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Muzeum dzwonków w Szerokiej zieje pustk¹

Niejeden mieszkaniec naszego miasta mia³ okazjê podziwiania eksponatów 
zgromadzonych w szerockim muzeum dzwonków powsta³ym przy probostwie. 
Za³o¿y³ je œp. ks. proboszcz  Antoni £atko. 

Zanim ks. Antoni przyby³ do Szerokiej, by³ proboszczem w Pastwiskach pod 
Cieszynem. Uczy³ tam te¿ dzieci religii. Pewnego dnia w œrodku lekcji uczeñ- 
¿artowniœ potrz¹sn¹³ ukrytym pod ³awk¹ dzwonkiem. Ksi¹dz, ³agodnego 
usposobienia, nie z³aja³ ucznia, ale dzwonek mu odebra³ i po³o¿y³ na szafie, mówi¹c 
przy tym proroczo, ¿e jest to pierwszy dzwonek do kolekcji. Uczniowie potraktowali 
s³owa ksiêdza powa¿nie i odt¹d raz po raz któryœ z nich przynosi³ ksiêdzu nowy 
dzwonek. Ale proboszczowanie ks. £atko w Pastwiskach wnet skoñczy³o siê, gdy¿ 
przeniesiono go na takie samo stanowisko do Szerokiej. Dary uczniów zabra³ ze 
sob¹. Najpierw pouk³ada³ i porozwiesza³ je w swoim pokoju mieszkalnym, gdzie 
mogli je ogl¹daæ tylko najbli¿si, zaufani.

Tak¿e w Szerokiej stale przybywa³o dzwonków, bo przyjaciele znaj¹cy pasjê 
ksiêdza, wzbogacali jego zbiory. Chodz¹c w Szerokiej po kolêdzie, mówi³ do ludzi 
niby powa¿nie: „Nie przywi¹zujcie siê do rzeczy doczesnych i dawajcie mi swoje 
dzwonki”. No i dawali. Nale¿y przyznaæ, ¿e przy wielkim zaanga¿owaniu w swoje 
hobby nie zaniedbywa³ obowi¹zków duszpasterskich w parafii, by³ równie¿ 
kapelanem w szerockim zak³adzie karnym, dziekanem paw³owickim i pe³ni³ kilka 
funkcji na szczeblu diecezjalnym, a jeszcze dodatkowo oddawa³ siê pracy 
malarskiej i pisarskiej. Spod jego pióra wysz³y dwie ksi¹¿ki: „Dzwon Zygmunta” 
oraz „Œwiêci i b³ogos³awieni”.

W krótkim czasie dzwonków przyby³o tyle, ¿e zabrak³o miejsca w doœæ 
obszernym pokoju ksiêdza. Wtedy na ekspozycjê zebranych zbiorów zaadaptowa³ 
jeden z budynków gospodarczych, jakie zosta³y przy probostwie z czasów, gdy  
proboszczowie prowadzili gospodarstwo rolne. Ale i to pomieszczenie wkrótce

przepe³ni³o siê dzwonkami, które le¿a³y w gablotach dooko³a œcian, a kilka 
koœcielnych dzwonów bezpoœrednio na pod³odze. Z sufitu na paskach, krajkach i 
wst¹¿kach zwisa³y dzwonki mniejsze. Ten ksi¹dz, utalentowany plastycznie jak 
jego ojciec, stworzy³ ekspozycjê naprawdê mi³¹ dla oka. Pocz¹tkowo niektórzy 
zwiedzaj¹cy i nie zwiedzaj¹cy traktowali jego zainteresowania z przymru¿eniem 
oka, ale z czasem nabrali respektu. Ksi¹dz nie tylko stworzy³ oryginaln¹ dekoracjê 
tego, mo¿na ju¿ powiedzieæ muzeum, ale potrafi³ o ka¿dym z eksponatów ciekawie 
opowiadaæ. 

Dzwon-sygnaturka, to nie rzecz banalna, bowiem towarzyszy cz³owiekowi od 
jego narodzin a¿ do œmierci. Rano wzywa go do koœcio³a, w po³udnie i wieczorem 
przypomina o modlitwie i to czyni ju¿ przez wieki. Inne dzwony, dzwonki pe³ni¹ rolê 
s³u¿ebn¹, np. budzik, dzwonek szkolny, kolêdowy i ten towarzysz¹cy kap³anowi 
id¹cemu z wiatykiem do umieraj¹cego. W kolekcji ksiêdza znalaz³y siê eksponaty z 
niemal ca³ego œwiata. Wœród nich dzwonki pasterskie, od sañ, kopalniane, 
okrêtowe, wiatrowe a nawet pami¹tki historyczne, jak np. dzwon ze spalonego w 
czasie dzia³añ wojennych koœcio³a z Bzia, XIX-wieczna sygnaturka z koœcio³a 
szerockiego, dzwon pok³adowy z niemieckiego pancernika, czy dzwon- œwiadek 
powstania wêgierskiego z roku 1956.

Muzeum by³o zape³nione, a darczyñcy nadal przynosili eksponaty i to coraz 
cenniejsze. Wówczas ks. proboszcz podj¹³ siê wybudowania nowego budynku 
przy probostwie. Przy wysi³ku niektórych parafian powsta³ zatem specjalny 
budynek, w którym ca³y parter z ma³ymi okr¹g³ymi okienkami zosta³ przeznaczony 
na ekspozycjê licz¹cych ponad 2 tys. przedmiotów dzwoni¹cych. I znowu ks. 
proboszcz wykaza³ swoje zdolnoœci, ozdabiaj¹c sufit obszernej sali wystawowej 
herbami miast polskich. Dzwonków przybywa³o nadal wiele i to coraz dro¿szych- 
od Rady Parafialnej na ka¿de imieniny ks. Antoniego i od ofiarodawców 
indywidualnych, tak¿e z zagranicy. Niektórzy mieli w muzeum ca³¹ gablotê ze 
swymi darami. Wracaj¹cy z pielgrzymek krajowych, a nawet zagranicznych, 
przywozili do muzeum dzwoni¹ce pami¹tki, bo ju¿ niemal wszyscy parafianie 
uto¿samiali siê z muzeum, bo to by³o ich muzeum, stoj¹ce na szerockiej, koœcielnej 
ziemi. Nie ¿a³owali wiêc na dzwonki ani grosza, ani trudu. Nawet ks. arcybiskup 
Damian Zimoñ przyje¿d¿aj¹c na wizytacje, przywozi³ ze sob¹ zawsze jakiœ 
eksponat do tego muzeum, bo stanowi³o ono tak¿e dumê ca³ej archidiecezji, 
poniewa¿ by³o unikatowym muzeum na skalê Europy. Gdy ekspozycja liczy³a 2700 
eksponatów, ks. proboszcz £atko zaprzesta³ przyjmowania darów.

W miêdzyczasie wydarzy³o siê coœ strasznego. Dwaj eks-wiêŸniowie z 
szerockiego zak³adu karnego napadli w nocy na œpi¹cego proboszcza Antoniego i 
zadali mu metalow¹ figurk¹ kilkanaœcie ciosów w g³owê i inne czêœci cia³a. 
Zmasakrowanego i nieprzytomnego znaleziono go nad ranem. Dopiero po kilku 
dniach odzyska³ przytomnoœæ w szpitalu. Dopóki jego stan by³ beznadziejny, przez 
9 dni koœció³ w Szerokiej zape³nia³ siê wiernymi, którzy modlili siê o jego zdrowie. W 
tej samej intencji modli³y siê te¿ ss. loretanki w Warszawie, zaprzyjaŸnione z 
ksiêdzem. Po kilku miesi¹cach ks. proboszcz wróci³ do zdrowia i wtedy zbudowa³ 
wspomniane muzeum. Pocz¹tkowo by³o doœæ czêsto odwiedzane przez wycieczki 
i osoby prywatne, ale gdy zdrowie ksiêdza siê pogorszy³o, odwiedziny w muzeum 
bywa³y ju¿ tylko sporadyczne. 

Fragment ekspozycji w Muzeum Dzwonków, XII 1996, fot. J. ¯ak (ze zbiorów GHM).
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27 czerwca 2008 roku ks. proboszcz Antoni £atko odszed³ do wiecznoœci. W 
czasie mowy pogrzebowej uczestnicz¹cy w ceremonii ks. arcybiskup powiedzia³ do 
licznie zgromadzonych ¿a³obników, ¿e zmar³y ks. proboszcz zostawi³ muzeum 
dzwonków parafianom. Wszyscy, którym przysz³oœæ muzeum le¿a³a na sercu, 
bardzo siê z tego ucieszyli. Jednak ks. arcybiskup powiedzia³ tylko czêœæ prawdy, 
tak¹, jak¹ uwa¿a³ za s³uszn¹. Zmar³y zapisa³ bowiem w testamencie swoj¹ 
spuœciznê pewnej szerockiej rodzinie, opiekuj¹cej siê nim do koñca, a ta mia³a dwie 
opcje do wyboru: zostawiæ eksponaty w szerockim muzeum, albo przekazaæ je ss. 
loretankom do Warszawy. Siostry stara³y siê o wyniesienie na o³tarze za³o¿yciela 
swego zgromadzenia S³ugi Bo¿ego ks. Ignacego K³opotowskiego i cudowne 
ozdrowienie ks. Antoniego za jego przyczyn¹ sta³o siê podstaw¹ do og³oszenia go 
B³ogos³awionym. 

We wrzeœniu z dokumentem w³asnoœci sporz¹dzonym u notariusza, bez 
œwiadków ze strony parafian, pod muzeum podjecha³ wóz i siostry za³adowa³y go 
eksponatami. Podobno zosta³y tylko puste gabloty. Parafianie dowiedzieli siê o tym 
fakcie nazajutrz i oniemieli ze zdumienia i bezsilnoœci. Jaki¿ mêdrzec móg³ 
przewidzieæ taki obrót sprawy? Spadkobierca twierdzi, ¿e chcia³ zostawiæ dzwonki w 
Szerokiej, ale nasta³y okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹ce spe³nienie jego woli i dlatego 
przekaza³ je klasztorowi, by s³u¿y³y na chwa³ê Bo¿¹.

Prezydent Miasta Jastrzêbia Zdroju i Rada So³ecka z Szerokiej napisali list do 
sióstr z proœb¹ o chocia¿ czêœciowy zwrot eksponatów. Siostry odpisa³y grzecznie, 
ale da³y odpowiedŸ negatywn¹. Dzwonki s¹ im potrzebne do muzeum, jakie chc¹ 
stworzyæ w podziemiu budowanego przez nich koœcio³a 100 km za Warszaw¹. 
Uprzejmie zapraszaj¹ szeroczan do odwiedzin tego muzeum, które powstanie w 
przysz³oœci.

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

Jastrzêbski ¿yciorys

Teodor Janulek (1896-1965)
Urodzi³ siê 10 grudnia 1896 r. w miejscowoœci Ruptawa. Jego rodzice, Wiktor i 

Maria, oprócz Teodora mieli jeszcze szeœcioro dzieci- Józefa, Alojzego, Henryka 
oraz Mariê, Konstantynê i Annê. Teodor od wczesnego dzieciñstwa przebywa³ na 
s³u¿bie u gospodarza w Bziu. W 1902 r. rozpocz¹³ naukê w miejscowej szkole 
podstawowej, któr¹ ukoñczy³ w 1910 r. Nastêpnie podj¹³ pracê w kopalni „Emma” 
(obecnie „Marcel”). W 1917 r. zosta³ wcielony do armii niemieckiej i trafi³ na front 
wschodni. Dosta³ siê do niewoli rosyjskiej, ale szczêœliwym trafem zbieg³ i pieszo 
dotar³ do rodzinnego domu. Na pocz¹tku 1921 r. o¿eni³ siê z pochodz¹c¹ z 
Moszczenicy Juli¹ Hetmaniok. M³oda para wziê³a œlub w koœciele parafialnym w 
Ruptawie. Pierwsze miesi¹ce ma³¿eñstwa przypad³y jednak na gor¹cy okres walki 
miêdzy Polakami i Niemcami o Górny Œl¹sk. Po przegranym plebiscycie Teodor 
uleg³ namowom przyjació³, m.in. Józefa Cubera z Cisówki, i w nocy z 2 na 3 maja 
poszed³ do III powstania œl¹skiego. Podczas ostrzeliwania Niemców ukrytych w 
budynku szko³y podstawowej w Jastrzêbiu Dolnym ruptawski oddzia³ powstañczy 
okopa³ siê za lini¹ kolejow¹ nieopodal wiaduktu. Podczas gêstej strzelby Teodor 
odniós³ powa¿ne rany postrza³owe serca i p³uc. Po wyparciu Niemców

zosta³ umieszczony w szpitalu w 
Rydu³towach, gdzie wyciêto mu po³owê 
p³uca. Pod opiek¹ lekarzy powróci³ do 
zdrowia.

Za mê¿n¹ postawê podczas 
powstania Janulek zosta³ odznaczony 
Krzy¿em na Œl¹sk ie j  Wstêdze 
Walecznoœci i Zas³ugi (1928) oraz 
Krzy¿em Niepodleg³oœci (1931). Oba 
dokumenty znajduj¹ siê w zbiorach 
GHM (wiêcej w 4 numerze „Biuletynu”). 
W okresie miêdzywojennym Janulek by³ 
cz³onkiem ruptawskiego ko³a Zwi¹zku 
Powstañców Œl¹skich.

Po kilkumiesiêcznym pobycie w 
rydu³towskim szpitalu Janulek powróci³ 
do rodzinnego domu. Radoœæ by³a tym 
wiêksza, ¿e 5 listopada 1921 r. przysz³o 
na œwiat jego pierwsze dziecko- 
El¿bieta. Nastêpnie Teodor i Julia 
doczekali siê jeszcze trójki dzieci:  w 
1923- Stanis³awa, 1927- Rufina. 
Najm³odsza Aniela urodzi³a siê w 1931 r. 

Ranny Teodor Janulek w rydu³towskim szpitalu, z lewej ¿ona Julia, z prawej matka Maria; 
1921 r.; fot. ze zbiorów Rufina Janulka.

