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Bój o Bo¿¹ Górê - ogólny bilans si³ i strat

Wrzesieñ 1939 roku zaznaczy³ tragiczn¹ kartê w historii Polski, lecz zapisa³ 
równie¿ niezwykle chwalebn¹ kartê w dziejach polskiego orê¿a. ¯o³nierz trwa³ na 
powierzonych do obrony odcinkach do ostatniego naboju i do ostatniej krwi, 
opieraj¹c siê wielokrotnej przewadze wroga.

Obchodzona obecnie 70. rocznica wybuchu II wojny œwiatowej jest okazj¹ do 
przypomnienia boju na pozycji przes³aniaj¹cej na Bo¿ej Górze w Jastrzêbiu Zdroju, 
który toczy³ 1 wrzeœnia 1939 r. 3 szwadron Pu³ku 3 U³anów Œl¹skich. Mia³ on za 
zadanie utrzymaæ pozycjê do godziny 14. Nasza miejscowoœæ znalaz³a siê na drodze 
niemieckiego 8 Dywizjonu Rozpoznawczego nale¿¹cego do 5 Dywizji Pancernej. 
Dywizjon ten pod¹¿a³ ku Bo¿ej Górze ubezpieczaj¹c prawe skrzyd³o natarcia dywizji 
w kierunku Pszczyny. W sk³ad dywizjonu rozpoznawczego wchodzi³y dwa niepe³ne 
szwadrony samochodów pancernych, szwadron motocyklistów, szwadron broni 
ciê¿kich (haubice 105 mm oraz czo³gi PzKpfw I i II). Ca³oœæ si³ wspiera³ samolot 
rozpoznawczy He 46 (dwuosobowy górnop³at s³u¿¹cy do bliskiego rozpoznania). 

Polscy obroñcy wystêpowali w sile szwadronu u³anów (oko³o 200 koni, tabory 
zosta³y odes³ane do Paw³owic) oraz plutonu 8 kompanii III batalionu 3 Pu³ku 
Strzelców Podhalañskich. Ponadto w dniu 1 wrzeœnia do³¹czy³y do obroñców dwie 
kompanie III batalionu Samoobrony Powstañczej oraz junacy Przysposobienia 
Obronnego z harcerzami. W pe³ni wyposa¿eni poœród polskich obroñców byli u³ani i 
podhalañczycy. Podstawow¹ broni¹ by³ karabinek Mauser wz. 98 i wz. 29, ponadto 
obroñcy posiadali bardzo dobre w ówczesnym czasie dzia³ko ppanc. kalibru 37 mm 
wz. 36 Bofors, a tak¿e kilka CKM wz. 30 (prawdopodobnie 2 szt.). Dodatkowo
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Kawalerzyœci Pu³ku 3 U³anów Œl¹skich, fot. “Ilustrowany Kurier Codzienny” 1933.
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jeszcze obrona zosta³a wzmocniona karabinem maszynowym dostarczonym przez 
jednego z powstañców œl¹skich Wilhelma Ostrzo³ka. Ca³oœæ pozycji z racji 
sprzyjaj¹cych warunków terenowych i wczeœniejszego ich przygotowania pozwoli³a 
obroñcom wype³niæ powierzone zadanie pomimo znacznej przewagi sprzêtowej i 
liczebnej wroga. 

Podczas walk w naszym mieœcie Niemcy utracili 7 czo³gów, a 11 zosta³o 
uszkodzonych (brak zgodnoœci w opisach czy wszystkie z pojazdów zniszczonych i 
uszkodzonych to by³y czo³gi czy czêœæ z nich stanowi³y samochody opancerzone) 
oraz oko³o kilkudziesiêciu rannych i zabitych, a tak¿e uszkodzony samolot 
obserwacyjny (jeden z pilotów zgin¹³). Po stronie polskiej liczbê poleg³ych okreœla 
siê jako kilku ¿o³nierzy.

