsi korzystali z 
poczty g³ównie panowie i dzier¿awcy oraz ksi¹dz, nauczyciel i karczmarz. Od 1784 r. 
mogli te¿ korzystaæ z dyli¿ansu kursuj¹cego z Raciborza do Pszczyny przez Rybnik i 
¯ory. W Raciborzu mogli siê przesi¹œæ do innego dyli¿ansu i dotrzeæ do Wroc³awia 
oraz ówczesnej stolicy pañstwa pruskiego- Berlina. Dla ¿orzan i podró¿nych z 
okolicy wóz pocztowy zatrzymywa³ siê w Rowniu, gdzie zmieniano konie w 
zaprzêgu. Dwaj bracia Z. Jan i Wawrzyniec z Boryni Górnej zapisali siê niechlubnie 
w historii tego dyli¿ansu. Noc¹ w styczniu 1831 r. razem z kilkoma ch³opami z innych 
wsi urz¹dzili za Rybnikiem napad na dyli¿ans, zaplanowany wczeœniej w boryñskiej 
karczmie. Rankiem nastêpnego dnia dzielili siê ³upem w karczmie w 
Skrzeczkowicach. Proces toczy³ siê w ̄ orach. Weltzel opisuje to zdarzenie na kilku 
stronach swojej ksi¹¿ki.

W 1777 r. mierniczy krajowy z ¯or za³o¿y³ na swym maj¹tku w Boryni koloniê 
fryderycjañsk¹, sk³adaj¹c¹ siê z dziesiêciu murowanych zagród. W kolonii mieli siê 
osiedliæ Niemcy (w ramach germanizacji tutejszej ludnoœci). Choæ kolonistom 
obiecano wiele przywilejów, przyby³o tu tylko kilku niemieckich tkaczy, resztê zajêli 
po dziesiêciu latach ludzie z przypadku, którzy zas³ynêli w okolicy z bójek i 
kradzie¿y.

¯ycie ch³opów na Œl¹sku, a zw³aszcza w tutejszej okolicy, by³o pocz¹wszy od XVI 
w. coraz bardziej godne po¿a³owania. Pracowali nawet szeœæ dni w tygodniu za 
darmo na polu pana, w³asnymi koñmi i w³asnym sprzêtem, poganiani w robocie 
batem. Nic wiêc dziwnego, ¿e niezadowoleni buntowali siê. Takie bunty nazywano 
strajkami ¿niwnymi. W Boryni i Szerokiej nastêpowa³y w latach 1793 i 1794 oraz w 
1798 i 1799. Wreszcie w r. 1811 wybuch³o powstanie ch³opskie, w które 
zaanga¿owali siê ch³opi z wszystkich tutejszych wsi. St³umiono je przy pomocy 
wojska. Kiedy w 1850 r. zosta³y zniesione wszystkie œwiadczenia pañszczyŸniane i 
ch³op otrzyma³ wolnoœæ, wielu m³odzieñców ze wsi zaczê³o szukaæ zatrudnienia w 
najbli¿szym mieœcie, w ¯orach. Fala uchodŸców ze wsi okaza³a siê tak du¿a, ¿e 
rajcy ¿orscy uchwalili w 1860 r. podwy¿szone op³aty od osiedlenia siê w mieœcie. 
Podatek ten zniesiono siedem lat póŸniej.

Zabudowa dawnego folwarku szerockiego, 1979 r., fot. J. Fudziñski (fot. ze zbiorów GHM)

Po zniesieniu poddañstwa pan straci³ prawo s¹dzenia ch³opów. Rolê tê przejêli 
sêdziowie patrymonialni wyznaczeni dla poszczególnych wsi. Od 1844 r. 
sêdziowie z ¯or sprawowali ten urz¹d na miejscu w Boryni, Skrzeczkowicach i 
Szerokiej, a tak¿e w Jastrzêbiu Górnym i Dolnym. Piêæ lat póŸniej w miejsce 
s¹dów patrymonialnych powsta³a w ¯orach komisja s¹dowa z jednym sêdzi¹ i 
ludnoœæ wiejska mia³a utrudniony dostêp do prawników. Komisji tej podlega³a 
nawet Cisówka, Jastrzêbie Górne i Dolne, Ruptawa oraz Ruptawiec. Te ostatnie 
wioski jednak po roku od³¹czono i przekazano do Wodzis³awia. Stan ten zmieni³ 
siê, gdy w r. 1879 ̄ ory sta³y siê siedzib¹ powiatu s¹dowego dla 43 miejscowoœci, 
w tym dla Boryni, Skrzeczkowic i Szerokiej. Od 1904 r. wszystkie trzy wsie 
podlega³y pod s¹d grodzki i urz¹d podatkowy w ¯orach. W 1818 r. z powiatu 
raciborskiego wyodrêbniono powiat rybnicki. W nowym powiecie znalaz³y siê ̄ ory 
i Skrzeczkowice oraz czêœæ wiosek z obecnego Jastrzêbia Zdroju. Bzie, Borynia i 
Szeroka wesz³y w obrêb powiatu pszczyñskiego i podlega³y odt¹d pod wszystkie 
urzêdy w Pszczynie.

Wiek XIX zapisa³ siê wieloma zmianami. Pola zaczêto obsiewaæ lepiej 
plonuj¹cymi oziminami, wypieraj¹c gorzej plonuj¹ce zbo¿a jare. W 1819 r. 
wprowadzono na targach pruskie miary i wagi. Coraz rzadziej u¿ywano ¿aren do 
przemia³u zbo¿a. W 1787 r. funkcjonowa³y w ¯orach cztery m³yny wodne, a od 
1847 r. amerykañski m³yn parowy. Rolnicy otrzymali w tym m³ynie m¹kê bielsz¹ i 
nie czekali d³ugo na przemia³. Dojazd do ¯or u³atwi³a utwardzona nieco póŸniej 
droga. 

W 1820 r. w ̄ orach zamieszkali na sta³e lekarz i aptekarz, udzielaj¹cy pomocy 
medycznej tak¿e ludziom z pobliskich wiosek. Dziesiêæ lat póŸniej wybudowano w 
¯orach pierwszy szpital. W 1885 r. powsta³ szpital nowy, a poniewa¿ okaza³ siê 
wkrótce za ciasny, bo leczyli siê w nim tak¿e wieœniacy z okolicy, powiêkszono go 
w 1895 r. W tym szpitalu pracowa³ lekarz pochodz¹cy z ¯or Samuel Karfunkiel, 
który w 1883 r. zosta³ cenionym lekarzem w uzdrowisku jastrzêbskim.

W 1857 r. w okrêgu ¿orskim wprowadzono po raz pierwszy ubezpieczenie 
przeciwpo¿arowe, a rok póŸniej- ubezpieczenie byd³a na wypadek pomoru. Aby 
przeciwdzia³aæ czêstym po¿arom zaczê³y powstawaæ stra¿e po¿arne. 
Skrzeczkowice nale¿a³y w r. 1860 do IX okrêgu stra¿y po¿arnej razem z RogoŸn¹ i 
innymi pod¿orskimi wioskami powiatu rybnickiego. W 1891 r. powsta³ w tych 
wioskach Zwi¹zek Stra¿acki RogoŸna. W razie po¿aru ka¿dy doros³y powinien by³ 
siê stawiæ na miejscu z dwoma wiadrami. Herb Skrzeczkowic przedstawia 
mê¿czyznê z wiadrem wody i wywodzi siê od przynale¿noœci do tego zwi¹zku.

Wa¿nym wydarzeniem w 1910 r. by³o doprowadzenie kolei do ̄ or. Rok póŸniej 
poci¹gi z ̄ or dociera³y ju¿ do Jastrzêbia Zdroju, a w 1913 do Wodzis³awia. Z kolei 
korzystali ludzie mieszkaj¹cy na trasie jej przejazdu, udaj¹cy siê do miasta po 
zakupy i wo¿¹cy na sprzeda¿ nabia³. Mleko z dworu w Szerokiej by³o wo¿one 
poci¹giem z ¯or do Katowic dwa razy dziennie. Kolej¹ docierali przez ¯ory do 
Jastrzêbia Zdroju kuracjusze z dalszych okolic, g³ównie z terenów 
uprzemys³owionych, pragn¹cy podreperowaæ zdrowie. W tym te¿ czasie otwarto 
w ̄ orach niemieck¹ szko³ê œredni¹. Kolej u³atwi³a dotarcie do niej tak¿e uczniom z 
wiosek. Od 1922 r. uczniowie uczêszczali ju¿ do progimnazjum koedukacyjnego 
polskiego. Szko³a ponadpodstawowa istnia³a w ¯orach ju¿ w 1857 r., ale 
prawdopodobnie korzysta³y z niej tylko dzieci mieszczan.
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Plebiscyt z r. 1921 dowiód³, ¿e tutejsza ludnoœæ na wsiach by³a w ponad 90% 
polska. Tylko w Skrzeczkowicach w wiêkszoœci mieszkali Niemcy. Wieœ sk³ada³a 
siê wtedy z rolników niemieckich, którzy osiedlili siê na rozparcelowanej ziemi 
dworskiej. W ramach chrztów pruskich zmieniono nawet nazwê wsi na Eichendorf. 
Tak jak w innych miastach, w ̄ orach przewa¿ali Niemcy. 

W czasie ostatniego zrywu powstañczego mê¿czyŸni z Boryni i Szerokiej 
walczyli w III baonie ¿orskim pod dowództwem szeroczanina Feliksa Michalskiego, 
w grupie „Po³udnie”. Baon bra³ udzia³ w wyzwoleniu ̄ or i Rybnika, potem walczy³ w 
powiecie kozielskim. Jednym z powstañców szerockich by³ Henryk S³awik, który w 
czasie okupacji niemieckiej uratowa³ od œmierci tysi¹ce ¯ydów, ale przyp³aci³ to 
¿yciem. Kilku innych szeroczan i borynian odda³o swe ¿ycie w powstaniach 
œl¹skich.