Teodor i Julia Janulek, Ruptawa, 18 VI 1961 r.; 
fot. ze zbiorów Janiny Ogierman.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jastrzêbski ¿yciorys

Teodor Janulek (1896-1965)
Urodzi³ siê 10 grudnia 1896 r. w miejscowoœci Ruptawa. Jego rodzice, Wiktor i 
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zosta³ umieszczony w szpitalu w 
Rydu³towach, gdzie wyciêto mu po³owê 
p³uca. Pod opiek¹ lekarzy powróci³ do 
zdrowia.

Za mê¿n¹ postawê podczas 
powstania Janulek zosta³ odznaczony 
Krzy¿em na Œl¹sk ie j  Wstêdze 
Walecznoœci i Zas³ugi (1928) oraz 
Krzy¿em Niepodleg³oœci (1931). Oba 
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Ranny Teodor Janulek w rydu³towskim szpitalu, z lewej ¿ona Julia, z prawej matka Maria; 
1921 r.; fot. ze zbiorów Rufina Janulka.

Teodor i Julia Janulek, Ruptawa, 18 VI 1961 r.; 
fot. ze zbiorów Janiny Ogierman.
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Po zakoñczeniu dzia³añ zbrojnych i powrocie czêœci Górnego Œl¹ska do 
Macierzy Teodor Janulek pracowa³ przy budowie kolei na trasie Pszczyna-Bielsko-
Katowice, doje¿d¿aj¹c do pracy na rowerze. W 1938 r. zosta³ skierowany do Tych, 
gdzie czasowo zamieszka³. 

Po napaœci hitlerowskiej na Polskê Janulek ukry³ dokumenty powstañcze, aby 
uchroniæ siebie i rodzinê przed represjami. Mimo to wci¹¿ grozi³o mu zes³anie do 
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W porê jednak otrzyma³ ostrze¿enie 
od wójta Ruptawy- Fusika, który radzi³ mu, aby zg³osi³ siê na roboty przymusowe, co 
automatycznie uchroni go przed losem wiêŸnia obozowego. Wodzis³awski 
„Arbeitsamt” skierowa³ go do Gliwic, gdzie trudni³ siê budowaniem baraków 
przeznaczonych dla alianckich jeñców wojennych. Pracowa³ tam a¿ do 
zakoñczenia wojny. 

W 1945 r. powróci³ do rodzinnej Ruptawy. W wyniku parcelacji  ziemi otrzyma³ 5 
hektarów pola. Zaj¹³ siê upraw¹ roli i prac¹ na gospodarstwie. Janulek pobiera³ 
rentê pañstwow¹, przyznan¹ z tytu³u obra¿eñ poniesionych w czasie walk 
powstañczych na Œl¹sku. Cierpia³ na dychawicê oskrzelow¹. W drugiej po³owie 
1965 r. stan zdrowia Teodora pogorszy³ siê. Zosta³ umieszczony w szpitalu w 
Wilchwach, gdzie przebywa³ 3 miesi¹ce. Na wyraŸn¹ proœbê Teodora syn Rufin 
zabra³ ojca do domu. Po powrocie prze¿y³ jeszcze 2 tygodnie. Ten zas³u¿ony 
bohater umar³ 23 grudnia 1965 r. doczekawszy 69. roku ¿ycia.

Anna Ogierman (Pielgrzymowice)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Restauracja przy dworcu

Rozmawiaj¹c z moim s¹siadem Alfredem Woryn¹ (ur. 1928) czêsto mam jakieœ 
pytanie odnoœnie przesz³oœci Jastrzêbia. To miêdzy innymi dziêki niemu tak wiele 
wiem nie tylko o losach jego rodziny, ale tak¿e o tym, co dzia³o siê w naszej 
miejscowoœci pocz¹wszy od lat 30. Jedn¹ z takich historii s¹ dzieje baru przy ul. 
Dworcowej prowadzonego w³aœnie przez rodzinê Worynów.

Pocz¹tki istnienia restauracji przy dworcu kolejowym nie s¹ do koñca znane. Na 
pewno dzia³a³a ju¿ w latach 20. To z tego okresu pochodzi pocztówka 
przedstawiaj¹ca opisywany budynek. Byæ mo¿e powsta³ on nawet wczeœniej wraz z 
uruchomieniem kolei w Jastrzêbiu. W ksiêdze wieczystej figuruje jako dobra 
rycerskie. 

Z relacji ustnych i ksi¹g adresowych wynika, ¿e w³aœcicielami w latach 20. byli 
komornicy. Pierwszym by³ Stania, który prowadzi³ tak¿e wyszynk, a nastêpnym 
Olszar, który wydzier¿awi³ budynek Teofilowi Piechaczkowi. Ten jednak po œmierci 
¿ony Ludwiny (notabene siostry mojego dziadka Ludwika) oko³o 1930 r. 
zrezygnowa³ z prowadzenia lokalu. W 1931 r. Olszar rozbudowa³ restauracjê, by rok 
póŸniej sprzedaæ budynek Józefowi Worynie, uczestnikowi wszystkich trzech 
powstañ œl¹skich. 

Od tamtej pory budynek a¿ do dziœ pozostaje w³asnoœci¹ rodziny Worynów. Do 
1939 r., dziêki transportowi kolejowemu, interes bardzo dobrze prosperowa³. 
Zatrzymywali siê tu kuracjusze oczekuj¹cy na poci¹g b¹dŸ bryczkê. Goœcili tu 
równie¿ miejscowi mi³oœnicy mocniejszych trunków. Najczêœciej serwowano piwo 
rybnickie i tyskie, a znacznie rzadziej wódkê.

Rodzina Worynów przed restauracj¹, l. 30. XX w.; fot. ze zbiorów Alfreda Woryny.

Józef Woryna za barem, l. 30. XX w.; fot. ze zbiorów Alfreda Woryny.
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Niestety póŸniej nast¹pi³y lata okupacji niemieckiej i restauracja zosta³a przejêta 
przez hitlerowskie w³adze. Stanowisko kierownika obj¹³ niejaki Solosch, który tylko 
czeka³ na okazjê pozbycia siê Worynów i przejêcia ich w³asnoœci. Jak wspomina 
pan Alfred, po polsku rozmawiali miêdzy sob¹ po cichu i tylko przy zamkniêtych 
drzwiach, aby nie dawaæ ¿adnego pretekstu. Pod koniec wojny lokal 
gastronomiczny zosta³ zamieniony przez w³adze niemieckie na salê posiedzeñ 
NSDAP. Na pocz¹tku 1945 r. budynek znowu zmieni³ swoje przeznaczenie- s³u¿y³ 
radzieckim ¿o³dakom za stajniê.

Po zakoñczeniu wojny bar wznowi³ dzia³alnoœæ, jednak po nastaniu w³adzy 
ludowej funkcjonowa³ w strukturach WSS. W czasach PRL w³asna dzia³alnoœæ nie 
by³a mile widziana, dlatego prywatne interesy prosperowa³y pod pañstwowym 
szyldem. W tym okresie w barze jako bufetowa pracowa³a ¿ona Alfreda- 
Bronis³awa, a tak¿e moja babcia Jadwiga. W latach 60. przeprowadzono remont, po 
czym lokal wznowi³ dzia³alnoœæ. Budowa kopalñ i rozwój Jastrzêbia sprzyja³ 
interesowi. Bar by³ oblegany od œwitu do zmierzchu przez spragnionych „z³ocistego 
napoju” mieszkañców oraz przez osoby korzystaj¹ce z us³ug PKP. W tamtych 
czasach bar wraz z s¹siaduj¹cym dworcem kolejowym tworzy³ ma³e centrum. Obok 
takich lokali jak Lazar, Ruptawianka, Ma³pi Gaj, Piwniczka, bar przy Dworcowej by³ 
celem podró¿y lub tylko przystankiem dla niejednego „znawcy trunków”. Nie sposób 
zliczyæ osób, który siê przewinê³y przez tê okolicê. Bywali tu zwykli robotnicy, ale 
równie¿ dyrektorzy, lekarze i duchowni. Klienci „Bufetu Ubocze” (nazwa pod któr¹ 
lokal zakoñczy³ dzia³alnoœæ) zajmowali wszelkie dostêpne miejsca zarówno w 
samym lokalu jak i w jego okolicy, szczególnie w porze letniej. Zajêty by³ ka¿dy 
wolny skrawek trawy w  pobliskich zaroœlach. Ulubionym miejscem smakoszy by³y 
okolice wie¿y ciœnieñ oraz pobliski park (przed wojn¹ letnisko kolejowe).

Od lat 60. do po³owy 70. ajentem by³ Leopold Skrobol, kuzyn proboszcza parafii 
w Zdroju Anzelma Skrobola. Po nim rolê kierowniczki przejê³a Bronis³awa Woryna. 
Wtedy te¿ przez krótki okres czasu za bufetem pracowa³a moja mama Bogumi³a 
(sam równie¿ „pracowa³em” w barze zbieraj¹c puste kufle ze stolików, za co 
otrzymywa³em s³odycze). Jednak nie do koñca by³o tak kolorowo. Mieszkanie tu¿ 
obok baru by³o uci¹¿liwe. Bywa³y chwile kiedy trudno by³o przebrn¹æ w kierunku 
domu przez rzêdy kufli ustawionych dooko³a nie wspominaj¹c o „zmêczonych” 
klientach wa³êsaj¹cych siê po okolicy.

Bar funkcjonowa³ do po³owy lat 80., kiedy to zakazano sprzeda¿y alkoholu. 
Wtedy to wesz³a ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci zakazuj¹ca sprzeda¿y 
alkoholu w promieniu 100 metrów od dworców, szkó³ itp. Kilka lat póŸniej 
próbowano ponownie otworzyæ bar, lecz sprzeciw pobliskich mieszkañców 
udaremni³ te plany. PóŸniej lokal dzier¿awiono pod ró¿ne przedsiêwziêcia. Tu 
miêdzy innymi zaczyna³a firma „Jagodex”, producent makaronów. Przez pewien 
czas prosperowa³a tak¿e ubojnia miêsa oraz “ciucholand”. Niestety wraz z agoni¹ 
kolei spada³a wartoœæ lokalizacyjna budynku. Inwestowanie tu sta³o siê 
nieop³acalne.

Teraz nie ma ju¿ ani baru, ani kolei, za to mamy b³ogi spokój bez szumu od rana i 
trzês¹cych siê mebli po wp³ywem przeje¿d¿aj¹cych poci¹gów. Tak koñczy siê d³uga 
i barwna historia restauracji przy dworcu.

Dariusz Mazur (Jastrzêbie Zdrój)
Fragment niepublikowanej ksi¹¿ki “Historie rodzinne i inne opowiadania”

Miejsca Pamiêci

Pomnik Niepodleg³oœci w Bziu Górnym
Pomnik Niepodleg³oœci stoi w szczególnym miejscu. To w³aœnie tutaj, na 

skrzy¿owaniu dróg Jastrzêbie-Bzie-Paw³owice, 4 lipca 1922 r. mieszkañcy Bzia witali 
wojsko polskie, które przynosi³o upragnion¹ wolnoœæ. Przybywaj¹cemu od strony 
Paw³owic oddzia³owi towarzyszy³a banderia konna i rowerzyœci. ¯o³nierzy powita³ 
powstaniec Józef Goszyc, zaœ ks. Jan Niedziela odprawi³ mszê polow¹. Nastêpnie 
wojsko odprowadzono do Jastrzêbia Górnego.

W 1928 r. w gronie miejscowych patriotów (Józef Goszyc z Pniówka, Tomasz 
Stencel- wójt Bzia Górnego, Mateusz Zolich, Jan Orszulik, Pawe³ Tekla, ks. Jan 
Niedziela) zrodzi³a siê idea wzniesienia pomnika upamiêtniaj¹cego to wydarzenie. 
Zosta³ on ufundowany przez spo³ecznoœæ Bzia w 10. rocznicê powrotu czêœci 
Górnego Œl¹ska do Macierzy. Zaprojektowa³ i wykona³ go Jerzy Fray z Jastrzêbia 
Dolnego. Aktu ods³oniêcia i poœwiêcenia dokonano 4 lipca 1932 r.

Pomnikowi artysta nada³ patriotyczno-sakralny charakter. Szczyt monumentu 
wieñczy³ masywny krzy¿ równoramienny, na którym widnia³a scena wniebowziêcia 
Chrystusa. Poni¿ej umieszczono napis: „Ojczyznê woln¹ / pob³ogos³aw Panie”. W 
œrodkowej czêœci monumentu na wystaj¹cej pó³ce figurowa³ polski orze³ z 
rozerwanymi ³añcuchami niewoli. Poni¿ej zaœ wyryto napis: „Na tem miejscu witano / 
wojska polskie / 4.7.1922 r.”

W okresie miêdzywojennym pomnik by³ trzykrotnie niszczony przez miejscowych 
Niemców. Jednym ze sprawców by³ Alojzy Urbanek z Bzia Dolnego, który rozbi³ 
g³owê or³a (swojej „zas³ugi” nie ukrywa³ po napaœci niemieckiej w 1939 r.).

Pomnik Niepodleg³oœci w latach 30. XX w. 
(fot. ze zbiorów GHM)

W 1940 r. Niemcy nakazali zburzyæ 
pomnik. Do jego rozbiórki zmuszono 
synów powstañców œl¹skich: Józefa 
Krupê, Alojzego Goszyca, Józefa 
Kêpnego i innych.