Powy¿sze uogólnione zestawienie si³ obu stron i poniesionych przez nie strat 
pozwala wysun¹æ proste wnioski: przewaga techniczna i iloœciowa le¿a³a po stronie 
agresora i by³a ona wielokrotna, lecz umiejêtne rozlokowanie stanowisk obronnych 
oraz skutecznoœæ i odwaga obroñców pozwoli³a im walczyæ wiele godzin odnosz¹c 
niewielkie straty i wykonaæ powierzone zadanie spowolnienia przeciwnika. St¹d 
wa¿ne jest by pamiêæ o wysi³ku polskiego ¿o³nierza w naszej miejscowoœci nie 
zatar³a siê w pamiêci jego mieszkañców.

•ród³a:
M. Ma³ecki, Z dziejów wojny obronnej Polski w 1939r. Bitwa graniczna pod 
Pszczyn¹, Warszawa-Kraków 2003.
W. Moœ, 3 Pu³k Strzelców Podhalañskich, Pruszków 1992.
J. Fudziñski, Jastrzêbie-Zdrój. Czas walki, czas okupacji, czas wyzwolenia, 
Jastrzêbie Zdrój 1982.
1 wrzeœnia 1939 r.- 67 lat temu rozegra³a siê bitwa pod Bo¿¹ Gór¹, “Biuletyn 
GHM” nr 1, IX 2006, s. 7.

Andrzej Synaszko (Jastrzêbie Zdrój)

Samolot rozpoznawczy Heinkel He 46; fot. www.warbirdsresourcegroup.org
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niejaki Berndt. Nauczycielem od rachunków by³ Foss- taki chudy, wysoki. Jerunie! 
Tyn to t³uk³. "Fünf mal sieben!"- a plusk cie w pysk, ju¿ ¿eœ mio³ siedzieæ. Nawet ¿eœ 
nie zd¹¿y³ odpowiedzieæ. Najwa¿niejszym, coœ musio³ umieæ, by³a data i miejsce 
urodzenia Hitlera i co jakiœ czas tego pytali.