Wielu mieszkañców ̄ or i regionu w zwi¹zku z przy³¹czeniem Œl¹ska do Polski z 
radoœci¹ œlubowa³o na rynku ¿orskim 17 czerwca 1922 r. wiernoœæ ojczyŸnie. Oto 
s³owa œpiewanej wtedy pieœni: 

Choæby Antychryst przyszed³ z piek³a,
I choæby nowa struga krwi ciek³a,
Krew, œmieræ i mêki nas nie przestrasz¹,
Zginiem za wiarê, ojczyznê nasz¹.

4 lipca tego roku ca³a okolica wita³a uroczyœcie w ¯orach wojsko polskie z gen. 
Szeptyckim na czele, a w sierpniu- Józefa Pi³sudskiego. Tak samo uroczyœcie 
przyjêto 15 sierpnia 1927 r. wojewodê œl¹skiego Micha³a Gra¿yñskiego a w 1938 r.- 
gen. Józefa Hallera. Oczekiwanego goœcia wioz³a z dworca na rynek ustrojona 
zieleni¹ kareta szerockiego dzier¿awcy maj¹tku ksiêcia pszczyñskiego - 
najpiêkniejsza kareta w okolicy.

Rok 1930 i dalsze lata kryzysu gospodarczego mocno dotknê³y tutejszych 
rolników. Z braku zbytu musieli bardzo tanio zbywaæ na targu i w m³ynie swoje 
zbo¿e i inne produkty, a drogo kupowaæ w mieœcie nawozy sztuczne.

W czasie okupacji niemieckiej rolnicy z pó³nocnych wiosek przy³¹czonych 
póŸniej do Jastrzêbia Zdroju kontyngenty p³odów rolnych i tuczników odstawiali do 
¯or i wszystko, co najpotrzebniejsze w ich gospodarstwach te¿ nabywali w tym 
mieœcie. Na pocz¹tku 1945 r. przed ¯orami zatrzyma³ siê front dzia³añ wojennych. 
Mieszkañcy zostali ewakuowani do wiosek najbli¿ej po³o¿onych, w tym do Boryni i 
Szerokiej. W wyniku szturmu radzieckiego niemal ca³e miasto leg³o w gruzach i aby 
prze¿yæ trudny czas mieszczanie ¿orscy przybywali do wiosek, aby nabyæ ¿ywnoœæ 
za darmo albo w ramach handlu zamiennego. Komu uda³o siê uratowaæ dywan, 
bieliznê poœcielow¹, zamienia³ to na ziemniaki i m¹kê. Handel odbywa³ siê 
pocz¹tkowo te¿ na gruzach miasta.

W 1946 r. powsta³a Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc ch³opska” z siedzib¹ w 
¯orach, która za³o¿y³a placówki handlowe w Boryni, Skrzeczkowicach i Szerokiej. 
Ruszy³a Fabryka Sygna³ów Kolejowych, zatrudniaj¹ca robotników tak¿e ze wsi. W 
ramach lecznictwa otwartego uruchomiono Miejski Oœrodek Zdrowia, przyjmuj¹cy 
te¿ pacjentów z wiosek. Weterynarz z ¯or zaopiekowa³ siê od 1959 r. zwierzêtami 
hodowlanymi w ramach profilaktyki i leczenia. Absolwenci szkó³ podstawowych, 
choæ jeszcze nieliczni, podejmowali naukê w ¿orskim gimnazjum i szkole 
zawodowej, odbywaj¹c praktykê u ¿orskich œlusarzy, stolarzy i in. Z pozosta³oœci po 
wielkich folwarkach utworzono Pañstwowe Gospodarstwa Rolne. PGR Osiny 
nale¿a³o do klucza w Szerokiej.

W zwi¹zku z koncepcj¹ rozwoju górnictwa w tutejszym rejonie w r. 1954 
przesuniêto do powiatu rybnickiego Boryniê i Szerok¹. Powsta³ Rybnicki Okrêg 
Wêglowy obejmuj¹cy i ̄ ory, i Jastrzêbie Zdrój. Ros³y kopalnie jak grzyby po deszczu. 
Budowano w obu miastach wielkie osiedla górnicze dla rodzin górników 
przybywaj¹cych tu z ca³ej Polski. Powiêkszono infrastrukturê osiedlow¹. Powsta³y 
nowe szpitale, stacje pogotowia ratunkowego, nowe szko³y ró¿nych typów, placówki 
kulturalne, koœcio³y, wielkie domy handlowe, sieæ restauracji, kawiarñ, barów i 
punktów ma³ej gastronomii, powsta³y kluby sportowe i oba miasta po³¹czono w 1961 
r. komunikacj¹ autobusow¹. Dziêki niej oba miasta stanowi¹ jedn¹ aglomeracjê.

Jednak górnicy z obu miast, zatrudnieni w tutejszych kopalniach, czuli siê 
pokrzywdzeni. Wymagano od nich pracy nie tylko w soboty, ale równie¿ w niedziele, a 
zarobki nie rekompensowa³y tego. Podjêli strajk w 1980 r. i wznowili go osiem lat 
póŸniej. Wszystkie fabryki ¿orskie popiera³y górników. Powsta³ Niezale¿ny Zwi¹zek 
Zawodowy „Solidarnoœæ” ³¹cz¹cy ludzi pracy.

W roku 1996 utworzono ̄ orsko- Jastrzêbski Segment Lokalny w jednej z czterech 
stref Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zadecyduje on o zwi¹zkach obu 
miast w przysz³oœci.

Helena Bia³ecka (Jastrzêbie Zdrój-Szeroka, emerytowana nauczycielka, historyk 
regionu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Poci¹giem do Zebrzydowic

Ju¿ za dwa lata nasze miasto bêdzie obchodziæ dwie wa¿ne rocznice- stulecie 
otwarcia linii kolejowej oraz dziesiêciolecie… jej zamkniêcia. Przyzwyczajeni do 
transportu drogowego powoli wymazujemy z pamiêci obraz poci¹gu turkocz¹cego 
po obrze¿ach miasta. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e po niemal dziesiêciu latach pozosta³y 
jedynie fragmenty dawnej kolejowej infrastruktury. Szczególnie widoczne jest to na 
odcinku z Moszczenicy do Zebrzydowic.

Jastrzêbski kurort otrzyma³ kolejowe po³¹czenie z Paw³owicami i Wodzis³awiem w 
latach 1911-1913. Dziêki temu dojazd do œl¹skiego uzdrowiska sta³ siê ³atwiejszy i 
wygodniejszy.

Podzia³ Górnego Œl¹ska dokonany w 1922 r. spowodowa³ jednak przeciêcie 
granic¹ wielu traktów komunikacyjnych, a w rezultacie powa¿ne utrudnienia z 
transportem na obszar Czechos³owacji. Polskie Ministerstwo Komunikacji 
przyst¹pi³o wiêc do budowy nowych szlaków kolei ¿elaznych ³¹cz¹cych m.in. Chybie 
ze Skoczowem oraz Rybnik z ¯orami i Pszczyn¹. Jednym z odcinków by³a tak¿e 
jednotorowa linia kolejowa ³¹cz¹ca Moszczenicê z Zebrzydowicami i Cieszynem. 
Ustawê o jej budowie Sejm Œl¹ski uchwali³ 16 wrzeœnia 1930 r. Ca³kowity koszt 
inwestycji mia³ ponieœæ skarb województwa.

Linia ta mia³a ³¹czyæ z Cieszynem nie tyle jastrzêbski kurort co rybnickie zag³êbie 
wêglowe. Spodziewano siê u³atwienia transportu œl¹skiego wêgla na po³udnie oraz 
tranzytu czechos³owackich i austriackich wyrobów przemys³owych do pañstw 
ba³tyckich. Z tego powodu zbudowano poni¿ej stacji Moszczenica trójk¹tn¹ ³¹cznicê 
omijaj¹c¹ wymienion¹ stacjê. Nie bez znaczenia by³o tak¿e umo¿liwienie szerszych 
kontaktów ludnoœci wsi powiatów rybnickiego i cieszyñskiego- przez wieki 
roz ³¹czonych  z  powodu  i s tn ien ia  p rusko -aus t r i ack ie j  g ran i cy .
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Bezpoœrednie korzyœci obiecywano równie¿ mieszkañcom naszej ziemi. 
Inwestycja wymaga³a w wielu miejscach znacz¹cych prac ziemnych oraz 
wzniesienia ca³ej infrastruktury kolejowej- dla tutejszej ludnoœci oznacza³o to 
mo¿liwoœæ zatrudnienia. S¹siedztwo ze stacj¹ kolejow¹ owocowa³o równie¿ 
podniesieniem wartoœci gruntów po³o¿onych w Moszczenicy i Ruptawie.

Roboty ziemne ruszy³y ju¿ w marcu 1930 r. W pocz¹tkowej fazie budowy 
zamierzano zatrudniæ 800 pracowników, ale z uwagi na k³opoty z wynajêciem 
furmanek, przyjêto tylko 250 osób. Nie pomog³y nawet og³oszenia prasowe- do 
Biura In¿ynierskiego w Katowicach nie zg³osi³a siê ¿adna firma przewozowa. 
Wobec tego wezwano w³adze 30 gmin górnoœl¹skich o u¿yczenie furmanek. 
Odpowiedzia³y jedynie Zebrzydowice, Cisówka, Moszczenica i Ruptawa- a wiêc 
wsie najbardziej zainteresowane inwestycj¹. Gmina Jastrzêbie zadeklarowa³a 
pomoc dopiero po zakoñczeniu prac polowych. Z koniecznoœci siêgniêto wiêc po 
sprzêt spoza Œl¹ska, co zreszt¹ wywo³a³o niema³e protesty œl¹skich pos³ów.