Pod koniec lat 70. Jastrzêbskie 
Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne 
zaczê³o promowaæ ideê odbudowy 
pomnika. W 60. rocznicê wybuchu III 
powstania œl¹skiego z inicjatywy JTSK, a 
przy poparciu ZBoWiD, wniosek o 
rekonstrukcjê pomnika popar³y w³adze 
miasta. Patronat nad przedsiêwziêciem 
obj¹³ prorz¹dowy Patriotyczny Ruch 
Odrodzenia Narodowego. W 1982 r. 
powo³ano spo³eczny komitet, który zaj¹³ 
s iê  rea l izac j¹  przeds iêwziêc ia .  
Ods³oniêcie pomnika planowano na rok 
1983, terminu jednak nie dotrzymano. 1 
wrzeœnia tego roku wmurowano jedynie 
kamieñ wêgielny pod przysz³y pomnik- 
jak to nazwano- ¯o³nierza Polskiego. 
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Dariusz Mazur (Jastrzêbie Zdrój)
Fragment niepublikowanej ksi¹¿ki “Historie rodzinne i inne opowiadania”

Miejsca Pamiêci

Pomnik Niepodleg³oœci w Bziu Górnym
Pomnik Niepodleg³oœci stoi w szczególnym miejscu. To w³aœnie tutaj, na 

skrzy¿owaniu dróg Jastrzêbie-Bzie-Paw³owice, 4 lipca 1922 r. mieszkañcy Bzia witali 
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wieñczy³ masywny krzy¿ równoramienny, na którym widnia³a scena wniebowziêcia 
Chrystusa. Poni¿ej umieszczono napis: „Ojczyznê woln¹ / pob³ogos³aw Panie”. W 
œrodkowej czêœci monumentu na wystaj¹cej pó³ce figurowa³ polski orze³ z 
rozerwanymi ³añcuchami niewoli. Poni¿ej zaœ wyryto napis: „Na tem miejscu witano / 
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W okresie miêdzywojennym pomnik by³ trzykrotnie niszczony przez miejscowych 
Niemców. Jednym ze sprawców by³ Alojzy Urbanek z Bzia Dolnego, który rozbi³ 
g³owê or³a (swojej „zas³ugi” nie ukrywa³ po napaœci niemieckiej w 1939 r.).

Pomnik Niepodleg³oœci w latach 30. XX w. 
(fot. ze zbiorów GHM)

W 1940 r. Niemcy nakazali zburzyæ 
pomnik. Do jego rozbiórki zmuszono 
synów powstañców œl¹skich: Józefa 
Krupê, Alojzego Goszyca, Józefa 
Kêpnego i innych.

Pod koniec lat 70. Jastrzêbskie 
Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne 
zaczê³o promowaæ ideê odbudowy 
pomnika. W 60. rocznicê wybuchu III 
powstania œl¹skiego z inicjatywy JTSK, a 
przy poparciu ZBoWiD, wniosek o 
rekonstrukcjê pomnika popar³y w³adze 
miasta. Patronat nad przedsiêwziêciem 
obj¹³ prorz¹dowy Patriotyczny Ruch 
Odrodzenia Narodowego. W 1982 r. 
powo³ano spo³eczny komitet, który zaj¹³ 
s iê  rea l izac j¹  przeds iêwziêc ia .  
Ods³oniêcie pomnika planowano na rok 
1983, terminu jednak nie dotrzymano. 1 
wrzeœnia tego roku wmurowano jedynie 
kamieñ wêgielny pod przysz³y pomnik- 
jak to nazwano- ¯o³nierza Polskiego. 
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Uroczystoœæ ods³oniêcia odbudowanego pomnika, 18 XII 1984 r., fot. J. ¯ak (ze zbiorów GHM).

Obecny kszta³t pomnika w Bziu, II 2009 r., 
fot. A. Synaszko.

W  u r o c z y s t o œ c i  w z i ê l i  u d z i a ³  
przedstawiciele w³adz partii i miasta, 
weterani powstañ œl¹skich, kombatanci, 
górnicy i mieszkañcy miasta. Pomnik 
ods³oniêto dopiero 18 grudnia 1984 r. W 
obecnoœc i  w ³adz  par t i i  i  m ias ta ,  
kombatantów oraz mieszkañców miasta 
okolicznoœciowy referat wyg³osi³ jeden z 
inicjatorów pomnika Jerzy Fudziñski. 
Wstêgê przeci¹³ powstaniec Jan Wojty³a 
oraz prezydent miasta Marian Jarosz. 
Opiekê nad pomnikiem przekazano 
miejscowym harcerzom.

Uroczystoœæ ods³oniêcia repliki pomnika 
pozbawiona by³a jednak jednego, wa¿nego 
dla ludzi rytua³u- poœwiêcenia. Po 
odzyskaniu wolnoœci, gdy pomnik sta³ siê 
g³ównym miejscem obchodów Œwiêta 
Niepodleg³oœci, zwrócono siê do proboszcza 
parafii w Bziu o poœwiêcenie monumentu. 
Sta³o siê to 11 listopada 1991 r. Aktu 
poœwiêcenia dokona³ ks. proboszcz Jerzy 
Kubicki w obecnoœci w³adz miasta oraz 
mieszkañców naszej ziemi.

Obecnie pomnik pe³ni wa¿n¹ rolê w obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci. 11 
listopada przed msz¹ œw. za ojczyznê gromadz¹ siê tu w³adze miasta oraz 
mieszkañcy Jastrzêbia pragn¹cy upamiêtniæ rocznicê odzyskania niepodleg³oœci w 
1918 r.

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

Lech Wa³êsa a jastrzêbska „Solidarnoœæ” w latach 1980-1990

By³ 1 wrzeœnia 1980 r. Do gdañskiego Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego 
dotarli emisariusze z odleg³ego i ma³o znanego Jastrzêbia Zdroju przekazuj¹c 
informacjê o strajku solidarnoœciowym na Górnym Œl¹sku. Ale gdañski MKS nie by³ 
specjalnie zainteresowany t¹ wiadomoœci¹. Tu w Gdañsku protest by³ ju¿ 
zakoñczony- uda³o siê wywalczyæ niezale¿ne zwi¹zki zawodowe. Tymczasem 
emisariusze przywieŸli sensacyjne informacje o szerokiej skali strajku na Œl¹sku. 
Brzmia³o to nieprawdopodobnie- przecie¿ w powszechnej opinii górnicy byli ho³ubieni 
przez ekipê Edwarda Gierka.

Najbli¿sze miesi¹ce pokaza³y jednak, ¿e w górniczym mieœcie na Œl¹sku wyrós³ 
potê¿ny oœrodek „Solidarnoœci”. Do Jastrzêbia Zdroju zg³asza³y siê kolejne zak³ady 
pragn¹ce zasiliæ szeregi Miêdzyzak³adowej Komisji Robotniczej. W paŸdzierniku by³o 
to ju¿ kilkaset przedsiêbiorstw z kilkunastu województw. Dzia³acze z Wybrze¿a nie 
mogli przejœæ obok tego obojêtnie. Tak silny oœrodek, licz¹cy- bagatela!- prawie 3 
miliony cz³onków móg³ stanowiæ niema³¹ konkurencjê dla pozosta³ych regionów. 
Przywódca „Solidarnoœci” Lech Wa³êsa zdawa³ sobie sprawê, ¿e w Jastrzêbiu mo¿e 
pojawiæ siê rywal o licznym i zdyscyplinowanym zapleczu. Póki co niewiele wiedzia³ o 
jastrzêbskich dzia³aczach. Na czele MKR sta³ niejaki Jaros³aw Sienkiewicz z KWK 
„Borynia”, który ju¿ da³ poznaæ siê jako osoba ugodowa wobec w³adz. Takie 
kierownictwo mog³o groziæ w przysz³oœci niepotrzebnymi sporami, a nawet roz³amem. 
Tymczasem „Solidarnoœci” potrzebna by³a zgoda gwarantuj¹ca jednoœæ i si³ê nowego 
zwi¹zku. Dlatego wizyta Wa³êsy w Jastrzêbiu by³a niezbêdna.

W po³udnie 20 paŸdziernika 1980 r. w wype³nionej po brzegi hali widowiskowo-
sportowej pojawi³ siê owacyjnie witany Lech Wa³êsa. Obok niego zasiedli wszyscy 
cz³onkowie Krajowej Komisji Porozumiewawczej oraz jastrzêbskiego MKR. Chyba 
wszyscy uczestnicy spotkania mieli œwiadomoœæ, ¿e wydarzenie to przejdzie do 
historii. By³a to swego rodzaju demonstracja si³y nowego ruchu, którego uosobieniem 
by³ Lech Wa³êsa.

Przywódcê pytano g³ównie o perspektywy rodz¹cego siê zwi¹zku. Mimo braku 
rejestracji „Solidarnoœci” zaleca³, aby lokalne struktury nie ogl¹da³y siê na „górê” i 
dzia³a³y w poszczególnych zak³adach pracy. Opowiedzia³ siê jednoczeœnie za silnym 
zwi¹zkiem bez struktur bran¿owych, tak by móg³ broniæ tak¿e mniejsze grupy 
zawodowe. Na pytanie o swoj¹ rolê w „Solidarnoœci” Wa³êsa odpowiedzia³, ¿e nie 
zale¿y mu na robieniu kariery- „nie zamierzam rz¹dziæ, ja chcê s³u¿yæ”.

Wizyta Wa³êsy w Jastrzêbiu by³a wa¿na dla niego z wielu powodów. Przede 
wszystkim zaskarbi³ sobie przychylnoœæ wielu miejscowych dzia³aczy. Uczyni³ to we 
w³aœciwy sobie sposób- przemawiaj¹c spontanicznie, sugestywnie i z poczuciem 
humoru. Czar jego osobowoœci przyæmi³ istotn¹ wadê Wa³êsy- chaotycznoœæ, 
sprzecznoœæ i brak logiki wielu jego wypowiedzi. Niektórzy byli zawiedzeni brakiem
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konkretów, inni wprost doszukiwali siê demagogii i populizmu. Ale prosta, 
samorzutna mowa, z powodzeniem trafia³a do zwyczajnych robotników. Dla nich 
Wa³êsa by³ autentycznym przywódc¹, który przyci¹ga³ i mobilizowa³ masy, wytycza³ 
cele i z w³aœciw¹ sobie intuicj¹ wciela³ je w ¿ycie. Do rangi symbolu przesz³o 
wrêczenie Wa³êsie  czaka górniczego i kilofka sztygarskiego.

By³ jednak pewien k³opot. Jastrzêbsk¹ „Solidarnoœci¹” kierowa³ cz³owiek 
niechêtny Wa³êsie. Nastêpne tygodnie przynosi³y kolejne zaskakuj¹ce wypowiedzi 
Sienkiewicza. Okazywa³o siê, ¿e gdy kraj buntowa³ siê przeciw pogarszaj¹cej siê 
sytuacji gospodarczej, jastrzêbski MKR- ustami Sienkiewicza- deklarowa³ lojalnoœæ 
wobec w³adz, a nawet chwali³ je za wype³nianie zobowi¹zañ. W kraju zaczêto 
pogardliwie mówiæ o Czerwonym Jastrzêbiu, co irytowa³o miejscowych dzia³aczy z 
niepokojem patrz¹cych na poczynania ich przewodnicz¹cego. Szczególne 
oburzenie budzi³y podejrzane kontakty Sienkiewicza z I sekretarzem KW PZPR 
Andrzejem ̄ abiñskim i funkcjonariuszami MSW. Prawdopodobnie w porozumieniu z 
nimi montowa³ autonomiczny wobec Gdañska i Warszawy „niezale¿ny” zwi¹zek 
zawodowy Polski po³udniowej, który mia³ powstaæ w oparciu o jastrzêbski MKR. 
Okaza³o siê jednak, ¿e wiêkszoœæ jastrzêbskich dzia³aczy sta³a po stronie Wa³êsy i 
„Solidarnoœci”. W efekcie na pocz¹tku 1981 r. Sienkiewicz zosta³ usuniêty z MKR. 
Wkrótce te¿ nast¹pi³o d³ugo oczekiwane po³¹czenie Regionu Œl¹ska i Zag³êbia NSZZ 
„Solidarnoœæ”.

Og³oszenie strajków okupacyjnych w jastrzêbskich kopalniach by³o nie tylko 
odpowiedzi¹ na wprowadzenie stanu wojennego, ale tak¿e symbolizowa³o ³¹cznoœæ 
górników z ogólnopolsk¹ „Solidarnoœci¹”. Internowanie Wa³êsy przynios³o mu 
jeszcze wiêksz¹ popularnoœæ, choæ warunki jego odosobnienia dalece odbiega³y od 
tych, w jakich przebywali m.in. zwi¹zkowcy z Jastrzêbia.

W kolejnych latach jastrzêbscy dzia³acze wielokrotnie okazywali solidarnoœæ z 
Wa³ês¹. Na wieœæ o przyznaniu mu Pokojowej Nagrody Nobla delegacja naszego 
miasta zawioz³a swojemu przywódcy pami¹tkowy puchar wykonany z wêgla. 
Powszechn¹ form¹ solidaryzowania siê ze swoim przywódc¹ by³o posiadanie 
pami¹tek z jego wizerunkiem: cegie³ek, znaczków, plakietek, fotografii. Znany jest 
przypadek odwiedzenia Wa³êsy przez uczniów jastrzêbskiej „górniczówki” 
przebywaj¹cych ówczeœnie na szkolnej wycieczce w Trójmieœcie.

Wiosn¹ 1988 r. wybuch³a pierwsza od lat du¿a fala strajków. Wówczas w 
Jastrzêbiu próba protestu nie powiod³a siê- kopalnie stanê³y dopiero 15 sierpnia. 
Strajkuj¹cy wykazali siê ogromn¹ determinacj¹, mo¿e dlatego, ¿e wiêkszoœæ 
protestuj¹cych stanowi³o m³ode radykalne pokolenie. Pocz¹tkowo Wa³êsa popiera³ 
strajki górnicze jako formê nacisku na w³adze, ale musia³ odczuwaæ niepokój 
przygl¹daj¹c siê poczynaniom „m³odych wilków”. Sam nie by³ radyka³em, preferowa³ 
politykê lawirowania. Ale przede wszystkim wierzy³ w swoj¹ nieomylnoœæ. Obawia³ 
siê, ¿e pozbawieni doœwiadczenia politycznego górnicy popsuj¹ jego zamierzenia.

Tymczasem strajki przed³u¿a³y siê. Sytuacja na Œl¹sku stawa³a siê dla obu stron 
konfliktu nieznoœna. W³adza ponosi³a straty z powodu przestojów, a zarazem 
obna¿a³a przed spo³eczeñstwem swoj¹ bezradnoœæ wzglêdem niepokornej garstki 
robotników. Ci z kolei byli ju¿ na skraju wyczerpania i tracili wiarê w pomyœlnoœæ 
swojego oporu. 28 sierpnia górnicy KWK „Jastrzêbie” zakoñczyli protest i przekazali 
Wa³êsie realizacjê postulatu przywrócenia legalnej dzia³alnoœci „Solidarnoœci”. Tym 
samym jastrzêbscy robotnicy wyrazili swoje zaufanie do Wa³êsy.