Po szkole poszed³ ¿ech robiæ do kasyna. Skierowo³ mnie tam "Berufs Beraten"- 
taki doradca zawodu, ¿e niby jakbych chcio³ po ojcu ten szynk przej¹æ, to pos³o³ mnie 
za kelnera. Wtedy ju¿ ¿ech umio³ po niemiecku, a tam sie jeszcze doszlifowo³. 
Kasyno prowadzi³ Szkróbka. On by³ tutejszy- z Szerokiej, a Szkróbczyno to by³a 
Niemka i nie umia³a po polsku. WeŸ tako Hajderka. Tu w willi Antonina mieszkali, na 
piwko tu dziynnie z Hajdrym chodzili. Starsi ludzie- on by³ jako masa¿ysta w 
uzdrowisku, piykne piyniondze zarobio³, ona wielko paniusia. Jeszcze my mieli psa 
owczarka od nich. Ojciec go dosto³- Luks sie wabi³. I Ÿle w Polsce nie mieli, ¿yli se jak 
lordy. Mnie nauczyli, ¿e ka¿dego trza by³o pozdrowiaæ „dzieñ dobry”. Wychodza z 
koœcio³a, sto³a Hajderka, Sternka (co mieszka³a tam gdzie jest spó³dzielnia na 
Dolnym) i chyba Ka³u¿yno. Ida i mówia „dzieñ dobry”, a Hajderka do mnie: "Alfryd, 
jetz grüss man mit heil Hitler nicht mit dziyñ dobry"- ju¿ nie umia³a po polsku, widzisz. 
Tu w koœciele by³ Hitlerjugendlager- takie a la przysposobienie wojskowe. 
Przewa¿nie ka¿dy by³ jakieœ dwa tygodnie. Na bramie, jak sie sto³o, to zamiast 
karabinu mio³¿eœ tako lajsta i tak ¿eœ sto³ i pilnowo³. Jak przyszed³ wieczór trzeba 
by³o raport zdowaæ. Sala my mieli jak wejdziesz do koœcio³a, to ta salka na lewo co 
jest. No i sie meldowo³o: „Schtube elf mit zwölf man, belegt ein man schtuben dinz 
komandirt, schtube gelüften und gereinigt”- znaczy³o, ¿e w sali jedenastej jest 
dwunastu ludzi i ¿e sala jest wysprz¹tano i wyluftowano. Jak mu sie coœ nie 
spodoba³o, to wszystko powywraco³ i trzeba by³o od nowa sprz¹taæ. W tym kasynie 
to nas paru robi³o. By³ starszy kelner, my go „ober" nazywali a na nas to zaœ „pikkolo” 
wo³ali. Zawsze tam pora drobnych napiwku sie dosta³o, to sz³o sie na basen, jak ¿eœ 
ciepny³ trocha do wody to zaro ³ebki skokali, byœ to widzio³- a¿ sie kot³owa³o. Szkróbki 
mieli owczarka- Zenta i jo czêsto go wyprowadzo³. Szkróbczyno czasami posy³a³a 
mnie do Po³omii po towar do kasyna. Tam  mia³a znajomoœci, to czasami sz³o dostaæ 
coœ bez kartek. Namówi³ech Szkróbke co by psowi takie szelki uszyæ, no i siedlorz 
Gatnarczyk (co te¿ mieszko³ tam kaj GS teraz jest) uszy³. Jo tego psa zapnó³ do ko³a i 
ino zrobi³ „ksss”, jerunie! jo myœlo³, ¿e tyn pies nogi pogubi, tak gno³. Moment i ju¿ 
¿ech by³ nazod, jeszcze ¿ech zd¹¿y³ na lodzie na stawach (tu na Dolnym) pojeŸdziæ 
zanim ¿ech z towarem do kasyna wróci³. Szkróbczyno sie dziwi³a: „Tyœ ju¿ jest?”- 
„Ja, bo ¿ech sie œpiycho³”, kieby wiedzia³a. W kasynie te¿ filmy wyœwietlali. Ró¿ne 
by³y, pamiyntom taki film „Die goldene Stadt”- „Z³ote miasto”, to coœ o Pradze by³o. 
Przed filmem zawsze puszczali „wochenschau”- to by³a tako kronika, a potem by³a 
przerwa, przychodzi³ ¿andarm i godo³: „Wer unter 18 jahre bitte raus”- „Kto ma 
poni¿ej 18 lat proszê wyjœæ”. Nie jeden m³ody mantel pod ty³ek do³, co by byæ wy¿szy, 
i siedzio³. ¯andarm sie porozgl¹do³, jak ujrzo³ takiego, to ino by³o „kommen hier” i 
prask go w pysk. Jo jak chcio³ ogl¹daæ film, to bro³ech klucze i szed³ na balkon.Tam 
mnie ¿odyn nie znod³”.

„Jak jedziesz kole kopalni „Zofiówka” i skryncosz na Szeroko- kontynuuje pan 
Woryna- to po drugiej stronie drogi jest pomik. Tam w 1943 roku zginê³o trzech 
partyzantów. Jedyn- Leon Woryna, to by³ mój kuzyn. By³ sporo starszy, to jo mu 
dwojo³. Jak wielu Œl¹zoków tak i on by³ w niymieckim wojsku. Pamiyntom jak by³ na 
przepustce i mio³ wracaæ. By³ tu u nas sie po¿egnaæ, wsiod³ do cuga i pojecho³.