Po wykonaniu prac ziemnych przyst¹piono do wznoszenia kolejowej 
infrastruktury. Na odcinku Moszczenica-Zebrzydowice zbudowano dwie stacje. 
Przystanek w Zofiówce przybra³ prosty, modernistyczny wygl¹d- w niewielkim 
budynku znalaz³y miejsce kasa i poczekalnia, nieopodal zaœ stan¹³ niedu¿y szalet. 
Dostêp do poci¹gu umo¿liwia³ jeden peron. Drugi przystanek ulokowano w 
Ruptawie. Budynek stacji wzniesiono w podobnym stylu, ale by³ znacznie wiêkszy, 
poniewa¿ oprócz poczekalni i kas znalaz³y siê w nim mieszkania dla pracowników 
kolei i ich rodzin. Obok powsta³ magazyn towarowy oraz szalet. Wzd³u¿ stacji bieg³y 
trzy tory i dwa perony.

Przystanek kolejowy w Ruptawie, fot. “Technik Polski” nr 1, styczeñ 1936 r.

B u d o w a n a  l i n i a  k o l e j o w a  
Moszczenica-Zebrzydowice na 
mapie WIG z 1934 r. (mapa w 
zbiorach GHM).

Kryzys ekonomiczny spowodowa³ jednak znaczne opóŸnienie otwarcia szlaku. 
Pierwotny termin- jesieñ 1932 r.- zosta³ przesuniêty o kilka lat. Pod koniec 1934 r. 
oddano do u¿ytku etap z Cieszyna do Zebrzydowic, a 16 listopada 1935 r. pozosta³y 
odcinek- do Moszczenicy. Uroczystoœci jego otwarcia nadano du¿y splendor- 
ukoñczona inwestycja mia³a przecie¿ przekonaæ spo³eczeñstwo, ¿e mimo kryzysu 
pañstwo polskie jest w stanie powiêkszaæ infrastrukturê kraju. Na stacji kolejowej w 
Moszczenicy pojawi³ siê przeto wiceminister komunikacji Julian Piasecki w 
towarzystwie wojewody œl¹skiego Micha³a Gra¿yñskiego. W tym niecodziennym 
wydarzeniu uczestniczy³y liczne poczty sztandarowe Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego oraz, co zrozumia³e, t³umy mieszkañców Moszczenicy. Nad torem

ustawiono wynios³¹ bramê 
udekorowan¹ or³ami i bia³o-
czerwonymi flagami. Obrzêdu 
p o œ w i ê c e n i a  d o k o n a ³  
a r c h i d i a k o n  k a t o w i c k i e j  
Kap i tu ³ y  Ka ted ra lne j ,  a  
zarazem wikariusz generalny, 
k s .  W i l h e l m  K a s p e r l i k .  
Ministrowi pozosta³o ju¿ tylko 
przeci¹æ wstêgê…

Kilka lat póŸniej nast¹pi³y 
zmiany granic. Polska zajê³a 
Zaolzie wraz z miejscow¹ 
sieci¹ kolei, a we wrzeœniu 
1939 r. nasz kraj podzieli³ los 
po³udniowych s¹siadów. Linia 
moszczenicka na kilka lat 
przesz³a pod zarz¹d niemiecki. 
Wiosn¹ 1945 r. nasyp torowiska 
s ³u¿y ³  j ako  l i n ia  f ron tu  
n i em iecko - radz ieck iego .  
D³ugotrwa³e i zaciête walki o 
Moszczenicê-Piaski, Ruptawê, 
Cisówkê i  Zebrzydowice 
s p o w o d o w a ³ y  l i c z n e  
uszkodzen ia  na  t rakc ie  
kolejowym.

W okresie PRL linia kolejowa (oznaczona jako 170) mia³a siê jeszcze ca³kiem 
nieŸle. Na odcinku biegn¹cym równolegle do otwartej w grudniu 1965 r. kopalni 
„Moszczenica” dobudowano nowe bocznice oraz ³¹cznik umo¿liwiaj¹cy dojazd do 
zak³adu wydobywczego. W latach 80. przeprowadzono elektryfikacjê linii, jak gdyby 
nie przeczuwaj¹c, ¿e t³uste lata kolei lokalnych dobiegaj¹ koñca.

Wraz z narastaniem problemów ze szkodami górniczymi oraz coraz wiêksz¹ 
popularnoœci¹ transportu samochodowego dramatycznie spad³a rentownoœæ 
odcinka Moszczenica-Zebrzydowice. W 1997 r. zawieszono przejazdy pasa¿erskie 
do Wodzis³awia i Zebrzydowic, ale czas pokaza³, ¿e szanse na powrót poci¹gów 
zmala³y do zera. Na nieu¿ytkowanej trasie rozpoczê³a siê kradzie¿ szyn oraz 
powolne zarastanie torowisk bujn¹ roœlinnoœci¹. Budynki stacyjne albo popad³y w 
ruinê albo zmieni³y u¿ytkowników. Piêkna stacja w Moszczenicy mieœci dziœ ma³¹ 
firmê budowlan¹ oraz kawiarniê. Ciekawy architektonicznie budynek w Ruptawie 
zamieniono na mieszkania, zaœ magazyn popad³ w zupe³n¹ ruinê. W podobnym 
stanie jest równie¿ skromny przystanek w Zofiówce.
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Upokorzona przez cz³owieka natura wdar³a siê na kolejowe nasypy odzyskuj¹c 
dawniej utracone stanowiska. Dziœ w porze letniej pokonanie zamkniêtego dla ruchu 
odcinka przypomina ekspedycjê w puszczy amazoñskiej. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e 
jeszcze kilkanaœcie lat temu tê trasê przemierza³a lokomotywa.

•ród³a:
- Ustawa z dnia 16 wrzeœnia 1930 r. o budowie kolei lokalnej normalno-torowej 
Cieszyn-Zebrzydowice-Moszczenica (Dz.U.Œl. nr 16, poz. 23).
- Sprawozdanie stenograficzne z 2. posiedzenia II Sejmu Œl¹skiego z dnia 2 
czerwca 1930 r., s. 28-30.
- Sprawozdanie stenograficzne z 6. posiedzenia II Sejmu Œl¹skiego z dnia 20 
czerwca 1930 r., s. 26.
- Dzieje katowickiego okrêgu kolejowego, pod red. K. Soidy, Katowice 1997.
- A. Popper, Budownictwo kolejowe w województwie œl¹skiem, w: „Technik Polski” nr 
1, I 1936 r., s. 17-22.

Marcin Boratyn (Jastrzêbie Zdrój, kierownik GHM)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uroczystoœæ poœwiêcenia pensjonatu Stowarzyszenia 
Urzêdników i Funkcjonariuszy Katowic w Jastrzêbiu Zdroju

W dniu 5 maja br. Stowarzyszenie Urzêdników i Funkcjonariuszy miasta Katowic 
obchodzi³o uroczystoœæ poœwiêcenia i otwarcia pensjonatu w Jastrzêbiu-Zdroju.

W uroczystoœci tej wziêli udzia³ przedstawiciel p. Wojewody Œl¹skiego, p. 
starosta Wyglenda, przedstawiciele obu korporacyj miejskich w osobach pp. 
prezydenta miasta dr. Kocura, radcy Czaplickiego, radcy Kêdziora, radcy 
Kowalczyka, radcy Schmiegla i radnego mecenasa Kopocza jako przedstawiciela 
prezesa rady miejskiej, naczelnik gminy Dyrda, naczelnik urzêdu okrêgowego 
magister praw Hupka, przedstawiciele zak³adu k¹pielowego p.p. dyrektor Dworczyk 
i dr. Typrowicz, przedstawiciel Zwi¹zku Pracowników Miejskich Rz.P. kol. Feliks 
Jarzembowski, delegaci Zwi¹zku Zrzeszeñ Pracowników Komunalnych Woj. Œl., 
zarz¹d Stowarzyszenia oraz oko³o 150 cz³onków.

Obecny stan dawnego przystanku w Zofiówce, IX 2008 r., fot. D. Mazur.

Uroczystoœæ rozpoczêto msz¹ œw. odprawion¹ przez Przew. ks. wikarego 
Macherskiego w kaplicy Zak³adu Sióstr Najœw. Marji. Podczas Mszy œw. wykona³ 
pienia religijne Chór Mêski Stowarzyszenia pod batut¹ kol. Janickiego, który 
jednoczeœnie odœpiewa³ solo przepiêkne Ave Maria- Schuberta. Na organach 
przygrywa³ kol. Dittrich.

Po mszy œw. dokona³ poœwiêcenia budynku Przew. ks. prob. Machalica, poczem 
wyg³osi³ okolicznoœciowe przemówienie.

Nastêpnie zabra³ g³os prezes Stowarzyszenia kol. Ludwik, który po serdecznem 
przywitaniu wszystkich obecnych wyrazi³ tym¿e, a zw³aszcza obecnym 
przedstawicielom w³adz, szczere podziêkowanie za przybycie co œwiadczy o ¿ywem 
zainteresowaniu sprawami urzêdniczemi. Sk³adaj¹c w dalszym ci¹gu gor¹ce 
podziêkowanie Przew. ks. proboszczowi za dokonany akt poœwiêcenia i przepiêkne 
przemówienie, zobrazowa³ nastêpnie dzia³alnoœæ Stowarzyszenia, szczególnie w 
kierunku nabycia nowootwartego pensjonatu. W przemówieniu swem podkreœli³ z 
prawdziwem uznaniem, i¿ nabycie tak powa¿nego obiektu by³o tylko mo¿liwem przy 
wydatnem finansowem poparciu miasta, co jest zas³ug¹ obu korporacyj miejskich.