31 sierpnia 1988 r. Wa³êsa spotka³ siê z gen. Kiszczakiem, by znaleŸæ rozwi¹zanie

patowej sytuacji. Warunek Kiszczaka by³ jeden- zakoñczenie strajków. W zamian 
obieca³ przywrócenie do pracy zwolnionych za udzia³ w strajku robotników. Ustalono, 
¿e wszelkie sprawy zwi¹zane z relegalizacj¹ „Solidarnoœci” uzgodnione zostan¹ przy 
„Okr¹g³ym Stole”. Wobec tego Wa³êsa wezwa³ do przerwania akcji strajkowej. Na 
apel przywódcy „Solidarnoœci” odpowiedzia³y wszystkie zak³ady oprócz jednego. 
Oporny pozosta³ tylko „Manifest Lipcowy”.

Wa³êsa by³ zirytowany. Chcia³ przekonaæ w³adzê o wielkoœci swojego autorytetu, a 
górnicy uczynili frondê. Kiszczak gotów by³ pomyœleæ, ¿e Wa³êsa nie panuje nad 
wszystkim, ergo- nie warto z nim rozmawiaæ. Robotniczy trybun bez namys³u 
pojecha³ wiêc do Jastrzêbia, by ratowaæ sytuacjê. Zabra³ ze sob¹ ks. Jankowskiego i 
dwóch „swoich ludzi”. 2 wrzeœnia pojawi³ siê na „Manifeœcie”. Powitano go bez 
entuzjazmu. Przywódca „Solidarnoœci” nie kry³ zreszt¹ swego niezadowolenia z 
postawy górników. „Panowie, koñczymy strajk”- rzek³ na dzieñ dobry. Wzajemna 
nieufnoœæ nie wró¿y³a niczego dobrego. Istotnie- spotkanie z górnikami „Manifestu” 
by³o bardzo burzliwe i trwa³o bez ma³a 8-10 godzin. Wa³êsa przekonywa³, ¿e 
wszystko za³atwi przy „Okr¹g³ym Stole”- trzeba tylko zakoñczyæ strajk. Górnicy nie 
chcieli natomiast s³yszeæ o bezwarunkowej kapitulacji bez ¿adnych gwarancji 
bezpieczeñstwa. Temperament Wa³êsy i determinacja strajkuj¹cych musia³y wiêc 
skutkowaæ k³ótni¹, czy wrêcz pyskówk¹. Szczególnie agresywni byli m³odzi górnicy, 
którzy przedostali siê na „Manifest” z pobitego „Morcinka”. Oni ju¿ zap³acili za swoj¹ 
postawê. Teraz oczekiwali na efekty talentów negocjacyjnych swojego przywódcy. A 
górnicy nie ¿artowali- gdy podstawili taczki, Wa³êsa wraz z ks. Jankowskim musieli 
salwowaæ siê ucieczk¹ przed rozemocjonowanym t³umem.

Wszyscy byli ju¿ na skraju wyczerpania fizycznego i psychicznego. „Po krótkiej 
rozmowie z Lisem- wspomina Stanis³aw Kosek- Wa³êsa wysy³a ks. Jankowskiego do 
telefonu w dyrekcji, bierze krzy¿ do rêki i apeluje do strajkuj¹cych, aby wszyscy poszli 
za nim. Nastêpuje konsternacja. Wraz z Lisem próbujemy przekonaæ Wa³êsê, ¿e to 
nie Wybrze¿e, tylko Œl¹sk i z tej kopalni na pewno ludzi nie wyprowadzi. Lis jeszcze 
raz ponawia apel, aby nie wychodzi³. Wa³êsa pozostaje nieugiêty i z krzy¿em w 
rêkach rusza w kierunku bramy g³ównej. Nast¹pi³a zupe³na cisza, wszyscy stanêli 
nieruchomo, wpatruj¹c siê w wolno id¹cego Wa³êsê, który zwalnia³ z ka¿dym 
krokiem, zatrzymuj¹c siê w po³owie drogi.” Mo¿na wyobraziæ sobie, jaki wewnêtrzny 
dramat musia³ prze¿ywaæ cz³owiek, który w 1980 r. na kolana rzuci³ komunê. Teraz w 
Jastrzêbiu poczu³ bezsilnoœæ i upodlenie- zwyczajnie po ludzku chcia³o mu siê 
p³akaæ. Wróci³ siê wiêc i... rozp³aka³. Zrozumia³ wreszcie specyfikê Jastrzêbia- 
betonowej sypialni zamieszkiwanej przez ludzi o wysokim poczuciu godnoœci. To nie 
by³ przypadek, ¿e w³aœnie tu narodzi³a siê œl¹sko-d¹browska „Solidarnoœæ”, ¿e tu 
pad³y pierwsze strza³y w grudniu 1981 r., ¿e tu trwa³ najd³u¿szy strajk okupacyjny 
Polski Ludowej. 

Wa³êsa powróci³ do negocjacji z Warszaw¹. Przed d³ugi czas nerwowo krzycza³ 
do s³uchawki, ¿ywo gestykulowa³, jak gdyby przed sob¹ mia³ Kiszczaka. Wreszcie 
od³o¿y³ s³uchawkê i z widocznym odczuciem ulgi powiadomi³ MKS, ¿e postulaty 
bezpieczeñstwa s¹ zagwarantowane przez Warszawê. Na dowód tego ka¿dy z 
górników otrzyma³ pami¹tkowy „glejt” z podpisem Wa³êsy, który mia³ uchroniæ jego 
w³aœciciela przed represjami.

Tu¿ po zakoñczeniu akcji strajkowej rych³o okaza³o siê, ¿e wa³êsowskie „glejty” 
nie przedstawia³y ¿adnej wartoœci. Przywódcy protestów poddani zostali represjom i 
swoich racji dochodziæ musieli przed s¹dami. Wa³êsa, zajêty przygotowaniami do 
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konkretów, inni wprost doszukiwali siê demagogii i populizmu. Ale prosta, 
samorzutna mowa, z powodzeniem trafia³a do zwyczajnych robotników. Dla nich 
Wa³êsa by³ autentycznym przywódc¹, który przyci¹ga³ i mobilizowa³ masy, wytycza³ 
cele i z w³aœciw¹ sobie intuicj¹ wciela³ je w ¿ycie. Do rangi symbolu przesz³o 
wrêczenie Wa³êsie  czaka górniczego i kilofka sztygarskiego.
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pogardliwie mówiæ o Czerwonym Jastrzêbiu, co irytowa³o miejscowych dzia³aczy z 
niepokojem patrz¹cych na poczynania ich przewodnicz¹cego. Szczególne 
oburzenie budzi³y podejrzane kontakty Sienkiewicza z I sekretarzem KW PZPR 
Andrzejem ̄ abiñskim i funkcjonariuszami MSW. Prawdopodobnie w porozumieniu z 
nimi montowa³ autonomiczny wobec Gdañska i Warszawy „niezale¿ny” zwi¹zek 
zawodowy Polski po³udniowej, który mia³ powstaæ w oparciu o jastrzêbski MKR. 
Okaza³o siê jednak, ¿e wiêkszoœæ jastrzêbskich dzia³aczy sta³a po stronie Wa³êsy i 
„Solidarnoœci”. W efekcie na pocz¹tku 1981 r. Sienkiewicz zosta³ usuniêty z MKR. 
Wkrótce te¿ nast¹pi³o d³ugo oczekiwane po³¹czenie Regionu Œl¹ska i Zag³êbia NSZZ 
„Solidarnoœæ”.
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tych, w jakich przebywali m.in. zwi¹zkowcy z Jastrzêbia.
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Lech Wa³êsa sk³adaj¹cy kwiaty pod Pomnikiem Porozumieñ Jastrzêbskich, w tle od prawej 
Grzegorz Stawski i Alojzy Pietrzyk; X 1990 r.; fot. J. āk (ze zbiorów GHM).

rozmów z komunistami, niewiele interesowa³ siê ich losem. Co wiêcej, cieniem na 
wzajemnych relacjach po³o¿y³y siê okolicznoœci wizyty górników z „Jastrzêbia” i 
„Krupiñskiego” w Gdañsku. Podczas spotkania z Wa³ês¹ dosz³o do k³ótni. Przywódca 
„Solidarnoœci” mia³ stwierdziæ, ¿e „nie musi nikogo przyjmowaæ” i wyszed³.

Tymczasem zbli¿a³ siê termin rozpoczêcia obrad „Okr¹g³ego Sto³u”. Wizyta w 
KWK „Manifest Lipcowy” w gor¹cym wrzeœniu 1988 r. uzmys³owi³a Wa³êsie, jak 
trudnym do okie³znania miastem jest Jastrzêbie. Wprawdzie 6 stycznia 1989 r. 
jastrzêbski Miêdzyzak³adowy Komitet NSZZ „Solidarnoœæ” wyda³ oœwiadczenie, w 
którym kategorycznie odci¹³ siê od wszelkich struktur nie uznaj¹cych w³adzy 
przewodnicz¹cego Wa³êsy, ale przecie¿ w tym du¿ym oœrodku górniczym znaczne 
wp³ywy mia³y grupy radykalne (Solidarnoœæ Walcz¹ca, Konfederacja Polski 
Niepodleg³ej), które d¹¿y³y do storpedowania prób porozumienia z komunistycznym 
re¿imem. Sytuacja mog³a wymkn¹æ siê spod kontroli, a przywódca „Solidarnoœci” po 
raz kolejny chcia³ pokazaæ komunistom, ¿e panuje nad wezbran¹ fal¹. W tym celu 14 
lutego 1989 r. przyjecha³ do Jastrzêbia. Pierwsze spotkanie, z górnikami, odby³o siê 
na terenie KWK “Manifest Lipcowy”. Podczas spotkania z górnikami KWK “Manifest 
Lipcowy” Wa³êsa skupi³ siê na przedstawieniu strategii dzia³ania zwi¹zku na 
najbli¿sze miesi¹ce. „Widzê mo¿liwoœæ wyjœcia z tych absurdów- mówi³ przywódca 
„Solidarnoœci” do górników- trzeba szukaæ porozumienia i ja, Lech Wa³êsa, szukam 
tego porozumienia, chocia¿ niektórzy mi zarzucaj¹: co ty robisz, z kim, po co?”. 
T³umaczy³, ¿e nie ma alternatywy dla „Okr¹g³ego Sto³u”. „Za to co siê dzieje, jestem 
odpowiedzialny. (…) Mam nadziejê, ¿e doprowadzê do tego, abyœcie w Polsce mogli 
korzystaæ z wolnoœci”- przekonywa³. By jednak nie zostaæ oszukanym przez w³adzê, 
powo³a³ Komitet Obywatelski, który ma mu pomóc w przygotowaniu siê do rozmów. 
Wyjaœnia³, ¿e „nie jest to zast¹pienie zwi¹zku, nie jest to powielenie jego struktur, jest 
to pomoc fachowców”. Robotników interesowa³o równie¿, dlaczego zostali odsuniêci 
dawni przywódcy „Solidarnoœci” jak A. Gwiazda, M. Jurczyk i A. Walentynowicz, 
którzy aktywnie wspierali jastrzêbskich dzia³aczy w trudnych latach 80. Goœæ odpar³, 
¿e w tej chwili to on „ci¹gnie ten wóz”, bo „Wa³êsa coœ znaczy”.

Kolejne spotkanie Wa³êsy, z cz³onkami MK i Tymczasowych Komisji 
Zak³adowych, odby³o siê po nabo¿eñstwie w salce przy koœciele „na górce”. I tu pad³y 
dla Wa³êsy trudne pytania. Zapytany o radykalne skrzyd³o „Solidarnoœci” goœæ odpar³, 
¿e reprezentuj¹ je „ludzie ma³ej wiary, niskich horyzontów, patrz¹cy tylko na siebie”. 
Skrytykowa³ ideê bojkotu przysz³ych wyborów.

Lutow¹ wizytê w Jastrzêbiu Wa³êsa móg³ uznaæ za udan¹. Z pewnoœci¹ zamaza³a 
niemi³e wspomnienia z 2 wrzeœnia poprzedniego roku. Przewodnicz¹cy 
„Solidarnoœci” potwierdzi³ swoj¹ moc publicznych wyst¹pieñ. Wiêkszoœæ s³uchaczy 
wysz³a z sali uspokojona o przysz³oœæ rokowañ z komunistami. Ludzie byli zmêczeni 
przed³u¿aj¹cym siê kryzysem- perspektywa kolejnych wyniszczaj¹cych strajków nie 
by³a zachêcaj¹ca. Zapewnienia Wa³êsy wydawa³y siê wiêc godne zaufania.

Swoich najwiêkszych adwersarzy oczywiœcie nie przekona³. Najtrudniejsze 
pytania pada³y w³aœnie z ust tzw. ekstremy, która w Jastrzêbiu ros³a w si³ê. Na kilka 
tygodni przed wizyt¹ Wa³êsy w Jastrzêbiu zawi¹za³a siê struktura „Solidarnoœci 
Walcz¹cej”, du¿e wp³ywy na kopalniach mia³ KPN, nieco mniejsze- Polska Partia 
Socjalistyczna. Ugrupowania te mniej lub bardziej zgodnie ostro krytykowa³y 
poczynania Wa³êsy nawo³uj¹c do totalnej walki z komunistami. 25 lutego w 
Jastrzêbiu zorganizowano Kongres Opozycji Antyustrojowej, który mia³ stanowiæ 
zacz¹tek ruchu alternatywnego dla „Solidarnoœci” koncesjonowanej. Obrady KOA 

 zakoñczy³y siê jednak fiaskiem.
Podejmuj¹c decyzjê o starcie w pierwszych powszechnych wyborach 

prezydenckich Wa³êsa musia³ uwzglêdniæ w swoim programie kwestiê górnicz¹. 18 
paŸdziernika 1990 r. przyby³ do Jastrzêbia, by w cechowni KWK „Zofiówka” spotkaæ 
siê z tutejszymi robotnikami. I znowu przywódca „Solidarnoœci” musia³ odpowiadaæ 
na trudne pytania rozgoryczonych górników. Mocnych s³ów nie ¿a³owali nawet 
przywódcy jastrzêbskiej „Solidarnoœci”. Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej KWK 
„Zofiówka” Grzegorz Stawski skar¿y³ siê, ¿e obecnie górnicy musz¹ walczyæ o swoje 
prawa tak jak za komuny. Wa³êsa, nigdy dobrze nie orientuj¹cy siê w œl¹skich 
sprawach, replikowa³, ¿e ciê¿ka sytuacja gospodarcza kraju sk³oni³a go do 
kandydowania. „Gdy wygram, powinno byæ lepiej”- przekonywa³ i dodawa³ zarazem: 
„Bêdê do was przyje¿d¿a³, aby was siê s³uchaæ.” Tê deklaracjê przyjêto z 
entuzjazmem. W wyborach Wa³êsa zdecydowanie pokona³ swoich konkurentów, ale 
w Jastrzêbiu sporym poparciem obdarzono Stanis³awa Tymiñskiego i Leszka 
Moczulskiego.