4

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (13)

Ziemia jastrzêbska w czasach okupacji

Wspomnienia Alfreda Woryny ze Zdroju
1 wrzeœnia 1939 roku. "Elegancko, pikno pogoda by³a"- tymi s³owami rozpoczyna 

pan Alfred swoje wspomnienia z okresu drugiej wojny œwiatowej. "Na dworcu szum 
ju¿ by³ od rana. Tu w domu kolejowym mieszka³y cztery rodziny kolejorzy. Z tego co 
pamiyntom to by³ Burzyñski, Cebula, Juraszek i Mocha. I ci kolejorze poci¹g 
szykowali, co by uciekaæ. Nas te¿ zba³uszyli. Wszystko my zostawili, cha³upa otwarto 
i wsiedli do poci¹gu. Ojciec wyskoczy³ na Górnym i wróci³, a my z matk¹ i bratem 
wysiedli dopiero w Paw³owicach i na piechota do Golasowic, kaj my przenocowali. 
Na drugi dzieñ, jak my przyszli nazod, to ju¿ by³o po wszystkim. Tu u Augusta Goika 
na Mazurowcu jeszcze stodo³a gora³a. My, jak to ³ebki, lotali poogl¹daæ spalone 
panzerauto przy Szotkówce w Mszanej- to co nasi trafili, jak bronili siê na Bo¿ej 
Górze. Lotali my te¿ na Pniówek ogl¹daæ zestrzelony niemiecki fligier, kiery tam 
wyl¹dowo³ na polu po lewej stronie drogi za lasem. To jest to pole przy ulicy 
Pszczyñskiej pomiêdzy lasem a wiaduktem w Bziu. Pamiyntom te¿ jak Niemcy 
budowali wiadukt kolejowy, jak siê na Dolne jedzie, co go to Poloki szpryngli. Tyn 
stary by³ ca³y z cegie³, a Niemcy go z kamieni odbudowali. No a potem do kasyna my 
musieli iœæ. Komisja siedzia³a na przodku, na pod³odze by³a linia kred¹ narysowano i 
tak my stoli jak sie nas o wszystko pytali”.

Pytany o to jak by³o w szkole "za Niemca" pan Alfred wspomina: "Jo cztery lata 
chodzi³ do niemieckiej szko³y- tej na Dolnym. Nauczyciele przyszli z Niemiec i po 
naszymu nic nie umieli, a my po niemiecku, ale jakoœ my sie nauczyli. Jak sie nie 
myla, ksi¹dz nas chyba uczy³ "Vater unser"- "Ojcze nasz". Kierownikiem szko³y by³

Szkolne zdjêcie z okresu okupacji. Pan Alfred stoi jako czwarty od prawej w drugim rzêdzie. 
W pierwszym rzêdzie, trzeci od prawej, kierownik szko³y Berndt. Fot. ze zbiorów A. Woryny.
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partyzantów. Jedyn- Leon Woryna, to by³ mój kuzyn. By³ sporo starszy, to jo mu 
dwojo³. Jak wielu Œl¹zoków tak i on by³ w niymieckim wojsku. Pamiyntom jak by³ na 
przepustce i mio³ wracaæ. By³ tu u nas sie po¿egnaæ, wsiod³ do cuga i pojecho³.
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Ziemia jastrzêbska w czasach okupacji

Wspomnienia Alfreda Woryny ze Zdroju
1 wrzeœnia 1939 roku. "Elegancko, pikno pogoda by³a"- tymi s³owami rozpoczyna 