Uroczystoœæ otwarcia nowego pensjonatu, pierwszy z lewej ks. prob. Augustyn Machalica; 
5 V 1935 r. (fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie).

Po tej oficjalnej czêœci odby³o siê w sali jadalnej nowootwartego  pensjonatu 
przyjêcie, w którym wziêli udzia³ wszyscy uczestnicy uroczystoœci z 
przedstawicielami w³adz na czele. Podczas przyjêcia odœpiewa³ Chór Mêski przy 
Stowarzyszeniu jako te¿ duet braci Janickich, szereg pieœni. W czasie przyjêcia 
przemawiali m.in. p. mecenas Kopocz oraz radca Kêdzior, ostatni imieniem 
M.K.K.O. jako tej instytucji, od której Stowarzyszenie naby³o pensjonat. Przyjêcie to 
mia³o przebieg nader mi³y i serdeczny. Zauwa¿yæ wypada, i¿ nowootwarty pensjonat 
jest budynkiem II piêtrowym, posiada 45 komfortowo urz¹dzonych pokoi czêœciowo
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Z wod¹ bie¿¹c¹, dwie ³azienki, dostateczn¹ iloœæ urz¹dzeñ higienicznych, du¿¹ i 
piêkn¹ salê jadaln¹ oraz dwumorgowy ogród. Budynek po³o¿ony jest w centrum 
uzdrowiska przy szosie w odleg³oœci dwóch minut od zak³adu k¹pielowego i oœmiu 
minut od dworca kolejowego.

Pensjonat przyjmuje prócz cz³onków Stowarzyszenia tak¿e cz³onków Zwi¹zku 
Urzêdników Pañstwowych, Samorz¹dowych i Komunalnych Woj. Œl. na dogodnych 
warunkach.

Bli¿szych informacji udziela sekretarjat Zwi¹zku.

L. Frawik

Przedruk za: „Urzêdnik Polski na Œl¹sku” nr 202, VI 1935 r., s. 5-6.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsca Pamiêci

Pomnik na Bo¿ej Górze
Wzgórze pierwotnie nazywane Gór¹ Oliwn¹ (Monte oliveti), a najczêœciej Bo¿¹ 

Gór¹, wedle legend mia³o byæ siedliskiem Czarnego Jastrzêbia. W XIX w. na stoku 
wzniesienia istnia³ cmentarz ewangelicki, a nawet rozpoczêto budowê koœció³ka, 
który rych³o rozebrano. We wrzeœniu 1939 r. na zboczach Bo¿ej Góry dzielnie bronili 
siê polscy u³ani na wiele godzin powstrzymuj¹c natarcie niemieckiej dywizji 
pancernej. Dziœ jednak kojarzymy Bo¿¹ Górê z innym wydarzeniem, z innymi 
ludŸmi. To tu pochowano nieznan¹ liczbê ¿o³nierzy radzieckich i czechos³owackich 
poleg³ych w walkach z Niemcami na przedwioœniu 1945 r. Dotychczasowa nazwa 
nijak pasowa³a do szermierzy ateistycznego ustroju, przeto Bo¿¹ Górê 
przemianowano na Wzgórze Bohaterów, a na jej szczycie ustawiono pomnik 
upamiêtniaj¹cy to wydarzenie.

Pomnik ustawiono tu¿ po wojnie. Przybra³ formê masywnego obelisku na 
wysokim, trzystopniowym cokole. U jego szczytu znajdowa³ siê symbol radziecki:

skrzy¿owane ze sob¹ sierp i m³ot. 
Poni¿ej by³a tablica, na której widnia³ 
n a p i s :  „ N A S Z Y M  /  
OSWOBODZICIELOM / WDZIÊCZNI 
MIESZKAÑCY / GMIN / PO£OMIA-
JASTRZÊBIE”. Monument wieñczy³a u 
góry piêcioramienna, sowiecka gwiazda. 
Po obu stronach pomnika sta³y maszty 
na flagi. Ca³oœæ otacza³y kamienne, 
masywne s³upy po³¹czone grubym 
³añcuchem.

Obelisk na Górze Wyzwolenia, l. 70. XX w., 
fot. ze zbiorów Urzêdu Miasta w Jastrzêbiu 
Zdroju

Przez kilkadziesi¹t lat Wzgórze Bohaterów, przemianowane póŸniej na Górê 
Wyzwolenia, by³o miejscem masowych manifestacji z udzia³em przedstawicieli 
w³adz partyjnych i miejskich, cz³onków organizacji spo³ecznych, a tak¿e 
reprezentantów jastrzêbskich szkó³ i zak³adów pracy.

Podczas jednej z takich manifestacji w pobli¿u obelisku ods³oniêto jeszcze jeden 
pomnik. Przybra³ on postaæ kobiety okrytej ¿a³obn¹ chust¹. Wedle oficjalnej 
propagandy mia³ to byæ pomnik Matki Rosjanki, ale w œwiadomoœci mieszkañców 
przetrwa³ jako pomnik Matki Polki. Postument ods³oniêto 21 lipca 1983 r. rêk¹ 
zas³u¿onego górnika KWK „Manifest Lipcowy” Józefa Ryszki. Uroczystoœci 
towarzyszy³a sesja Miejskiej Rady Narodowej oraz Rady Miejskiej PRON, podczas 
której odznaczono kombatantów i zas³u¿onych pracowników.

Prawdopodobnie w zwi¹zku z budow¹ Pomnika Matki dokonano rozbiórki 
obelisku. P³ytê zamontowano w œrodku ³ukowato wygiêtego muru, w obrêbie którego 
sk³adano wieñce i kwiaty. Po lewej stronie figury na postumencie ustawiono cztery 
maszty. Trzeba przyznaæ, ¿e ta wersja monumentu nie by³a zbyt udana zarówno pod 
wzglêdem architektonicznym, jak i estetycznym.

Pomnik na Górze Wyzwolenia po modernizacji w 1983 r. (fot. ze zbiorów Urzêdu Miasta w 
Jastrzêbiu Zdroju).
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8 IV 1959 - 50 lat temu nast¹pi³ wybuch metanu przy 
g³êbieniu szybu KWK Moszczenica

Budowa kopalni „Moszczenica” rozpoczê³a siê w 1955 r. Przyst¹piono do prac 
przygotowawczych zwi¹zanych ze zbrojeniem terenu i wznoszeniem obiektów 
socjalnych. W 1957 r. na teren przysz³ej kopalni wkroczy³o bytomskie 
Przedsiêbiorstwo Budowy Szybów, które rozpoczê³o g³êbienie dwóch szybów 
centralnych i jednego wentylacyjnego. Dr¹¿enie postêpowa³o jednak bardzo wolno 
z uwagi na wci¹¿ pojawiaj¹c¹ siê wodê i gromadzenie siê metanu. Brakowa³o przy 
tym r¹k do pracy, zatrudniano wiêc nawet kobiety. W³adze jednak tryska³y 
optymizmem planuj¹c zwiêkszenie mocy produkcyjnych zak³adu.

8 kwietnia 1959 r. w godzinach po³udniowych po raz kolejny nast¹pi³ zwiêkszony 
przyp³yw wody z dna szybu I. By³o to zjawisko o tyle groŸne, ¿e wskutek rozwarcia 
szczelin skalnych wraz z wyp³ywaj¹c¹ wod¹ móg³ ulatniaæ siê metan. Dlatego

W 2006 r. monument uleg³ kolejnej modernizacji. Dziêki dotacjom przyznanym 
przez Radê Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Konsula Generalnego 
Republiki Czeskiej w Katowicach Josefa Byrtusa, zaistnia³a mo¿liwoœæ realizacji 
nowego pomnika z uwzglêdnieniem nazwisk tych ¿o³nierzy, których to¿samoœæ 
uda³o siê ustaliæ. Wykonania nowej wersji podj¹³ siê Jastrzêbski Zak³ad Komunalny. 
Obecnie na monument sk³adaj¹ siê trzy elementy. Pierwszy to granitowa tablica 
przeniesiona z poprzedniego pomnika, umieszczona obecnie na nowej p³ycie. Po 

Obecny wygl¹d monumentu na Bo¿ej Górze, 2008 r., fot. ze zbiorów Urzêdu Miasta w 
Jastrzêbiu Zdroju.

24 lipca 2007 r. pochowano tu szcz¹tki ¿o³nierza Armii Czerwonej odnalezione 
podczas remontu ulicy Libowiec na pograniczu Bzia i Ruptawy. W uroczystej 
ceremonii wziêli udzia³ przedstawiciele rosyjskiej ambasady, a tak¿e Rady Ochrony 
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. Jeden z przedstawicieli ambasady uzna³ cmentarz na 
Bo¿ej Górze za jeden z najlepiej utrzymanych pochówków ¿o³nierzy radzieckich w 
Polsce.