Mimo z³o¿onych deklaracji prezydent Lech Wa³êsa odwiedzi³ Jastrzêbie dopiero 
w paŸdzierniku 1995 r., a wiêc w czasie kolejnej kampanii wyborczej. Nie zdo³a³ ju¿ 
wówczas przekonaæ miejscowych wyborców o swojej wy¿szoœci nad Aleksandrem 
Kwaœniewskim. Burzliwa prezydentura naznaczona kryzysem gospodarczym i 
wojenkami na górze srogo zemœci³y siê na Lechu. W mateczniku œl¹sko-d¹browskiej 
„Solidarnoœci” zwyciê¿y³ postkomunista.

•ród³a: M. Boratyn, J. Cia³oñ, M. Ga³uszka, A. Kuboszek, B. Muszalska, K. Pomyko³, Nasza 
Solidarnoœæ Jastrzêbie. Rok 1988, Jastrzêbie Zdrój 2008; „Biuletyn Informacyjny Zak³adowej 
Komisji Robotniczej OPEC Jastrzêbie” z 21 X 1980 r.; „Forum” z 30 X 1980 r. (przedruk z „Le 
Monde”); „Jesteœmy” nr 3 z XI-XII 1985 r.; „Kurier Polski” nr 201 z 27 X 1990 r.; „Manifeœciak” nr 
18 z I 1989 r.; nr 19 z II 1989 r.; „Nasze Problemy” nr 44 z 31 X-6 XI 1980 r., nr 47 z 21-27 XI
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Lech Wa³êsa sk³adaj¹cy kwiaty pod Pomnikiem Porozumieñ Jastrzêbskich, w tle od prawej 
Grzegorz Stawski i Alojzy Pietrzyk; X 1990 r.; fot. J. ̄ ak (ze zbiorów GHM).
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kwasowêglowego podtlenku ¿elaza. Analiza wykazuje, ¿e Ÿród³o gocza³kowickie jest 
bogatsze w jod ni¿ Krankenheil, Ÿród³o Adelheid i Kreuznach, przy czym z tym 
ostatnim ³¹czy wa¿ne pierwszeñstwo przed innymi takimi Ÿród³ami, poniewa¿ nie 
zawiera ono kwaœnych siarczanów soli.  Doœwiadczenie uczy nadal, ¿e ma wiêksze 
znaczenie ni¿ jakakolwiek analiza chemiczna z jej kombinacjami, tak¿e wiêcej znaczy 
ni¿ zak³ad k¹pielowy i park ksi¹¿êcy.

Przedruk za: Gustav Hauck, Die Heilquellen und Kurorte Deutschlands, Leipzig 1865, 
s. 82-83.
Przek³ad z niemieckiego: Mieczys³aw Kula (Rybnik-Boguszowice)

Przypisy:
   W rzeczywistoœci solankê odkryto  w 1859 roku.
   Jastrzêbie po³o¿one jest na wysokoœci 250-300 m n.p.m.
  Felix Sylvius Ferdinand von Königsdorff (1835-1924) - niemiecki przedsiêbiorca, w³aœciciel 
ziemski, cz³onek pruskiej izby deputowanych (1873-1879), za³o¿yciel i w³aœciciel 
jastrzêbskiego uzdrowiska (1861-1868).
   Annenruh - maj¹tek po³o¿ony w rejonie dzisiejszego Mendowca.

-----------------------------------------------------------------------------
Nasza kolonja wakacyjna

Tegoroczna kolonja letnia naszej gminy umieszczon¹ zosta³a ponownie w 
Jastrzêbiu-Zdroju, a to w tym celu, by nasze dzieci, którym potrzebny jest 
wypoczynek, mog³y tam poza powietrzem, s³oñcem, lasami i obfitem, dobrem 
po¿ywieniem, korzystaæ równie¿ ze zdrowotnych i silnych k¹pieli solankowych. 
Smuk³o i bia³o rysuje siê na tle nieba sylwetka naszego domu. Otoczony faluj¹cemi 
³anami zbó¿ i kwiecistemi ³¹kami, daje schronienie rzeszy 43-ech weso³ych i 
szczêœliwych ¿yciem dzieci, któremi opiekuje siê od doœwiadczona ochroniarka P. 
Erlichówna, maj¹c do pomocy sympatyczn¹ m³od¹ pomocnicê. Kuchnia prowadzona 
jest œciœle rytualnie przez kucharkê Pani¹ Weiss, której religijny tryb ¿ycia jest 
wystarczaj¹c¹ rêkojmi¹ zupe³nego kaszrutu. O czystoœæ domu dba s³u¿¹ca, 
pomagaj¹ca równie¿ w kuchni.

Dziêki dobrowolnym darom móg³ Urz¹d Opieki Spo³ecznej w bierz¹cym roku 
zakupiæ 40 nowych ³ó¿ek, uzupe³niæ poœciel i potrzebne rekwizyty gospodarcze. 
Ka¿de z dzieci otrzymuje codziennie 1/2 l. mleka, 50-60 g. mas³a, 70-80 g. cukru, 250 
g. pieczywa, 100 g. miêsa i jajko, kompot lub owoce, co w sumie daje porcjê naprawdê 
wystarczaj¹c¹.

Cz³onkowie specjalnej komisji „Kolonji Wakacyjnej” troskliwie dozoruj¹ swoich 
pupilków, czêsto odwiedzaj¹c kolonjê. Tu przewodnicz¹ca komisji kaszrutowej 
kontroluje urz¹dzenia kuchni, tam znów prezes Urzêdu Opieki Spo³ecznej siedzi 
pochylony z kierowniczk¹ nad rachunkami, roztrz¹saj¹c dochody i wydatki, a nie 
zapominaj¹c, mimo k³opotów, o pragnieniach dzieci. „Proszê nie zapomnieæ, by na 
sobotê obok sztrucla by³o tak¿e ciasto”. A na werandzie i na placu bawi¹ siê dzieci 
weso³o. Dzieci same podzieli³y siê na grupy, na czele „pobo¿nych” stan¹³ Gottlieb, 
który w pi¹tek wieczór Kiddusch mówi i nowych „Semiroth”  m³odych œpiewaæ uczy. 
Przy najbli¿szej modlitwie bêdzie Hamburger pe³ni³ funkcjê kantora.

Tam znów grupa m³odszych ch³opców i dziewczynek otacza siedmioletniego 
„dyrygenta” Wilusia, który z powag¹ wielkiego kapelmistrza, uczy ich œpiewaæ 
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1980 r.; „Solidarnoœæ Jastrzêbie” nr 16 z 25 VIII 1981 r.; „Solidarnoœæ Walcz¹ca Jastrzêbie 
Zdrój” nr 2 z II 1989 r., nr 3 z III 1989 r.; „Werbus ̄ orski” nr 2 z II 1989 r., „Wolnoœæ” nr 19 z 28 II 
1989 r.; „Wybór” nr 4-5 z II-III 1989 r.; „¯¹d³o” nr 1 z III 1989 r.; „¯ycie Warszawy” nr 44 z 19 X 
1990 r.

Marcin Boratyn

------------------------------------------------------------------------------
Jastrzêbski kurort A.D. 1865

Jastrzemb, Nieder-Jastrzemb [Jastrzêbie Dolne], 1 mila od Wodzis³awia na 
Górnym Œl¹sku, nosi od lipca 1862 r. nazwê „Bad Königsdorff-Jastrzemb“. W 1856 
roku, podczas poszukiwania wêgla kamiennego na terenie dominialnym w Dolnym 

°Jastrzêbiu w powiecie rybnickim wyst¹pi³o na œwiat³o dzienne s³one Ÿród³o o 13  R. 
przy  równoczesnym wydzielaniu siê gazu palnego. Znaleziono zawartoœæ soli 

1kuchennej (1 /  %) na g³êbokoœci 400 stóp: prócz tego w 1858 r. analiza wykaza³a jod i 6

brom, tym samym powsta³o górnoœl¹skie uzdrowisko.
Jastrzêbie, 800 m nad poziomem morza, (le¿y) w najpiêkniejszej czêœci powiatu, 

ma pagórkowaty teren i ziemiê. Odwiert (13° R.), oko³o 100 kroków od siedziby 
hrabiego Königsdorffa, wytryskuje wyraŸnie, przy trwa³ym oddzia³ywaniu powietrza 
atmosferycznego, jak to ujawniono przy wodotrysku przed ³aŸni¹ i sal¹ 
zdrojowiskow¹, a w wyniku rozgrzania wydziela siê ¿elazo czêœciowo jako oker 
m¹c¹cy wodê k¹pielow¹ zm¹con¹ na ¿ó³to. Smak jest s³ony i trochê gorzkawy z 
powodu zawartoœci  chlorku wapnia i chlorku magnezu. Poniewa¿ solanka ma si³ê 
wznoszenia ponad 50 stóp, woda bezproblemowo dociera rurami do kot³ów 
umieszczonych nad urz¹dzeniem grzewczym w celu ogrzania, a stamt¹d do wanien, 
które prócz tego s¹ wype³niane zimn¹ solank¹. To samo ma miejsce w ka¿dym 
gabinecie k¹pielowym odnoœnie zainstalowanych tam okr¹g³ych wanien do k¹pieli 
nasiadowych. Do wykwintnych stanowisk k¹pielowych przylega hala k¹pieliskowa, w 
której wytryskuje z basenu, obok dwu p³omieni zasilanych przez gaz, Ÿród³o 
pok³adowe. Wszystkie urz¹dzenia z bliskim maj¹tkiem Annenruh prezentuj¹ mi³y 
widok - w g³êbi (widaæ) Beskidy.

Bior¹c pod uwagê dominuj¹ce w solance czêœci sk³adowe mo¿na by j¹ poleciæ 
wszystkim chorym na skrofu³y, od obrzêków gruczo³ów po bóle stawowe i kostne, w 
nie mniejszym stopniu przy przestarza³ym reumatyzmie i podagrycznych zaparciach 
brzusznych, tym bardziej, ¿e i rz¹d i osoby prywatne w sposób zas³uguj¹cy na 
pochwa³ê siê ni¹ zainteresowa³y, nawet gdy nazwa „Górny Œl¹sk” zawiera 
prowincjonalne ograniczenia. Zreszt¹ solanka, która nadaje siê do picia bez ¿adnego 
rozcieñczenia, jest udostêpniana od 1860 r., a k¹pielisko jest odwiedzane przez goœci 
(1862-500, 1863- 864 osób): kolej¹ albo przez Racibórz, Bogumin i Piotrowice (kolej 
pó³nocna Ferdynanda), sk¹d jeszcze 1 mila, albo przez Rybnik (kolej Wilhelma), sk¹d 
jeszcze 3 i pó³ mili drogi l¹dowej.

W s¹siedztwie, równie¿ niedaleko austriacko-œl¹skiej granicy swój pierwszy sezon 
w czerwcu tego roku otwar³o podobne k¹pielisko solankowe, które odwiercone w 
1856 r. nie zosta³o uznane za nadaj¹ce siê na zak³ad solankowy: Gocza³kowice 
zwi¹zane wiêzami interesu z Pszczyn¹ (3/4 mili na pó³noc) i podstacj¹ Dziedzice 
po³o¿on¹ przy kolei pó³nocnej (1/2 mili na po³udnie), z urz¹dzeniami do k¹pieli 
ka¿dego rodzaju, nasiadowymi i miejscowymi?, z pijalni¹ i hal¹ inhalacyjn¹, z 
solankow¹ ³aŸni¹ parow¹. Tu z kolei jest podkreœlany jod i brom jako obfita domieszka
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Marcin Boratyn

------------------------------------------------------------------------------
Jastrzêbski kurort A.D. 1865

Jastrzemb, Nieder-Jastrzemb [Jastrzêbie Dolne], 1 mila od Wodzis³awia na 
Górnym Œl¹sku, nosi od lipca 1862 r. nazwê „Bad Königsdorff-Jastrzemb“. W 1856 
roku, podczas poszukiwania wêgla kamiennego na terenie dominialnym w Dolnym 

°Jastrzêbiu w powiecie rybnickim wyst¹pi³o na œwiat³o dzienne s³one Ÿród³o o 13  R. 
przy  równoczesnym wydzielaniu siê gazu palnego. Znaleziono zawartoœæ soli 

1kuchennej (1 /  %) na g³êbokoœci 400 stóp: prócz tego w 1858 r. analiza wykaza³a jod i 6

brom, tym samym powsta³o górnoœl¹skie uzdrowisko.
Jastrzêbie, 800 m nad poziomem morza, (le¿y) w najpiêkniejszej czêœci powiatu, 

ma pagórkowaty teren i ziemiê. Odwiert (13° R.), oko³o 100 kroków od siedziby 
hrabiego Königsdorffa, wytryskuje wyraŸnie, przy trwa³ym oddzia³ywaniu powietrza 
atmosferycznego, jak to ujawniono przy wodotrysku przed ³aŸni¹ i sal¹ 
zdrojowiskow¹, a w wyniku rozgrzania wydziela siê ¿elazo czêœciowo jako oker 
m¹c¹cy wodê k¹pielow¹ zm¹con¹ na ¿ó³to. Smak jest s³ony i trochê gorzkawy z 
powodu zawartoœci  chlorku wapnia i chlorku magnezu. Poniewa¿ solanka ma si³ê 
wznoszenia ponad 50 stóp, woda bezproblemowo dociera rurami do kot³ów 
umieszczonych nad urz¹dzeniem grzewczym w celu ogrzania, a stamt¹d do wanien, 
które prócz tego s¹ wype³niane zimn¹ solank¹. To samo ma miejsce w ka¿dym 
gabinecie k¹pielowym odnoœnie zainstalowanych tam okr¹g³ych wanien do k¹pieli 
nasiadowych. Do wykwintnych stanowisk k¹pielowych przylega hala k¹pieliskowa, w 
której wytryskuje z basenu, obok dwu p³omieni zasilanych przez gaz, Ÿród³o 
pok³adowe. Wszystkie urz¹dzenia z bliskim maj¹tkiem Annenruh prezentuj¹ mi³y 
widok - w g³êbi (widaæ) Beskidy.