pan Alfred swoje wspomnienia z okresu drugiej wojny œwiatowej. "Na dworcu szum 
ju¿ by³ od rana. Tu w domu kolejowym mieszka³y cztery rodziny kolejorzy. Z tego co 
pamiyntom to by³ Burzyñski, Cebula, Juraszek i Mocha. I ci kolejorze poci¹g 
szykowali, co by uciekaæ. Nas te¿ zba³uszyli. Wszystko my zostawili, cha³upa otwarto 
i wsiedli do poci¹gu. Ojciec wyskoczy³ na Górnym i wróci³, a my z matk¹ i bratem 
wysiedli dopiero w Paw³owicach i na piechota do Golasowic, kaj my przenocowali. 
Na drugi dzieñ, jak my przyszli nazod, to ju¿ by³o po wszystkim. Tu u Augusta Goika 
na Mazurowcu jeszcze stodo³a gora³a. My, jak to ³ebki, lotali poogl¹daæ spalone 
panzerauto przy Szotkówce w Mszanej- to co nasi trafili, jak bronili siê na Bo¿ej 
Górze. Lotali my te¿ na Pniówek ogl¹daæ zestrzelony niemiecki fligier, kiery tam 
wyl¹dowo³ na polu po lewej stronie drogi za lasem. To jest to pole przy ulicy 
Pszczyñskiej pomiêdzy lasem a wiaduktem w Bziu. Pamiyntom te¿ jak Niemcy 
budowali wiadukt kolejowy, jak siê na Dolne jedzie, co go to Poloki szpryngli. Tyn 
stary by³ ca³y z cegie³, a Niemcy go z kamieni odbudowali. No a potem do kasyna my 
musieli iœæ. Komisja siedzia³a na przodku, na pod³odze by³a linia kred¹ narysowano i 
tak my stoli jak sie nas o wszystko pytali”.

Pytany o to jak by³o w szkole "za Niemca" pan Alfred wspomina: "Jo cztery lata 
chodzi³ do niemieckiej szko³y- tej na Dolnym. Nauczyciele przyszli z Niemiec i po 
naszymu nic nie umieli, a my po niemiecku, ale jakoœ my sie nauczyli. Jak sie nie 
myla, ksi¹dz nas chyba uczy³ "Vater unser"- "Ojcze nasz". Kierownikiem szko³y by³

Szkolne zdjêcie z okresu okupacji. Pan Alfred stoi jako czwarty od prawej w drugim rzêdzie. 
W pierwszym rzêdzie, trzeci od prawej, kierownik szko³y Berndt. Fot. ze zbiorów A. Woryny.
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Potym sie okaza³o, ¿e wysiod³ na Górnym i uciyk³ do partyzantów. Na Pochwaciu 
mieli schron. Jednej nocy przyjechali Niymce i ich tam zastrzelili. Z tego co 
pamiyntom, mój kuzyn mio³ dziewiêæ dziur po kulach. Razem z Obracajem s¹ 
pochowani na cmentarzu na Górnym. Potym godali, ¿e znodli tego co ich wydo³- jak 
po nim ju¿ œlimoki ³azi³y”.