Obecnie odnowiony pomnik jest miejscem uroczystoœci zwi¹zanych z rocznic¹ 
wyzwolenia Jastrzêbia (26 marca). Bior¹ w nich udzia³ najwy¿sze w³adze miasta, 
kombatanci, s³u¿by mundurowe, harcerze, jastrzêbska m³odzie¿, a tak¿e 
przedstawiciele konsulatów Republiki Czeskiej, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Marcin Boratyn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzecia wersja pomnika na Bo¿ej 
Górze, VII 2005 r., fot. M. Boratyn.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci 
powrócono do dawnej nazwy 
wzgórza. Pomnik na Bo¿ej Górze 
ca³kowicie zmieni³ swój wygl¹d. Na 
smuk³ej œcianie we wnêce zawis³a 
granitowa tablica z napisem: 
„BOHATERSK¥ / ŒMIERCI¥ W 
WALKACH / 1945 ROKU / O 
W Y Z W O L E N I E  /  Z I E M I  
JASTRZÊBSKIEJ / POLEG£O 900 
/  ¯ O £ N I E R Z Y  A R M I I  /  
CZERWONEJ I 10 / ¯O£NIERZY 
ARMII /CZECHOS£OWACKIEJ / 
W HO£DZIE / BOHATEROM 
S P O £ E -  /  C Z E Ñ S T W O  /  
J A S T R Z Ê B I A - Z D R O J U ” .  
Najbli¿sze otoczenie niewielkiego 
m o n u m e n t u  o t o c z o n o  
s t y l i z o w a n y m i  s ³ u p a m i  
p o ³ ¹ c z o n y m i  ³ a ñ c u c h e m .  
Odnowiono równie¿ statuê kobiety. 
W tej wersji pomnik przetrwa³ 
zaledwie kilkanaœcie lat.

prawej stronie ustawiono p³ytê z nazwiskami 9 ¿o³nierzy Czechos³owackiej 
Samodzielnej Brygady Pancernej, po lewej- p³ytê z nazwiskami 19 ¿o³nierzy Armii 
Czerwonej. Drugi element miejsca pamiêci to ustawiona z boku p³yta z tablic¹ o 
treœci: “NASZYM OSWOBODZICIELOM / WDZIÊCZNI MIESZKAÑCY / 
JASTRZÊBIA ZDROJU”. Trzecim elementem jest figura Matki, której kszta³t nie 
uleg³ zmianom.
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Dramat z 8 kwietnia spowodowa³ du¿y poœlizg w budowie kopalni. Do jesieni 
szyb by³ ponownie zatopiony, po czym przyst¹piono do jego odwodnienia. Przy 
dalszym g³êbieniu zachowywano ju¿ wiêksz¹ ostro¿noœæ i pilnowano 
przestrzegania zasad bezpieczeñstwa. Mimo to 27 czerwca 1964 r. dosz³o do 
kolejnego wybuchu metanu w szybie I, w wyniku którego œmieræ poniós³ m³odszy 
górnik Henryk Krawczyk, a 5 innych pracowników zosta³o ciê¿ko rannych. Tragedia 
ta spowodowa³a kolejn¹ przerwê w prowadzeniu robót. W efekcie kopalnia 
„Moszczenica”, której budowê rozpoczêto na równi z „Jastrzêbiem”, zosta³a otwarta 
dopiero w grudniu 1965 r.

Marcin Boratyn

--------------------------------------------------------------------------------------

¯ycie codzienne dawniej 
Ze wspomnieñ  Marii Lerch z Jastrzêbia Zdroju

„Do Jastrzêbia przyjecha³am w r. 1951”- tymi s³owy pani Maria rozpoczyna 
historiê swojego doros³ego ¿ycia. Urodzi³a siê w 1927 r. we wsi Rudziczka niedaleko 
¯or. W wieku 24 lat wziê³a œlub z Erykiem Lerchem i przeprowadzi³a siê do 
Jastrzêbia- na Dêbinê. „Dzisio momy za p³otem kopalniê „Zofiówka”, bloki i 
wysypisko œmieci, i ma³o kiery z m³odszego pokolenia by uwierzy³, ¿e piyrwej tu w 
Jastrzêbiu by³y same pola, ³¹ki i gospodarstwa wiejskie”- œmieje siê pani Maria.

Ale zacznijmy od pocz¹tku. Kiedy po œlubie pani Maria wprowadzi³a siê do 
swojego nowego domu, nie by³o ³atwo. Kiedyœ by³o tak, ¿e m³oda ¿ona, ¿eby wkupiæ 
siê w now¹ spo³ecznoœæ, musia³a wykazaæ siê przed teœciami i s¹siadami. 
Mieszka³a pod jednym dachem z mê¿em i teœciow¹ (jej teœæ poleg³ na wojnie). 
Teœciowa by³a córk¹ m³ynarza Karola Heindricha, pochodzi³a wiêc z doœæ zamo¿nej 
i wp³ywowej, jak na tamte czasy, rodziny. Stary m³yn znajdowa³ siê na tzw. Zam³yniu, 
w miejscu dzisiejszych gara¿y przy ul. Turystycznej. „Ch³op by³ za mn¹, ale robi³ w 
Przedsiêbiorstwie Budowy Szybów, a robota ta wi¹za³a siê z wyjazdami i do cha³py 
wraco³ ino roz na tydzieñ”- wspomina pani Maria. Kiedy w Jastrzêbiu otwarto 
kopalnie, jej m¹¿ przeniós³ siê tu do pracy. „Jo ¿odnej roboty ¿ech siê nie bo³a, tak 
¿ech by³a nauczono w domu. Nie da³ach se dogadywaæ i rz¹dziæ, s³ucha³ach rad 
starki, ale i tak prowadzi³ach gospodarstwo po swojymu”. Po œlubie, zgodnie z 
tradycj¹, aby wkupiæ siê do nowej rodziny, rodzice pani Marii ofiarowali wiano. W 
posagu by³a jedna krowa, puchowa pierzyna i poducha, poœciel, sztuæce, talerze, 
garnki, wiadra, a na ka¿de œwiêta karpie, gdy¿ w domu rodzinnym by³y stawy rybne. 
W gospodarstwie na Dêbinie chowano 2 krowy, 2 œwinie, 15 baranów, króliki, kury, 
koguty i gêsi- tak, ¿e by³o co robiæ. Po wojnie stodo³a by³a spalona i chlew znajdowa³ 
siê w domu. Pierwsz¹ inwestycj¹ Lerchów by³a wiêc murowana stodo³a. „Zajechali 
my wozem do cegielni Alojza Szraja, kiero by³a tam, kaj teraz stoi Urz¹d Miasta. Kole 
cegielni by³ dó³, sk¹d wybierali glinê do wyrobu ceg³y. Wrzucali tam te¿ po³omanom 
ceg³e i odpady, kiere nie nada³y siê do sprzedanio. Stamt¹d za symboliczn¹ 
z³otówkê Szraj pozwoli³ nom wzi¹æ se tej ceg³y”. Sami robili zaprawê i tak stanê³y 
murowane filary stodo³y. Podczas wojny bomba spad³a te¿ na dom, dach spali³ siê 
doszczêtnie. Trzeba by³o go na nowo pokryæ dachówk¹, któr¹ zakupili od Glanca z 
Bzia. Wnêtrze domu by³o osmolone, konieczne by³o wiêc te¿ pomalowanie œcian. 
Tym zajê³a siê pani Maria.

wszczêto akcjê odwadniania szybu i co jakiœ czas badano poziom gazu za 
pomoc¹ benzynowej lampy wskaŸnikowej.

Tu¿ po godzinie 23 nast¹pi³ potê¿ny wybuch s³yszalny w promieniu kilkunastu 
kilometrów. Nad Moszczenic¹ rozb³ys³a jasna ³una. Wokó³ da³ siê s³yszeæ zgrzyt 
wyginanego ¿elastwa, œwist lataj¹cych od³amków metalu, ³omot upadaj¹cego 
z³omu. Na terenie kopalni panowa³a ciemnoœæ rozjaœniana jedynie pal¹c¹ siê 
pochodni¹ z rury wentylacyjnej. Na zgliszczach zaczêli pojawiaæ siê pierwsi 
pracownicy. Ze zdumieniem dostrzegli w panuj¹cym mroku niecodzienny widok- 
wie¿a szybowa by³a wbita do ziemi swoim szczytem. Dopiero teraz zdali sobie 
sprawê z si³y wybuchu, który bez problemu wysadzi³ z fundamentów ciê¿k¹ 
konstrukcjê.

W³aœciw¹ akcjê ratunkow¹ przeprowadzono nad ranem. Naliczono siê 
dziesiêæ osób rannych. Stwierdzono œmieræ szeœciu osób znajduj¹cych siê na 
powierzchni. Wœród nich by³o dwóch mieszkañców Ruptawy: 53-letni Otto Watut i 
jego 19-letnia córka Edeltraud. Pozostali mogli byæ w szybie. Zw³oki wyci¹gano w 
miarê obni¿ania siê poziomu wody w zatopionym szybie. Cia³a trzech 
pracowników znaleziono na doœæ znacznych g³êbokoœciach. Wszystkie zw³oki 
umieszczono w metalowych, zaspawanych trumnach, które wywieziono do 
rodzinnych miejscowoœci ofiar. W³adze stara³y siê zatuszowaæ sprawê, st¹d do 
dziœ w naszej okolicy panuje przekonanie, ¿e ofiar by³o znacznie wiêcej.

Odnotowano równie¿ du¿e straty materialne. Ca³kowitemu zniszczeniu uleg³ 
szyb I oraz czêœæ zbrojenia, uszkodzeniu- obiekty socjalne i magazynowe. Si³a 
wybuchu roznios³a elementy szybu po ca³ej okolicy. Ko³a szybowe znaleziono na 
s¹siedniej posesji.

Do ustalenia przyczyn tragedii powo³ano specjaln¹ komisjê, która bada³a czy 
mia³y one charakter niezale¿ny (zwarcie elektryczne) czy te¿ winê ponosi³ 
cz³owiek. Ostatecznie ustalono, ¿e przyczyn¹ wybuchu metanu by³o zapalenie 
papierosa w szybie.