Bior¹c pod uwagê dominuj¹ce w solance czêœci sk³adowe mo¿na by j¹ poleciæ 
wszystkim chorym na skrofu³y, od obrzêków gruczo³ów po bóle stawowe i kostne, w 
nie mniejszym stopniu przy przestarza³ym reumatyzmie i podagrycznych zaparciach 
brzusznych, tym bardziej, ¿e i rz¹d i osoby prywatne w sposób zas³uguj¹cy na 
pochwa³ê siê ni¹ zainteresowa³y, nawet gdy nazwa „Górny Œl¹sk” zawiera 
prowincjonalne ograniczenia. Zreszt¹ solanka, która nadaje siê do picia bez ¿adnego 
rozcieñczenia, jest udostêpniana od 1860 r., a k¹pielisko jest odwiedzane przez goœci 
(1862-500, 1863- 864 osób): kolej¹ albo przez Racibórz, Bogumin i Piotrowice (kolej 
pó³nocna Ferdynanda), sk¹d jeszcze 1 mila, albo przez Rybnik (kolej Wilhelma), sk¹d 
jeszcze 3 i pó³ mili drogi l¹dowej.

W s¹siedztwie, równie¿ niedaleko austriacko-œl¹skiej granicy swój pierwszy sezon 
w czerwcu tego roku otwar³o podobne k¹pielisko solankowe, które odwiercone w 
1856 r. nie zosta³o uznane za nadaj¹ce siê na zak³ad solankowy: Gocza³kowice 
zwi¹zane wiêzami interesu z Pszczyn¹ (3/4 mili na pó³noc) i podstacj¹ Dziedzice 
po³o¿on¹ przy kolei pó³nocnej (1/2 mili na po³udnie), z urz¹dzeniami do k¹pieli 
ka¿dego rodzaju, nasiadowymi i miejscowymi?, z pijalni¹ i hal¹ inhalacyjn¹, z 
solankow¹ ³aŸni¹ parow¹. Tu z kolei jest podkreœlany jod i brom jako obfita domieszka
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3 wrzeœnia - z okazji Walnego Zjazdu Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla 
Kamiennego NSZZ „Solidarnoœæ” w holu kina „Centrum” zaprezentowano wystawê o 
wydarzeniach 1988 r. przygotowan¹ przez GHM.
11 grudnia - z inicjatywy Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury 
Œl¹skiej w siedzibie GHM zorganizowano spotkanie op³atkowo-integracyjne, 
podczas którego cz³onkinie stowarzyszenia odegra³y inscenizacjê œl¹skiego 
obrzêdu „szkubaczek”.
12 grudnia - w GHM odby³ siê wernisa¿ wystawy czasowej pt. „Skrzydlaci pos³añcy” 
prezentuj¹cej ponad 200 anio³ów z kolekcji pani El¿biety Zakrzewskiej-Pra¿ak. Na 
ekspozycji pokazano anio³y i anio³ki wykonane z drewna, ceramiki, szk³a, s³omy, 
p³ótna, wosku, w postaci figurek, œwieczników, dzwoneczków, witra¿y, haftów, 
malowide³. Uczestnicy wernisa¿u mogli skosztowaæ œl¹skie potrawy wigilijne 
przygotowane przez cz³onkinie Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Propagowania 
Kultury Œl¹skiej.

„Marynarza” i „Czerwony pas”. Niektóre ze starszych dziewczynek wyci¹gniête na 
trawie patrz¹ z têsknot¹ w b³êkitn¹ dal.

I kiedy z zainteresowaniem przyjrzeæ siê ¿yciu naszych dzieci na kolonji, 
przychodzimy do wniosku: dzieci nasze maj¹ siê tu dobrze, nasza Gmina w tym 
kierunku osi¹gnê³a wszystko to, co siê osi¹gn¹æ da³o.

Przedruk za: „Urzêdowa Gazeta Gminy Izraelickiej w Katowicach” nr 83, lipiec 
1935 r., s. 2. Zachowano oryginaln¹ pisowniê.

Przypisy:
Kaszrut - zbiór religijnego prawa ¿ydowskiego dotycz¹cego spo¿ywanych pokarmów.
Kiddusch (kidusz) - „poœwiêcenie”, modlitwa odmawiana nad kielichem wina w celu 

uœwiêcenia szabatu lub innego dnia œwi¹tecznego.
 Semiroth- ¿ydowska pieœñ religijna œpiewana w czasie szabatu.

-----------------------------------------------------------------------------
Z ¿ycia Galerii Historii Miasta

11 sierpnia - z okazji 45. rocznicy nadania praw miejskich w holu Urzêdu Miasta 
zosta³a udostêpniona wystawa fotografii i dokumentów ze zbiorów GHM.
2 wrzeœnia 2008 r. - w GHM otwarto wystawê czasow¹ pt. „1988 - Strajk który 
przyniós³ wolnoœæ”. By³a to pierwsza ekspozycja ca³oœciowo ujmuj¹ca wydarzenia 
sprzed 20 lat. Zaprezentowano unikatowe fotografie, dokumenty, prasê, druki 
ulotne, rêkopisy. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³y zdjêcia ze strajkuj¹cej 
kopalni „Jastrzêbie”, oryginalne wiersze autorstwa protestuj¹cych górników, a tak¿e 
ulotki dyrekcji kopalñ oraz „Solidarnoœci”. Eksponaty pochodzi³y ze zbiorów 
mieszkañców miasta, m.in. E. Bogdanika, J. Ga³uszki, M. Hadasia, S. Koska, R. 
Krêpuszewskiego, M. Kuczyñskiego, J. Pleszaka, M. Swatka, B. Œwiatowca. 
Wystawê poprzedzi³a promocja ksi¹¿ki pt. „Nasza Solidarnoœæ Jastrzêbie. Rok 
1988”, której wspó³autorem jest kierownik GHM.

27 lutego 2009 r. - w GHM wrêczono nagrody przedszkolakom-laureatom Miejskiego 
Konkursu Plastycznego pt. „Œniegowe gwiazdki”. Wszystkie prace konkursowe 
zaprezentowano na okolicznoœciowej wystawie w korytarzu galerii.
9 marca - otwarto wystawê czasow¹ pt. „Nasz znak  Orze³ Bia³y” prezentuj¹c¹ 
wizerunki polskiego god³a na przestrzeni wieków. Na ekspozycji pokazano 
podobizny Or³a Bia³ego na takich obiektach jak: sztandary, kobierce, militaria, 
pieni¹dze, medale, znaczki, odznaczenia, odznaki, pocztówki, fotografie, 
dokumenty, druki ulotne. Wykorzystano zbiory w³asne, Izby Pamiêci jastrzêbskiego 
ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP, S. £astówki, A. Zaj¹ca (sekretarza Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego), Z. Szczerbika (kustosza Muzeum w Praszce), K. 
Grabiñskiego, E. Bogdanika, ks. H. Bia³asa, A. i B. Synaszko, R. Lasko, J. 
Mro¿kiewicza, I. Huculaka, S. Górskiego, D. Mazura, A. Kinasiewicza, M. Boratyna, 
£. Matuszczyka, G. Garusa, A. Ogierman.

Fragment wystawy pt. “Skrzydlaci pos³añcy”, fot. M. Boratyn.
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Og³oszenie w “Urzêdowej Gazecie Gminy Izraelickiej w Katowicach” nr 10 z czerwca 1932 r.
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Z naszej ksi¹¿nicy

Trudno wyobraziæ sobie poznawanie przesz³oœci bez pomocy mapy. Jest ona 
cennym drogowskazem dla wszystkich poruszaj¹cych siê po wci¹¿ s³abo poznanym 
œwiecie przesz³oœci. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e mapa jest Ÿród³em wysoce 
obiektywnym, bo pozbawionym stronniczych ocen. Tymczasem kartografia czêsto 
pozostawa³a na us³ugach pañstw i organizacji, co owocowa³o nieraz niepe³nym lub 
zgo³a k³amliwym obrazem rzeczywistoœci. Dlatego tak wa¿na jest staranna 
weryfikacja obejmuj¹ca autorów i wydawców oraz celów, jakimi siê kierowali wydaj¹c 
mapê. Ta ostro¿noœæ dotyczy w szczególnoœci map narodowoœciowych ukazuj¹cych 
rozmieszczenie terytorialne oraz liczebnoœæ narodów i narodowoœci 
zamieszkuj¹cych dany obszar. £atwo tu o manipulacjê, wszak do dziœ nie ma 
zgodnoœci, co do terminu „naród” lub „narodowoœæ”. Dla Europejczyków z Zachodu 
pojêcie to ma charakter przynale¿noœci pañstwowej, dla Polaków i innych nacji 
Europy Œrodkowo-Wschodniej- etnicznej.

Do 1945 r. Górny Œl¹sk by³ zamieszkiwany przez ró¿ne narody, ale g³ówny spór 
toczy³ siê miêdzy Niemcami a Polakami. Do po³owy XIX w. germanizacja regionu 
przebiega³a z iœcie niemieck¹ systematycznoœci¹, lecz przeszkodzi³o temu 
odrodzenie narodowe ludnoœci polskiej. Problem ten zaczê³a dostrzegaæ kartografia 
niemiecka coraz czêœciej publikuj¹ca mapy narodowoœciowe. Apogeum ich 
znaczenia nast¹pi³o w okresie konferencji wersalskiej i plebiscytu, kiedy mapy 
polskie i niemieckie s³u¿y³y g³ównie celom propagandowym. Nie inaczej by³o równie¿ 
po rozgraniczeniu spornego obszaru- odt¹d mapy narodowoœciowe nabra³y 
roszczeniowego charakteru.

Map tego typu ukaza³o siê tak wiele, ¿e bli¿ej przyjrza³a siê im Dorota Borowicz 
wydaj¹c interesuj¹c¹ ksi¹¿kê pt. „Mapy narodowoœciowe Górnego Œl¹ska od 
po³owy XIX wieku do II wojny œwiatowej”. W³aœciw¹ analizê map poprzedza 
zakreœlenie problematyki, wiadomoœci dotycz¹ce metod badawczych autorki oraz 
przegl¹d Ÿróde³ i dotychczasowych opracowañ. Autorka przyzna³a, ¿e dotarcie do 
map i materia³ów statystycznych by³o trudne z uwagi na ich rozproszenie po 
oœrodkach naukowych w kraju. Ich analiza mia³a charakter porównawczy.

Borowicz wyró¿ni³a kilka grup map narodowoœciowych: jêzykowe, wyznaniowe, 
plebiscytowe, oparte o wyniki spisów dzieci szkolnych oraz o rezultaty wyborów 
komunalnych i do Sejmu Pruskiego. Najcenniejszy jest jednak bogato ilustrowany 
przegl¹d tych map, wyposa¿ony w krytyczn¹ analizê ich autorstwa i przeznaczenia. 
Dziêki niemu mo¿na uzmys³owiæ sobie skalê politycznego wp³ywu na powstawanie 
map narodowoœciowych, nie tylko niemieckich, ale równie¿ polskich. „Obiektywnoœæ 
map narodowoœciowych jest zawsze wzglêdna- konkluduje Borowicz- dlatego 
wyci¹ganie wniosków na podstawie analizy jednej mapy b¹dŸ publikacji jednego 
autora niesie zawsze ryzyko uproszczonych ocen, a czêsto nawet fa³szywych”. 
Warto o tym pamiêtaæ korzystaj¹c nie tylko z map, ale i wszelkich rodzajów Ÿróde³, 
najczêœciej powsta³ych na skutek subiektywnej dzia³alnoœci cz³owieka.

Ksi¹¿ka jest dostêpna w GHM.
Dorota Borowicz, Mapy narodowoœciowe Górnego Œl¹ska od po³owy XIX 
wieku do II wojny œwiatowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, 
Wroc³aw 2004, s. 181 [3].

Marcin Boratyn

Z naszego lamusa

Maselnica konewkowa (maœniczka)
Chów krów i innych zwierz¹t mlekodajnych by³ najprawdopodobniej znany 

S³owianom ju¿ w VI w. p.n.e. Poniewa¿ mleko by³o trudne w przechowywaniu, nie 
by³o jeszcze sta³ym elementem diety ówczesnych mieszkañców Europy. Wszelako 
potrzeba jest matk¹ wynalazku i kiedy pojawi³a siê koniecznoœæ gromadzenia 
zapasów, podjêto pierwsze próby przerabiania mleka. Pierwszym mlecznym 
produktem by³ twaróg. Popularny dziœ bia³y ser otrzymywano poprzez podgrzewanie 
zsiad³ego mleka i przecedzenie na sicie. Przygotowany w ten sposób ser S³owianie 
suszyli na s³oñcu lub na piecu. Z czasem twaróg zaczêto soliæ, ch³odziæ czy 
przetapiaæ, otrzymuj¹c nowe produkty.

Rewolucjê w przetwórstwie mleka przynios³o wynalezienie z koñcem XIX w. 
centryfugi czyli wirówki, która pozwala³a wykorzystaæ si³ê odœrodkow¹ by oddzieliæ 
œmietanê od mleka (wiêcej o centryfudze w nr 10 „Biuletynu GHM”). Otrzyman¹ 
œmietanê przerabiano na mas³o w maselnicy (masielnica, maœniczka, maœlniczka). 
W Polsce i na Œl¹sku najbardziej rozpowszechnione by³y maselnice konewkowe. 
Taka w³aœnie maselnica znajduje siê wœród tradycyjnych sprzêtów w izbie œl¹skiej 
GHM. Elementy maselnicy to:

1. Konew, kierzanka - wysokie, lekko zbie¿ne ku górze naczynie, wykonane z 
drewnianych klepek, opasanych najczêœciej trzema obrêczami.
2. Nadstawka (wierzchnik) - wykonana podobnie jak sama konew z drewnianych 
klepek, mia³a kszta³t odwróconego œciêtego sto¿ka i by³a opasana dwiema 
obrêczami. Obrêcze w starszych konstrukcjach by³y wykonane z drewna 
leszczynowego, w nowszych z bednarki stalowej. W po³owie wysokoœci znajdowa³o 
siê dno (pozioma przegroda) z otworem, przez który przechodzi³ wa³ek bijaka 
(t³uczka)  tzw. paliczka. Nadstawkê nak³adano na paliczkê i wciskano w górn¹ 
czêœæ konwi.
3. Bijak - drewniany wa³ek przechodz¹cy przez nadstawkê, zakoñczony u do³u 
drewnianym kr¹¿kiem dopasowanym do œrednicy wewnêtrznej konwi. W kr¹¿ku 
tym znajdowa³o siê od kilku do kilkunastu otworów o œrednicy ok. 1-2 cm.
4. Jaszczyk - pó³kulista pokrywka o œrednicy ok. 10 cm, która nak³adana na wa³ek 
bijaka opiera³a siê na denku nadstawki i zapobiega³a rozpryskiwaniu siê œmietany, a 
póŸniej ju¿ maœlanki podczas pracy. Zgarnia³a te¿ œmietanê zbieraj¹c¹ siê na wa³ku 
bijaka. Jaszczyk wykonywany by³ z jednego kawa³ka drewna przez wytaczanie na 
tokarni do drewna. Jaszczyk wewn¹trz by³ dok³adnie pó³kulisty, na zewn¹trz 
posiada³ czêsto wytoczone ozdobne garbiki, rowki itp.
Do g³ównego zbiornika (konwi) wlewano œmietanê. Po zamkniêciu wierzchnika 

maœlnicy porusza³o siê dr¹¿kiem, który mia³ w na koñcu (wewn¹trz maœlnicy) tarczê z 
otworami- kr¹¿ek. Œmietana by³a przemieszczana pomiêdzy otworami raz na jedna 
stronê raz na drug¹. Czynnoœæ trwa³a dot¹d a¿ na jaszczyku pojawi³y siê grudki 
mas³a. Po wyjêciu mas³o by³o formowane w tzw. ose³kê lub w³o¿one do glinianego 
garnka. Wczeœniej, gdy nie by³o lodówek wpuszczano garnek z mas³em do studni, 
gdzie by³o ch³odno albo wnoszono do piwnicy lub tzw. „sklepu" (piwnica wykopana w 
ziemi najczêœciej skarpie). Po wyjêciu mas³a w maœlnicy pozosta³ œwietny napój - 
maœlanka.

Anna Lerch (etnolog, Jastrzêbie Zdrój-Bzie)
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Z naszej ksi¹¿nicy

Trudno wyobraziæ sobie poznawanie przesz³oœci bez pomocy mapy. Jest ona 
cennym drogowskazem dla wszystkich poruszaj¹cych siê po wci¹¿ s³abo poznanym 
œwiecie przesz³oœci. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e mapa jest Ÿród³em wysoce 
obiektywnym, bo pozbawionym stronniczych ocen. Tymczasem kartografia czêsto 
pozostawa³a na us³ugach pañstw i organizacji, co owocowa³o nieraz niepe³nym lub 
zgo³a k³amliwym obrazem rzeczywistoœci. Dlatego tak wa¿na jest staranna 
weryfikacja obejmuj¹ca autorów i wydawców oraz celów, jakimi siê kierowali wydaj¹c 
mapê. Ta ostro¿noœæ dotyczy w szczególnoœci map narodowoœciowych ukazuj¹cych 
rozmieszczenie terytorialne oraz liczebnoœæ narodów i narodowoœci 
zamieszkuj¹cych dany obszar. £atwo tu o manipulacjê, wszak do dziœ nie ma 
zgodnoœci, co do terminu „naród” lub „narodowoœæ”. Dla Europejczyków z Zachodu 
pojêcie to ma charakter przynale¿noœci pañstwowej, dla Polaków i innych nacji 
Europy Œrodkowo-Wschodniej- etnicznej.

Do 1945 r. Górny Œl¹sk by³ zamieszkiwany przez ró¿ne narody, ale g³ówny spór 
toczy³ siê miêdzy Niemcami a Polakami. Do po³owy XIX w. germanizacja regionu 
przebiega³a z iœcie niemieck¹ systematycznoœci¹, lecz przeszkodzi³o temu 
odrodzenie narodowe ludnoœci polskiej. Problem ten zaczê³a dostrzegaæ kartografia 
niemiecka coraz czêœciej publikuj¹ca mapy narodowoœciowe. Apogeum ich 
znaczenia nast¹pi³o w okresie konferencji wersalskiej i plebiscytu, kiedy mapy 
polskie i niemieckie s³u¿y³y g³ównie celom propagandowym. Nie inaczej by³o równie¿ 
po rozgraniczeniu spornego obszaru- odt¹d mapy narodowoœciowe nabra³y 
roszczeniowego charakteru.

Map tego typu ukaza³o siê tak wiele, ¿e bli¿ej przyjrza³a siê im Dorota Borowicz 
wydaj¹c interesuj¹c¹ ksi¹¿kê pt. „Mapy narodowoœciowe Górnego Œl¹ska od 
po³owy XIX wieku do II wojny œwiatowej”. W³aœciw¹ analizê map poprzedza 
zakreœlenie problematyki, wiadomoœci dotycz¹ce metod badawczych autorki oraz 
przegl¹d Ÿróde³ i dotychczasowych opracowañ. Autorka przyzna³a, ¿e dotarcie do 
map i materia³ów statystycznych by³o trudne z uwagi na ich rozproszenie po 
oœrodkach naukowych w kraju. Ich analiza mia³a charakter porównawczy.

Borowicz wyró¿ni³a kilka grup map narodowoœciowych: jêzykowe, wyznaniowe, 
plebiscytowe, oparte o wyniki spisów dzieci szkolnych oraz o rezultaty wyborów 
komunalnych i do Sejmu Pruskiego. Najcenniejszy jest jednak bogato ilustrowany 
przegl¹d tych map, wyposa¿ony w krytyczn¹ analizê ich autorstwa i przeznaczenia. 
Dziêki niemu mo¿na uzmys³owiæ sobie skalê politycznego wp³ywu na powstawanie 
map narodowoœciowych, nie tylko niemieckich, ale równie¿ polskich. „Obiektywnoœæ 
map narodowoœciowych jest zawsze wzglêdna- konkluduje Borowicz- dlatego 
wyci¹ganie wniosków na podstawie analizy jednej mapy b¹dŸ publikacji jednego 
autora niesie zawsze ryzyko uproszczonych ocen, a czêsto nawet fa³szywych”. 
Warto o tym pamiêtaæ korzystaj¹c nie tylko z map, ale i wszelkich rodzajów Ÿróde³, 
najczêœciej powsta³ych na skutek subiektywnej dzia³alnoœci cz³owieka.

Ksi¹¿ka jest dostêpna w GHM.
Dorota Borowicz, Mapy narodowoœciowe Górnego Œl¹ska od po³owy XIX 
wieku do II wojny œwiatowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, 
Wroc³aw 2004, s. 181 [3].

Marcin Boratyn

Z naszego lamusa

Maselnica konewkowa (maœniczka)
Chów krów i innych zwierz¹t mlekodajnych by³ najprawdopodobniej znany 

S³owianom ju¿ w VI w. p.n.e. Poniewa¿ mleko by³o trudne w przechowywaniu, nie 
by³o jeszcze sta³ym elementem diety ówczesnych mieszkañców Europy. Wszelako 
potrzeba jest matk¹ wynalazku i kiedy pojawi³a siê koniecznoœæ gromadzenia 
zapasów, podjêto pierwsze próby przerabiania mleka. Pierwszym mlecznym 
produktem by³ twaróg. Popularny dziœ bia³y ser otrzymywano poprzez podgrzewanie 
zsiad³ego mleka i przecedzenie na sicie. Przygotowany w ten sposób ser S³owianie 
suszyli na s³oñcu lub na piecu. Z czasem twaróg zaczêto soliæ, ch³odziæ czy 
przetapiaæ, otrzymuj¹c nowe produkty.

Rewolucjê w przetwórstwie mleka przynios³o wynalezienie z koñcem XIX w. 
centryfugi czyli wirówki, która pozwala³a wykorzystaæ si³ê odœrodkow¹ by oddzieliæ 
œmietanê od mleka (wiêcej o centryfudze w nr 10 „Biuletynu GHM”). Otrzyman¹ 
œmietanê przerabiano na mas³o w maselnicy (masielnica, maœniczka, maœlniczka). 
W Polsce i na Œl¹sku najbardziej rozpowszechnione by³y maselnice konewkowe. 
Taka w³aœnie maselnica znajduje siê wœród tradycyjnych sprzêtów w izbie œl¹skiej 
GHM. Elementy maselnicy to:

1. Konew, kierzanka - wysokie, lekko zbie¿ne ku górze naczynie, wykonane z 
drewnianych klepek, opasanych najczêœciej trzema obrêczami.
2. Nadstawka (wierzchnik) - wykonana podobnie jak sama konew z drewnianych 
klepek, mia³a kszta³t odwróconego œciêtego sto¿ka i by³a opasana dwiema 
obrêczami. Obrêcze w starszych konstrukcjach by³y wykonane z drewna 
leszczynowego, w nowszych z bednarki stalowej. W po³owie wysokoœci znajdowa³o 
siê dno (pozioma przegroda) z otworem, przez który przechodzi³ wa³ek bijaka 
(t³uczka)  tzw. paliczka. Nadstawkê nak³adano na paliczkê i wciskano w górn¹ 
czêœæ konwi.
3. Bijak - drewniany wa³ek przechodz¹cy przez nadstawkê, zakoñczony u do³u 
drewnianym kr¹¿kiem dopasowanym do œrednicy wewnêtrznej konwi. W kr¹¿ku 
tym znajdowa³o siê od kilku do kilkunastu otworów o œrednicy ok. 1-2 cm.
4. Jaszczyk - pó³kulista pokrywka o œrednicy ok. 10 cm, która nak³adana na wa³ek 
bijaka opiera³a siê na denku nadstawki i zapobiega³a rozpryskiwaniu siê œmietany, a 
póŸniej ju¿ maœlanki podczas pracy. Zgarnia³a te¿ œmietanê zbieraj¹c¹ siê na wa³ku 
bijaka. Jaszczyk wykonywany by³ z jednego kawa³ka drewna przez wytaczanie na 
tokarni do drewna. Jaszczyk wewn¹trz by³ dok³adnie pó³kulisty, na zewn¹trz 
posiada³ czêsto wytoczone ozdobne garbiki, rowki itp.
Do g³ównego zbiornika (konwi) wlewano œmietanê. Po zamkniêciu wierzchnika 

maœlnicy porusza³o siê dr¹¿kiem, który mia³ w na koñcu (wewn¹trz maœlnicy) tarczê z 
otworami- kr¹¿ek. Œmietana by³a przemieszczana pomiêdzy otworami raz na jedna 
stronê raz na drug¹. Czynnoœæ trwa³a dot¹d a¿ na jaszczyku pojawi³y siê grudki 
mas³a. Po wyjêciu mas³o by³o formowane w tzw. ose³kê lub w³o¿one do glinianego 
garnka. Wczeœniej, gdy nie by³o lodówek wpuszczano garnek z mas³em do studni, 
gdzie by³o ch³odno albo wnoszono do piwnicy lub tzw. „sklepu" (piwnica wykopana w 
ziemi najczêœciej skarpie). Po wyjêciu mas³a w maœlnicy pozosta³ œwietny napój - 
maœlanka.

Anna Lerch (etnolog, Jastrzêbie Zdrój-Bzie)
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„Ostatnia wieczerza” Leonarda da Vinci (1494-98)

W refektarzu zakonu dominikanów przyleg³ym do koœcio³a pod wezwaniem Santa 
Maria delle Grazie w Mediolanie zachowa³o siê jedno z najs³awniejszych malowide³ 
œciennych- „Ostatnia wieczerza” Leonarda da Vinci. Wykonane ono zosta³o na 
pó³nocnej œcianie refektarza (wymiary fresku- 4,60 x 8,80m) w latach 1494-98 podczas 
panowania Ludwika Moro. Dwie œciany du¿ej sali pokryte zosta³y dwoma 
przedstawieniami, których tematyka wybrana zosta³a wedle upodobañ i tradycji 
religijnych regu³y dominikañskiej. Naprzeciwko „Ostatniej wieczerzy” podziwiaæ mo¿na 
scenê „Ukrzy¿owania” autorstwa Donato Montorfano (œciana po³udniowa). Te dwie tak 
wa¿ne sceny z ¿ycia Chrystusa zosta³y po³¹czone malarskim fryzem, który przebiega³ 
wzd³u¿ œcian bocznych i który stanowi³ floralne girlandy podtrzymuj¹ce cytaty z Biblii 
oraz portrety mnichów i œwiêtych w otoczeniu fikcyjnej architektury. Dzie³a te, w wyniku 
zniszczeñ spowodowanych bombardowaniami w 1943 roku, zachowa³y siê czêœciowo. 
Œcianê, na której wyobra¿ona zosta³a „Ostatnia wieczerza”, uda³o siê uratowaæ 
obk³adaj¹c j¹ zawczasu workami z piaskiem. 

Realizacjê „Ostatniej wieczerzy” rozwa¿aæ nale¿y w kontekœcie renesansu 
artystycznego i kulturalnego w Mediolanie, któremu, pocz¹wszy od 1490 roku, 
patronowa³ Ludwik Moro. W 1495 roku, podczas gdy Donato Montorfano koñczy³ prace 
nad „Ukrzy¿owaniem Chrystusa”, Leonardo otrzyma³ zlecenie ozdobienia 
przeciwleg³ej œciany scen¹ ostatniej wieczerzy. Fakt ten upamiêtniony zosta³ herbami 
ksi¹¿êcymi umieszczonymi wewn¹trz floralnych girland w czterech lunetach sklepienia 
tu¿ ponad freskiem. 