Pocz¹tek budowy KWK Moszczenica, 1955 r. (fot. ze zbiorów GHM)
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Dramat z 8 kwietnia spowodowa³ du¿y poœlizg w budowie kopalni. Do jesieni 
szyb by³ ponownie zatopiony, po czym przyst¹piono do jego odwodnienia. Przy 
dalszym g³êbieniu zachowywano ju¿ wiêksz¹ ostro¿noœæ i pilnowano 
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Marcin Boratyn

--------------------------------------------------------------------------------------
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tygodnie, zawsze w sobotê”- wspomina lata swojej m³odoœci pogodna staruszka. 
Po œniadaniu sz³o siê na s³u¿bê albo do swojego pola, zale¿y jaka by³a pora roku i 
jakie akurat by³y prace polowe do zrobienia. „Przed po³edniem robi³ach obiod. Roz 
do roku, na œwiêta abo w styczniu, zabija³o siê dorodnego kormika (prosiaka), kiery 
wo¿y³ do 150 kg, a jego miêso i t³uszcz, poporcjowane, zagotowywalimy w 
krauzach”. Trzeba by³o pasteryzowaæ je 4,5 godziny, ¿eby wytrzyma³o przez ca³y 
rok. Koœci wêdzono w specjalnej wêdzarni, wytapiano te¿ smalec ze skwarkami do 
smarowania chleba i do sma¿onki. „Na obiod najczêœciej otwiera³o siê ta krauza z 
miêsem i z niego robi³ach miêso pieczone z ziemniokami abo czornymi kluskami, 
polote sosym miêsnym i z kapust¹”. Ka¿dego roku jesieni¹ kisi³o siê wielkie 
drzywko (beczkê) kapusty. Inaczej, bo bardziej odœwiêtnie, gotowa³o siê niedzielny 
obiad. Podstaw¹ by³y rolady ze s³onin¹ w œrodku albo kotlety, do tego bio³e kluski 
polane miêsnym sosem, i kapusta dymfowana, czyli gotowana na parze z 
dodatkiem smalcu ze szpyrkami i cebul¹. W niedzielê robi³o siê te¿ rosó³ z 
marchewk¹, pietruszk¹ i swojskim makaronem. „Lubi³ach i dalij lubia warziæ, przez 
to mój ch³op godo³, ¿e codziennie czuje siê jak na weselu. A jak ju¿ my som przy 
godce, co siê downij joda³o, to zostaje jeszcze wieczerzo. Na kolacjê jedlimy 
najczyñœcij kiszony ¿ur z ziemniokami poloty skwarkami. Zakwas na ¿ur robi³ach w 
boncloku (gliniany garnek) ze szrutru z ¿yta zalotego ciep³¹ wod¹”. Czasami 
jadano zupy mleczne: mylkê (mleko z m¹k¹ pszenn¹), zacierkê (mleko i jajko 
wymieszane z du¿¹ iloœci¹ m¹ki), hawerfloki (p³atki owsiane), pra¿onki (grubo 
pomielona pszenica wsypywana stopniowo do gotuj¹cej siê wody, z dodatkiem 
cukru i mas³a). Na wiêksze zakupy pani Maria jeŸdzi³a do ¯or, mniejsze robi³a w 
Zdroju. „By³ tam (w Zdroju-  przyp. red.) masorz i piekorz, jak czegoœ brak³o to na 
kole siê jecha³o. W pewnym czasie wszed³ przepis pañstwowy, ¿e nie mo¿na se 
by³o samemu oddowaæ do m³yna zbo¿a na m¹ka. Zostawa³o abo mieliæ samymu 
na ¿arnach abo kupowaæ chlyb od piekorza. Z tego co pamiêtom to tyn w Zdroju 
nazywo³ siê Chy³a i jego piekarnia by³a kole starego kina (kino „Zdrój”-  przyp. red). 
Z czasem zniesiono ten zakaz, ale ludzie ju¿ tak przyzwyczaili siê do kupnego 
chleba, ¿e nie chcia³o im siê go samym wypiekaæ. Zapytana o wspomnienia 
odnoœnie uzdrowiska w Zdroju, pani Maria odpowiedzia³a, ¿e uzdrowisko by³o, 
zje¿d¿ali tam bogaci ludzie nawet z bardzo daleka, ¿eby siê leczyæ, braæ zdrowotne 
k¹piele. Pani Maria wspomina, ¿e kiedyœ nie by³o czasu, ¿eby zbyt czêsto tam 
jeŸdziæ, jedynie na zakupy, ale to w konkretnym celu- nie by³o g³owy, ¿eby siê tam 
porozgl¹daæ, zapamiêtaæ jakieœ szczegó³y. „Czasym ch³op zabiero³ mie i dzieci do 
Zdroju na kawa do kawiarni abo na zdrowotn¹ wodê. Pamiêtom, ¿e by³a s³ono i nie 
za dobro w smaku”.

Kiedyœ by³o ma³o czasu wolnego, przeznaczonego na rozrywkê czy 
przyjemnoœci. W kuchni pañstwa Lerchów by³o radio, mo¿na by³o czasami 
pos³uchaæ jakieœ audycji albo muzyki. Radio „³apa³o” najczêœciej stacjê katowick¹ 
albo niemieck¹. W wolnej chwili gra³o siê w m³ynek, w koœci, w warcaby. „Piyrwej 
nie gra³o siê w karty, bo godali, ¿e kto gro w karty, mo ³eb obdarty”. Ciekawym 
zajêciem na zimowe wieczory by³y szkubaczki. „Po Trzech Królach przez co³ki 
tydziñ spotyka³y siê w jednej cha³pie m³ode zamê¿ne baby i panny i szkuba³y pierze 
do póŸnych godzin nocnych, nawet do 1 w nocy. Jak robota by³a skoñczona, to my  
zaprasza³y ch³opów na œwiy¿y ko³ocz, gorzo³ka i tañce”. Zwykle chodzi³o siê spaæ 
ok. 22, ¿eby rano wstaæ wraz ze wschodem s³oñca. Poza tym nie by³o telewizji, 
wiêc kiedy siê œciemni³o, nie by³o tyle rozrywek co teraz.Wesele Eryka Lercha i Marii Plinta, 27 X 1951 r. w Rudziczce, fot. ze zbiorów Marii Lerch.

Szrajowie byli najbogatszymi w³aœcicielami ziemskimi w okolicy. Pochodzili z 
Raciborza. Alojz Szraj mia³ du¿y dwór, w miejscu gdzie dzisiaj jest osiedle na ul. 
Katowickiej. Ludzie wo³ali na niego “dziedzic”. Oprócz tego mia³ w posiadaniu 
cegielniê i dworek na Kyndrze. Brat Alojza- Józef, mia³ na Dêbinie dworek, zaraz w 
s¹siedztwie pola Lerchów. Józef Szraj by³ bogatym w³aœcicielem folwarku, mia³ 300 
jutrzyn pola (ok. 80 hektarów), 20 krów, konie, œwinie i drób. Wynajmowa³ s³u¿¹ce, 
pokojówki i robotników. Zwykle mia³ u siebie siedmiu podjêtych ludzi. Pani Maria te¿ 
chodzi³a na roboty do Szrajów, ¿eby zarobiæ trochê pieniêdzy, móc po¿yczyæ konia 
albo dostaæ coœ w towarze np. wóz koniczyny z sianem dla krów. Najwiêcej roboty 
by³o w ¿niwa, przy wykopkach ziemniaków, sianokosach, sadzeniu kapusty, 
plewieniu marchewki czy buraków. „By³o wtedy ciyn¿ko, robi³o siê od œwitu do 
zmierzchu ca³y dzieñ, bo do obrobienio by³o te¿ swoji gospodarstwo i pole. Rok po 
œlubie urodzi³ach pierwsze dziecko, tym bardzij by³o fest roboty”.

„W lecie stowa³o siê o 4 rano, razym ze wschodym s³oñca, w zimie trocha póŸnij- 
kole 5. Nie by³o zygarów, po wojnie „ruscy” wszystko poniszczyli albo pokradli co 
cenniejsze. Trza by³o wydoiæ i oporz¹dziæ krowy, nafutrowaæ inne zwierzêta”. Mleko 
najpierw wykorzystywano na w³asny u¿ytek, do wyrobu mas³a, bia³ego sera, kiszki 
(zsiad³ego mleka) i maœlanki. Kiedy okaza³o siê, ¿e mleka jest za du¿o, Pani Maria 
postanowi³a je sprzedawaæ. Najpierw zanosi³a je do dworu Szraja, sk¹d by³o 
zawo¿one do mleczarni do Paw³owic. Po jakimœ czasie, kiedy wiêcej gospodarstw 
na Dêbinie pod³apa³o pomys³ na zarobienie pieniêdzy, codziennie o 5-6 rano jeŸdzi³ 
mlyczkorz, który odbiera³ mleko. By³ to dobry pomys³ na zarobienie niema³ych 
pieniêdzy, bo zdarza³o siê, ¿e sprzedaj¹c mleko i dorabiaj¹c na s³u¿bie pani Maria 
zarabia³a wiêcej ni¿ jej m¹¿. 

Po odbywaniu krów sz³o siê zjeœæ œniadanie. Ludzie najczêœciej jedli chleb z 
mas³em, serem, smalcem, rzadziej jajka na twardo, na miêkko albo sma¿onkê 
(jajecznicê). Chleb wypiekano samemu. „Pieklimy w cha³pie 4 du¿e bochny co dwa 
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popularnoœci wystawy towarzyszy³y zmiany w aran¿acji przestrzeni 
wystawienniczej w latach 1948-1972. W³oski architekt Carlo Scarpa zaproponowa³ 
wiele nowatorskich rozwi¹zañ w zakresie przestrzeni wystawienniczych. Fala 
protestów z roku 1968 r. przyczyni³a siê do kryzysu wystawy. Wiêkszego znaczenia 
nabra³y w tamtym czasie wystawy tematyczne. W 1974 r. ekspozycjê dedykowano 
Republice Chilijskiej. By³ to otwarty protest œrodowiska artystycznego przeciwko 
dyktatorskim rz¹dom Augusta Pinocheta. Miêdzynarodowe Biennale Architektury w 
Wenecji jest najwiêksz¹ na œwiecie manifestacj¹ artystyczn¹ poœwiêcon¹ 
architekturze. Odbywa siê cyklicznie od 1978 r. na przemian z Miêdzynarodowym 
Biennale Sztuki. Tematem tegorocznej wystawy by³o „Out There. Architecture 
Beyond Building / Architektura poza budynkiem”. Kuratorem wystawy g³ównej zosta³ 
amerykañski krytyk i teoretyk architektury Aaron Betsky. 