Prace nad „Ostatni¹ wieczerz¹” przebiega³y dosyæ powoli i zajê³y artyœcie a¿ cztery 
lata. Leonardo zdecydowa³ siê na technikê „al secco” (na sucho)- tzn. na technikê 
temperow¹, któr¹ stosuje siê do drewnianego podk³adu. Leonardo, pomimo ¿e 
œwiadom by³ nietrwa³oœci wybranej przez siebie techniki, nieufny by³ wobec techniki „al 
fresco” (na mokro), która ogranicza³a czas malowania, a w konsekwencji równie¿ 
ewentualne poprawki. Pragn¹³ on bowiem po³o¿yæ szczególny akcent na detale i efekty 
chromatyczne. 

Pomimo, ¿e scena „Ostatniej wieczerzy” jest tradycyjnym przedstawieniem 
typowym dla refektarzy zakonnych (szczególnie florenckich), dzie³o Leonarda 
wyró¿nia siê innowacyjn¹ form¹, przede wszystkim uk³adem sceny oraz niezwyk³ym 
realizmem ilustrowanego epizodu. We wczeœniejszych przedstawieniach Chrystus i 
Aposto³owie zaprezentowani byli w statycznych pozach zarysowanych za d³ug¹ ³aw¹ z 
Janem wspartym na piersi Chrystusa oraz z Judaszem po przeciwnej stronie sto³u. Da 
Vinci postanowi³ rozmieœciæ wszystkich aposto³ów na jednym poziomie, zamiast w 
g³êbi, tak jak w tradycyjnych przedstawieniach. Dodatkowo podzieli³ ich na 
trzyosobowe grupy, za którymi otwiera siê g³êboka przestrzeñ. Ca³e przedstawienie 
poddane zosta³o sztywnym regu³om symetrii i perspektywy zachowuj¹c iluzjê, ¿e 
„przestrzeñ realna” refektorium jest przed³u¿eniem przestrzeni sceny „Ostatniej 
wieczerzy”. W swoim malowidle Leonardo przedstawia najbardziej dramatyczny 
moment wieczoru, w którym Jezus wyrzeka s³owa: „Zaprawdê, zaprawdê powiadam 
wam: jeden z was mnie zdradzi”- s³owa, które wp³ynê³y na bogactwo gestów i ruchów 
podyktowanych przez ró¿norodne reakcje jego uczniów: od g³êbokiego poruszenia 
Piotra, lêku Tadeusza, zdumienia Szymona po zadumê Jana. Równie¿ Judasz 
uczestniczy w tej o¿ywionej dyskusji, podczas gdy Chrystus tkwi w odosobnionym

bólu. Technika wykonania, warunki panuj¹ce wewn¹trz refektorium oraz zniszczenia 
wojenne z³o¿y³y siê na z³y stan zachowania dzie³a da Vinci. Uszkodzenia 
stwierdzone zosta³y ju¿ po kilku latach po zakoñczeniu prac. Malowid³o poddane 
zosta³o licznym konserwacjom. Podczas ostatniej, dziêki nowoczesnym metodom 
naukowym, uda³o siê odzyskaæ oryginalne warstwy koloru oraz usun¹æ pow³oki 
naniesione w póŸniejszych wiekach.

Ochrona tego unikalnego dzie³a sztuki wymaga optymalnych warunków 
œrodowiskowych uzyskanych poprzez stosowne napowietrzenie oraz ograniczenie 
zwiedzaj¹cych do 25 osób co 15 minut, dlatego niezbêdna jest rezerwacja 
zwiedzania nawet dwa tygodnie wczeœniej, a w przypadku wycieczek i grup 
szkolnych nawet dwa miesi¹ce wczeœniej (rezerwacja on-line lub pod numerem tel. 
0039 0289421146).

Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli od 8.15 do 19.00 (ostatnie zwiedzanie o 
18.45)
Bilety: (w cenê wliczony jest koszt rezerwacji- 1,5 euro) normalny- 8 euro , ulgowy-  
4,75 euro (m³odzie¿ UE w wieku 18-25 lat; nauczyciele UE w ramach prywatnej 
wizyty), darmowy- 1,5 euro- koszt rezerwacji (osoby niepe³nioletnie UE; osoby, które 
ukoñczy³y 65 lat UE; studenci i wyk³adowcy na kierunkach architektura, ASP, historia 
sztuki, konserwatorstwo, archeologia; niepe³nosprawni), darmowy-  0,00  bez 
kosztu rezerwacji (uczniowie i nauczyciele szkó³ publicznych UE, przewodnicy 
turystyczni z wa¿n¹ legitymacj¹, t³umacz towarzysz¹cy przewodnikowi).
Dla zwiedzaj¹cych przewidziano zwiedzanie z przewodnikiem o ustalonych 
godzinach (do ceny biletu nale¿y doliczyæ sumê 3,25 euro)
Zwiedzanie w jêzyku w³oskim- godz. 10.00 i 16.00, w  angielskim- godz. 9.30 i 15.30

Katarzyna Boratyn (historyk sztuki, Wenecja)
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„Ostatnia wieczerza” Leonarda da Vinci (1494-98)

W refektarzu zakonu dominikanów przyleg³ym do koœcio³a pod wezwaniem Santa 
Maria delle Grazie w Mediolanie zachowa³o siê jedno z najs³awniejszych malowide³ 
œciennych- „Ostatnia wieczerza” Leonarda da Vinci. Wykonane ono zosta³o na 
pó³nocnej œcianie refektarza (wymiary fresku- 4,60 x 8,80m) w latach 1494-98 podczas 
panowania Ludwika Moro. Dwie œciany du¿ej sali pokryte zosta³y dwoma 
przedstawieniami, których tematyka wybrana zosta³a wedle upodobañ i tradycji 
religijnych regu³y dominikañskiej. Naprzeciwko „Ostatniej wieczerzy” podziwiaæ mo¿na 
scenê „Ukrzy¿owania” autorstwa Donato Montorfano (œciana po³udniowa). Te dwie tak 
wa¿ne sceny z ¿ycia Chrystusa zosta³y po³¹czone malarskim fryzem, który przebiega³ 
wzd³u¿ œcian bocznych i który stanowi³ floralne girlandy podtrzymuj¹ce cytaty z Biblii 
oraz portrety mnichów i œwiêtych w otoczeniu fikcyjnej architektury. Dzie³a te, w wyniku 
zniszczeñ spowodowanych bombardowaniami w 1943 roku, zachowa³y siê czêœciowo. 
Œcianê, na której wyobra¿ona zosta³a „Ostatnia wieczerza”, uda³o siê uratowaæ 
obk³adaj¹c j¹ zawczasu workami z piaskiem. 

Realizacjê „Ostatniej wieczerzy” rozwa¿aæ nale¿y w kontekœcie renesansu 
artystycznego i kulturalnego w Mediolanie, któremu, pocz¹wszy od 1490 roku, 
patronowa³ Ludwik Moro. W 1495 roku, podczas gdy Donato Montorfano koñczy³ prace 
nad „Ukrzy¿owaniem Chrystusa”, Leonardo otrzyma³ zlecenie ozdobienia 
przeciwleg³ej œciany scen¹ ostatniej wieczerzy. Fakt ten upamiêtniony zosta³ herbami 
ksi¹¿êcymi umieszczonymi wewn¹trz floralnych girland w czterech lunetach sklepienia 
tu¿ ponad freskiem. 

Prace nad „Ostatni¹ wieczerz¹” przebiega³y dosyæ powoli i zajê³y artyœcie a¿ cztery 
lata. Leonardo zdecydowa³ siê na technikê „al secco” (na sucho)- tzn. na technikê 
temperow¹, któr¹ stosuje siê do drewnianego podk³adu. Leonardo, pomimo ¿e 
œwiadom by³ nietrwa³oœci wybranej przez siebie techniki, nieufny by³ wobec techniki „al 
fresco” (na mokro), która ogranicza³a czas malowania, a w konsekwencji równie¿ 
ewentualne poprawki. Pragn¹³ on bowiem po³o¿yæ szczególny akcent na detale i efekty 
chromatyczne. 

Pomimo, ¿e scena „Ostatniej wieczerzy” jest tradycyjnym przedstawieniem 
typowym dla refektarzy zakonnych (szczególnie florenckich), dzie³o Leonarda 
wyró¿nia siê innowacyjn¹ form¹, przede wszystkim uk³adem sceny oraz niezwyk³ym 
realizmem ilustrowanego epizodu. We wczeœniejszych przedstawieniach Chrystus i 
Aposto³owie zaprezentowani byli w statycznych pozach zarysowanych za d³ug¹ ³aw¹ z 
Janem wspartym na piersi Chrystusa oraz z Judaszem po przeciwnej stronie sto³u. Da 
Vinci postanowi³ rozmieœciæ wszystkich aposto³ów na jednym poziomie, zamiast w 
g³êbi, tak jak w tradycyjnych przedstawieniach. Dodatkowo podzieli³ ich na 
trzyosobowe grupy, za którymi otwiera siê g³êboka przestrzeñ. Ca³e przedstawienie 
poddane zosta³o sztywnym regu³om symetrii i perspektywy zachowuj¹c iluzjê, ¿e 
„przestrzeñ realna” refektorium jest przed³u¿eniem przestrzeni sceny „Ostatniej 
wieczerzy”. W swoim malowidle Leonardo przedstawia najbardziej dramatyczny 
moment wieczoru, w którym Jezus wyrzeka s³owa: „Zaprawdê, zaprawdê powiadam 
wam: jeden z was mnie zdradzi”- s³owa, które wp³ynê³y na bogactwo gestów i ruchów 
podyktowanych przez ró¿norodne reakcje jego uczniów: od g³êbokiego poruszenia 
Piotra, lêku Tadeusza, zdumienia Szymona po zadumê Jana. Równie¿ Judasz 
uczestniczy w tej o¿ywionej dyskusji, podczas gdy Chrystus tkwi w odosobnionym

bólu. Technika wykonania, warunki panuj¹ce wewn¹trz refektorium oraz zniszczenia 
wojenne z³o¿y³y siê na z³y stan zachowania dzie³a da Vinci. Uszkodzenia 
stwierdzone zosta³y ju¿ po kilku latach po zakoñczeniu prac. Malowid³o poddane 
zosta³o licznym konserwacjom. Podczas ostatniej, dziêki nowoczesnym metodom 
naukowym, uda³o siê odzyskaæ oryginalne warstwy koloru oraz usun¹æ pow³oki 
naniesione w póŸniejszych wiekach.

Ochrona tego unikalnego dzie³a sztuki wymaga optymalnych warunków 
œrodowiskowych uzyskanych poprzez stosowne napowietrzenie oraz ograniczenie 
zwiedzaj¹cych do 25 osób co 15 minut, dlatego niezbêdna jest rezerwacja 
zwiedzania nawet dwa tygodnie wczeœniej, a w przypadku wycieczek i grup 
szkolnych nawet dwa miesi¹ce wczeœniej (rezerwacja on-line lub pod numerem tel. 
0039 0289421146).

Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli od 8.15 do 19.00 (ostatnie zwiedzanie o 
18.45)
Bilety: (w cenê wliczony jest koszt rezerwacji- 1,5 euro) normalny- 8 euro , ulgowy-  
4,75 euro (m³odzie¿ UE w wieku 18-25 lat; nauczyciele UE w ramach prywatnej 
wizyty), darmowy- 1,5 euro- koszt rezerwacji (osoby niepe³nioletnie UE; osoby, które 
ukoñczy³y 65 lat UE; studenci i wyk³adowcy na kierunkach architektura, ASP, historia 
sztuki, konserwatorstwo, archeologia; niepe³nosprawni), darmowy-  0,00  bez 
kosztu rezerwacji (uczniowie i nauczyciele szkó³ publicznych UE, przewodnicy 
turystyczni z wa¿n¹ legitymacj¹, t³umacz towarzysz¹cy przewodnikowi).
Dla zwiedzaj¹cych przewidziano zwiedzanie z przewodnikiem o ustalonych 
godzinach (do ceny biletu nale¿y doliczyæ sumê 3,25 euro)
Zwiedzanie w jêzyku w³oskim- godz. 10.00 i 16.00, w  angielskim- godz. 9.30 i 15.30

Katarzyna Boratyn (historyk sztuki, Wenecja)



Jastrzêbie Zdrój na starej pocztówce

Jastrzêbie Zdrój z lotu ptaka
Pocztówka ukazuje centraln¹ oœ zdrojowiska na pocz¹tku lat 30. ubieg³ego wieku. 
Wzd³u¿ g³ównej ulicy widoczne s¹ pensjonaty, hotele, sklepy i restauracje. W g³êbi 
parku widniej¹ zabudowania sanatoryjne- £azienki II i III, Dom Zdrojowy, 
“Szwajcarka”, a nieco z prawej strony- folwark w³aœciciela kurortu Miko³aja 
Witczaka. Pocz¹wszy od znajduj¹cych siê przy g³ównym skrzy¿owaniu “Opolanki” 
i Hotelu im. Gen. Hallera widaæ rozbudowuj¹c¹ siê czêœæ uzdrowiska- po prawej 
stronie drogi samotnie stoj¹ce wille “£ucja” i “Europejska”, a tak¿e- przy obecnej ul. 
Zdrojowej- sanatorium “Katowiczanka”. W prawym dolnym rogu fotografii 
widoczny gmach Sanatorium im. Marsza³ka Pi³sudskiego. Na lewym kraju 
pocztówki fragment budynku Letniska Oficerskiego (póŸniejszego “Górnika”).
Awers: kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie: proste; naro¿niki: proste.
Rewers: Nadruk strony adresowej: czarny. Karta zapisana w jêzyku polskim, 
adresowana. Znaczek pocztowy. Stempel “JASTRZÊBIE ZDRÓJ / 6.7.31 [...]”. 
Wymiary: 8,0 x 14,0 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM. Nr inw. GHM/F/8.

Miejski Oœrodek Kultury - Galeria Historii Miasta

Al. Pi³sudskiego 27

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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