Organizatorem wystawy w pawilonie polskim by³a Zachêta Narodowa Galeria 
Sztuki. Ekspozycja „Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings / Hotel Polonia. 
Budynków ¿ycie po ¿yciu” to wspólny projekt kuratorów Grzegorza Pi¹tka i 
Jaros³awa Trybusia z udzia³em artystów: fotografa architektury NicolasaGrospierra i 
fotografa-grafika Kobasa Laksy. To pierwsze w historii tak wysokie wyró¿nienie dla 
naszego kraju. 

Wystawa sk³ada³a siê z fotografii szeœciu najnowszych, najbardziej 
reprezentatywnych polskich budynków, które wybrali kuratorzy. Obiekty te 
przedstawione zosta³y w dwu ods³onach: w obecnym kszta³cie na zdjêciach 
Nicolasa Grospierra oraz na fotomonta¿ach Kobasa Laksy. Surrealistyczne projekty 
Laksy pokazuj¹ jak¹ funkcjê budynki mog³yby spe³niaæ w przysz³oœci. S¹ to œmia³e, 
niczym nieskrêpowane wizje: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (projekt 
Marek Budzyñski i Zbigniew Budowski, 1999) zamienia siê w centrum handlowe 
(poniewa¿ ksi¹¿ki zosta³y zdigitalizowane), osiedle strze¿one Marina Mokotów 
(projekt: APA Kury³owicz & Associates, 2003) w Warszawie przeradza siê w 
wysypisko œmieci (gdy¿ to bogaci produkuj¹ najwiêcej odpadów), Sanktuarium 
Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu (projekt: Barbara Bielecka, 2004) w akwapark 
(poniewa¿ procent praktykuj¹cych katolików spada z roku na rok), wie¿owiec Rondo 
1 (projekt: Skidmore, Owings & Merrill, AZO Epstein, 2006) w Warszawie staje siê 
kolumbarium (jeœli model pracy biurowej siê zmieni, a na cmentarzach zabraknie 
miejsc pochówkowych), budynek biurowy Metropolitan (projekt: Fosters and 
Partners, JEMS Architekci, Grupa 5, 2003) przekszta³ca siê w wiêzienie, a Terminal 
2 Portu Lotniczego (projekt: Estudio Lamela, Pierluca Roccheggiani, Pawe³ 
Czaplicki, 2008) w Warszawie w gospodarstwo rolne (gdy astronomiczne ceny 
paliwa sprawi¹, ¿e latanie znowu stanie siê luksusem, a import ¿ywnoœci przestanie 
byæ op³acalny). 

Swoj¹ funkcjê zmieni³y nie tylko budynki pokazane na fotomonta¿ach, ale i polski 
pawilon w Wenecji. Na czas wystawy rozszerzy³ on swoj¹ dzia³alnoœæ staj¹c siê 
Hotelem Polonia. W ten sposób wskazano na mo¿liwoœæ wykorzystania go w 
sposób bardziej odpowiedzialny ekologicznie i spo³ecznie. Dziœ, podobnie jak inne 
obiekty na terenie Giardini di Castello, jest wykorzystywany tylko przez kilka 
miesiêcy w roku. Dzieje siê to w mieœcie cierpi¹cym od zawsze na dramatyczny 
deficyt przestrzeni.

Katarzyna Boratyn (historyk sztuki, Werona)

Biennale Architektury w Wenecji

10 wrzeœnia ubieg³ego roku na XI Miêdzynarodowym Biennale Architektury w 
Wenecji przyznane zosta³o Polsce najwy¿sze odznaczenie- Z³oty Lew- za najlepsz¹ 
wystawê narodow¹. Ta presti¿owa nagroda jest pierwszym tak wysokim 
wyró¿nieniem dla naszego kraju na miêdzynarodowej arenie artystycznej. 
Korzystaj¹c z okazji warto przybli¿yæ historiê oraz cele jakim mia³o s³u¿yæ Biennale w 
Wenecji.

Biennale to odbywaj¹ca siê co dwa lata wystawa sztuki wspó³czesnej 
(pocz¹wszy od 1895 r.) i architektury (od 1980) oraz festiwale muzyki (od 1930), 
filmu (od 1932) i tañca (od 1999). Wystawy odbywaj¹ce siê w ramach Biennale 
Sztuki i Architektury organizowane s¹ w pawilonach narodowych na terenie parku 
Giardini di Castello, w Arsenale, którego wnêtrza przekszta³cone zosta³y w sale 
wystawiennicze oraz w licznych galeriach sztuki rozsianych na terenie ca³ego 
miasta. 

Pierwsze w historii Biennale odby³o siê w 1895 r. Wystawiano wówczas przede 
wszystkim sztukê dekoracyjn¹. Na pocz¹tku XX wieku, w zwi¹zku z rosn¹cym 
zainteresowaniem publicznoœci, wystawa sta³a siê znana równie¿ poza granicami 
W³och. Pocz¹wszy od 1907 r. na terenie parku wzniesiono trzydzieœci pawilonów 
wystawowych, nad którymi pieczê sprawowali reprezentanci ró¿nych krajów. 
Za³o¿eniem pomys³odawców Biennale by³o zaprezentowanie i konfrontacja 
dominuj¹cych tendencji panuj¹cych w sztuce i architekturze ró¿nych krajów. Po 
drugiej wojnie œwiatowej zacz¹³ kszta³towaæ siê obecny charakter ekspozycji. 
Zaczêto k³aœæ silniejszy akcent na sztukê nowoczesn¹. W 1930 r. odebrano 
w³adzom Wenecji zarz¹d nad Biennale, a opiekê nad wystaw¹ przej¹³ faszystowski 
rz¹d W³och. W 1948 r. po szeœcioletniej przerwie spowodowanej dzia³aniami 
wojennymi, zgodnie z przedwojennymi tradycjami, dominuj¹cym tematem by³a 
sztuka wspó³czesna. W pierwszych latach powojennej historii Biennale 
prezentowano prace artystów zwi¹zanych z awangard¹ europejsk¹. Z czasem 
wydarzenie to zyska³o w pe³ni miêdzynarodowy charakter. Wzrostowi
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Pani Maria pamiêta, ¿e zim¹, w niedzielne popo³udnie, po koœciele i œwi¹tecznym 
obiedzie prawie ca³a wieœ spotyka³a siê na górkach, gdzie obecnie stoi kopalnia 
„Zofiówka”, ¿eby pozje¿d¿aæ na sankach, czy nartach zrobionych z klepek z beczki.

Zapytana o ubranie codzienne i strój odœwiêtny noszony w dawnych latach, pani 
Maria opowiada: „Na niedzielê by³y odœwiyntne, koœcielne szwory. Chodzi³o siê w 
sukni do pó³ ³ydki, z d³ugimi rynkowymi i stójk¹. Zim¹ suknia by³a w ciemnych 
kolorach, na to ciep³y we³niany p³aszcz, a latym obleka³o siê kwiecisto kiecka. Na 
g³owa zawi¹zywa³ach kwiecist¹ jedwobn¹ chustkê. Tak, ¿e w³osów nikt nie uwidzio³. 
Plet³ach dwa warkocze i przypina³o siê je na g³owie specjalnymi szpilkami. 
Pamiêtom, ¿e do koœcio³a trza by³o iœæ obowi¹zkowo co niedziela. Chodzili my przez 
Kyndre. Przed koœcio³em dzio³chy stowa³y, ¿eby oblec poñczochy i wypucowaæ buty. 
Koœció³ by³ zawsze pe³ny. Na ko¿dy dziyñ obleka³ach siê tak jak teraz: kiecka w 
roztomajtych kolorach, bluzka albo switer, bez lato chodzi³o siê boso, bez 
szczewików, w zimie ubiera³o siê pó³halby (pó³buty)”.

Anna Lerch (etnolog, Jastrzêbie Zdrój-Bzie)
----------------------------------------------------------------------------------------------------



popularnoœci wystawy towarzyszy³y zmiany w aran¿acji przestrzeni 
wystawienniczej w latach 1948-1972. W³oski architekt Carlo Scarpa zaproponowa³ 
wiele nowatorskich rozwi¹zañ w zakresie przestrzeni wystawienniczych. Fala 
protestów z roku 1968 r. przyczyni³a siê do kryzysu wystawy. Wiêkszego znaczenia 
nabra³y w tamtym czasie wystawy tematyczne. W 1974 r. ekspozycjê dedykowano 
Republice Chilijskiej. By³ to otwarty protest œrodowiska artystycznego przeciwko 
dyktatorskim rz¹dom Augusta Pinocheta. Miêdzynarodowe Biennale Architektury w 
Wenecji jest najwiêksz¹ na œwiecie manifestacj¹ artystyczn¹ poœwiêcon¹ 
architekturze. Odbywa siê cyklicznie od 1978 r. na przemian z Miêdzynarodowym 
Biennale Sztuki. Tematem tegorocznej wystawy by³o „Out There. Architecture 
Beyond Building / Architektura poza budynkiem”. Kuratorem wystawy g³ównej zosta³ 
amerykañski krytyk i teoretyk architektury Aaron Betsky. 

Organizatorem wystawy w pawilonie polskim by³a Zachêta Narodowa Galeria 
Sztuki. Ekspozycja „Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings / Hotel Polonia. 
Budynków ¿ycie po ¿yciu” to wspólny projekt kuratorów Grzegorza Pi¹tka i 
Jaros³awa Trybusia z udzia³em artystów: fotografa architektury NicolasaGrospierra i 
fotografa-grafika Kobasa Laksy. To pierwsze w historii tak wysokie wyró¿nienie dla 
naszego kraju. 

Wystawa sk³ada³a siê z fotografii szeœciu najnowszych, najbardziej 
reprezentatywnych polskich budynków, które wybrali kuratorzy. Obiekty te 
przedstawione zosta³y w dwu ods³onach: w obecnym kszta³cie na zdjêciach 
Nicolasa Grospierra oraz na fotomonta¿ach Kobasa Laksy. Surrealistyczne projekty 
Laksy pokazuj¹ jak¹ funkcjê budynki mog³yby spe³niaæ w przysz³oœci. S¹ to œmia³e, 
niczym nieskrêpowane wizje: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (projekt 
Marek Budzyñski i Zbigniew Budowski, 1999) zamienia siê w centrum handlowe 
(poniewa¿ ksi¹¿ki zosta³y zdigitalizowane), osiedle strze¿one Marina Mokotów 
(projekt: APA Kury³owicz & Associates, 2003) w Warszawie przeradza siê w 
wysypisko œmieci (gdy¿ to bogaci produkuj¹ najwiêcej odpadów), Sanktuarium 
Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu (projekt: Barbara Bielecka, 2004) w akwapark 
(poniewa¿ procent praktykuj¹cych katolików spada z roku na rok), wie¿owiec Rondo 
1 (projekt: Skidmore, Owings & Merrill, AZO Epstein, 2006) w Warszawie staje siê 
kolumbarium (jeœli model pracy biurowej siê zmieni, a na cmentarzach zabraknie 
miejsc pochówkowych), budynek biurowy Metropolitan (projekt: Fosters and 
Partners, JEMS Architekci, Grupa 5, 2003) przekszta³ca siê w wiêzienie, a Terminal 
2 Portu Lotniczego (projekt: Estudio Lamela, Pierluca Roccheggiani, Pawe³ 
Czaplicki, 2008) w Warszawie w gospodarstwo rolne (gdy astronomiczne ceny 
paliwa sprawi¹, ¿e latanie znowu stanie siê luksusem, a import ¿ywnoœci przestanie 
byæ op³acalny). 

Swoj¹ funkcjê zmieni³y nie tylko budynki pokazane na fotomonta¿ach, ale i polski 
pawilon w Wenecji. Na czas wystawy rozszerzy³ on swoj¹ dzia³alnoœæ staj¹c siê 
Hotelem Polonia. W ten sposób wskazano na mo¿liwoœæ wykorzystania go w 
sposób bardziej odpowiedzialny ekologicznie i spo³ecznie. Dziœ, podobnie jak inne 
obiekty na terenie Giardini di Castello, jest wykorzystywany tylko przez kilka 
miesiêcy w roku. Dzieje siê to w mieœcie cierpi¹cym od zawsze na dramatyczny 
deficyt przestrzeni.

Katarzyna Boratyn (historyk sztuki, Werona)

Biennale Architektury w Wenecji

10 wrzeœnia ubieg³ego roku na XI Miêdzynarodowym Biennale Architektury w 
Wenecji przyznane zosta³o Polsce najwy¿sze odznaczenie- Z³oty Lew- za najlepsz¹ 
wystawê narodow¹. Ta presti¿owa nagroda jest pierwszym tak wysokim 
wyró¿nieniem dla naszego kraju na miêdzynarodowej arenie artystycznej. 
Korzystaj¹c z okazji warto przybli¿yæ historiê oraz cele jakim mia³o s³u¿yæ Biennale w 
Wenecji.

Biennale to odbywaj¹ca siê co dwa lata wystawa sztuki wspó³czesnej 
(pocz¹wszy od 1895 r.) i architektury (od 1980) oraz festiwale muzyki (od 1930), 
filmu (od 1932) i tañca (od 1999). Wystawy odbywaj¹ce siê w ramach Biennale 
Sztuki i Architektury organizowane s¹ w pawilonach narodowych na terenie parku 
Giardini di Castello, w Arsenale, którego wnêtrza przekszta³cone zosta³y w sale 
wystawiennicze oraz w licznych galeriach sztuki rozsianych na terenie ca³ego 
miasta. 

Pierwsze w historii Biennale odby³o siê w 1895 r. Wystawiano wówczas przede 
wszystkim sztukê dekoracyjn¹. Na pocz¹tku XX wieku, w zwi¹zku z rosn¹cym 
zainteresowaniem publicznoœci, wystawa sta³a siê znana równie¿ poza granicami 
W³och. Pocz¹wszy od 1907 r. na terenie parku wzniesiono trzydzieœci pawilonów 
wystawowych, nad którymi pieczê sprawowali reprezentanci ró¿nych krajów. 
Za³o¿eniem pomys³odawców Biennale by³o zaprezentowanie i konfrontacja 
dominuj¹cych tendencji panuj¹cych w sztuce i architekturze ró¿nych krajów. Po 
drugiej wojnie œwiatowej zacz¹³ kszta³towaæ siê obecny charakter ekspozycji. 
Zaczêto k³aœæ silniejszy akcent na sztukê nowoczesn¹. W 1930 r. odebrano 
w³adzom Wenecji zarz¹d nad Biennale, a opiekê nad wystaw¹ przej¹³ faszystowski 
rz¹d W³och. W 1948 r. po szeœcioletniej przerwie spowodowanej dzia³aniami 
wojennymi, zgodnie z przedwojennymi tradycjami, dominuj¹cym tematem by³a 
sztuka wspó³czesna. W pierwszych latach powojennej historii Biennale 
prezentowano prace artystów zwi¹zanych z awangard¹ europejsk¹. Z czasem 
wydarzenie to zyska³o w pe³ni miêdzynarodowy charakter. Wzrostowi

22 23

Pani Maria pamiêta, ¿e zim¹, w niedzielne popo³udnie, po koœciele i œwi¹tecznym 
obiedzie prawie ca³a wieœ spotyka³a siê na górkach, gdzie obecnie stoi kopalnia 
„Zofiówka”, ¿eby pozje¿d¿aæ na sankach, czy nartach zrobionych z klepek z beczki.

Zapytana o ubranie codzienne i strój odœwiêtny noszony w dawnych latach, pani 
Maria opowiada: „Na niedzielê by³y odœwiyntne, koœcielne szwory. Chodzi³o siê w 
sukni do pó³ ³ydki, z d³ugimi rynkowymi i stójk¹. Zim¹ suknia by³a w ciemnych 
kolorach, na to ciep³y we³niany p³aszcz, a latym obleka³o siê kwiecisto kiecka. Na 
g³owa zawi¹zywa³ach kwiecist¹ jedwobn¹ chustkê. Tak, ¿e w³osów nikt nie uwidzio³. 
Plet³ach dwa warkocze i przypina³o siê je na g³owie specjalnymi szpilkami. 
Pamiêtom, ¿e do koœcio³a trza by³o iœæ obowi¹zkowo co niedziela. Chodzili my przez 
Kyndre. Przed koœcio³em dzio³chy stowa³y, ¿eby oblec poñczochy i wypucowaæ buty. 
Koœció³ by³ zawsze pe³ny. Na ko¿dy dziyñ obleka³ach siê tak jak teraz: kiecka w 
roztomajtych kolorach, bluzka albo switer, bez lato chodzi³o siê boso, bez 
szczewików, w zimie ubiera³o siê pó³halby (pó³buty)”.

Anna Lerch (etnolog, Jastrzêbie Zdrój-Bzie)
----------------------------------------------------------------------------------------------------



Jastrzêbie Zdrój na starej pocztówce

Jastrzêbie-Zdrój. Ogólny widok
Widok na centraln¹ czêœæ przedwojennego uzdrowiska. Na pierwszym planie 
stoj¹ce wówczas na uboczu Sanatorium im. J. Pi³sudskiego. W dalszej 
perspektywie g³ówna ulica kurortu, a wzd³u¿ niej m.in. (od prawej) Hotel im. gen. 
Hallera, Willa Opolanka, Dom œw. Jacka, Zak³ad Marii, Willa Feliks. W g³êbi parku 
widoczne £azienki II i III oraz Kasyno (dziœ Dom Zdrojowy). Z prawej strony 
zabudowania folwarku Witczaków.
Awers: Kolorystyka karty: sepia; krawêdzie i naro¿niki:proste. Bia³y margines, na 
jego dole napis: “JASTRZÊBIE-ZDRÓJ. Ogólny widok”. Rewers: Nadruk strony 
adresowej: czarny. Po œrodku w poprzek informacja o wydawcy: “Nak³. Herman 
Franciszek, Jastrzêbie-Zdrój”. Karta adresowana i zapisana w jêzyku polskim. 
Znaczek pocztowy. Stempel: “RADOAKTYWNE K¥PIELE SOLANKOWE, 
JODOBROMOWE, BOR[OWINOWE, KWAS]OWÊGLOWE * / JASTRZÊBIE-
ZDRÓJ / -1 IX 33”. Wymiary: 8,9 x 13,8 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM. Nr inw. 
GHM/F/10.

Miejski Oœrodek Kultury - Galeria Historii Miasta

ul. Wrzosowa 14

44-335 Jastrzêbie Zdrój

tel./fax: 032 471 17 57

e-mail: ghm@op.pl
Www.mokjastrzebie.pl

Redakcja: Marcin Boratyn
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