Zapytany o "Marsz Œmierci" pan Alfred przez chwilê milczy. "To tak widzieæ, to nie 
do opowiedzenia. Byœ to widzia³- mrozy jak pierun, a oni w tych waciokach, co kiery 
mio³, to sie nakry³. Albo mieli s³om¹ nogi poowijane albo szmatami. Do tego dwora 
przy koœciele ich wpakowali, a ten dwór to takie wiejskie budynki. Na dole by³y 
zwierzêta- krowy, œwinie, a na wierchu ludzie mieszkali. No to czêœæ tych wiêŸniów 
ludzie wzieli do cha³upy, a reszta zosta³a na placu. Na œrodku by³ taki wielki gnojok, to 
tam sie zakopywali, bo trocha cieplej mieli. Ze dwa dni tu siedzieli. W niedziela jak my 
wychodzili z koœcio³a, to ci wiêŸniowie stoli przy p³ocie. Jedni chcieli chleba, inni 
gazety. Jeden z nich siê przedstawi³ Prokop i ¿e jest z Wodzis³awia. Co kto mio³, to im 
ciepny³, a mnie matka zawsze bu³ki dawa³a do roboty. No to jo te¿ chca im te bu³ki 
ciepn¹æ, a tukyj, pieruna, wartownik idzie. Wszyscy to SS byli, ale jak mnie uwidzio³, 
to siê obróci³ i poszed³ nazod. Albo nie zauwa¿y³, ¿e chca im coœ ciepnyæ, albo nie 
chcio³ widzieæ. W ta niedziela te¿ razem ze Szkróbczyn¹ poszli my obejrzeæ œwinka 
w chlewiku, jak sie tam chowie. Z kasyna zawsze coœ zostawa³o, to se chowali jedna. 
Z tego folwarku wychodzi³a tako w¹sko droga i tam sto³y wozy. Przy tych wozach sto³ 
wartownik, a z drugiej strony jeden wiêzieñ chodzi³. Co on tam szuka³, to nie wiem, 
ale wartownik jak go uwidzio³, to œci¹gn¹³ karabin i buch- ju¿ tamtyn le¿o³. Jak to 
Szkróbczyno uwidzia³a, a to bito Niemka by³a, to rynce z³o¿y³a i powiedzia³a: „Mein 
gott, das unsry leuty so was machen könen das chab ich nie und nie geglaubt”, to 
jest: "Mój Bo¿e, ¿e nasi ludzie takie coœ zrobiæ mog¹, to nigdy a nigdy bych w to nie 
uwierzy³a". Ju¿ nawet tego œwinioka widzieæ nie chcia³a ino nazot do kasyna. 
Siedzia³a przy stole, g³owa rynkami podpar³a i sie ju¿ nic w tyn dziyñ nie odezwa³a. 
Jak ju¿ wychodzili z tego folwarku, to Niemcy bagnetami budli tyn gnojok. Kierego 
¿ywego wyrychtali, to go od razu kropli, a kiery dosto³ bagnetym, no to ju¿ tam zosto³. 
Tukyj jak jedziesz pod Cyntnerowiec i skryncosz do szko³y, kiedyœ to by³a górniczo, to 
na œniegu by³y œlady krwi. Nikt ju¿ tam nie le¿o³, ino te œlady zosta³y, d³ugie na cztery 
kroki. Tyn jyniec jak dosto³, to musio³ jeszcze te pora kroków zrobiæ".

"Potem jak sie front zbli¿o³, to Kasyno zamykali. To co zosta³o- m¹ka, cukier- to 
powywozili, czêœæ pochowali, a jak Rusy weszli to i tak wszystko znodli i wykradli. 
Rusy ino chodzili i posmotrieæ chcieli. Hermana w szuflodkach szukali. Jo w kasynie 
by³ do koñca, to mi Szkróbka powiedzio³, ¿e co chca to se moga wzi¹æ. Mio³ tam takie 
fajne radia i inne rzeczy, a jo se wzió³ miech m¹ki, ¿eby w razie czego, jakby front 
d³ugo sto³, by³o co jeœæ".

"Pod koniec wojny, tu gdzie teraz jest s¹d, by³ szpital. My na to Beldona godali, bo 
to by³o sanatorium Huty Baildon. Poci¹gami Niemcy przywozili rannych ze wschodu i 
tu na rampie przy dworcu kolejowym ich roz³adowywali. To byli ci odmro¿eni, to to nie 
ludzkim g³osem p³aka³o, jeden wielki jêk. Kaj go chyci³, czy za nos, czy ucho, to 
urwa³- normalnie ulecia³o. Tych co nie prze¿yli, to ich chowali ko³o tego szpitala. Jo 
tamtêdy dziennie chodzi³ do kasyna, to dobrze pamiêtom. By³y tam dwie raje 
grobów, krzy¿ i tablica, a na niej napis: "Toten in ruhe lassen”- "Nieboszczyków w 
spokoju zostawiæ". Po wojnie jakoœ sie to straci³o, dopiero jak ten s¹d robili, to 
wykopali jakieœ koœci. Nawet nie wiedzieli co to jest. Myœleli, ¿e to s¹ szcz¹tki tych
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wiêŸniów z Oœwiêcimia i robili wielki dochodzenie, a wystarczy³o siê ino zapytaæ".
 „Widzisz, kiebych wiedzio³, ¿e to wszystko bydzie wa¿ne, to bych se to wszystko 

notowo³, a tak teraz ju¿ za wiela nie pamiyntom”- ¿artuje pan Alfred koñcz¹c nasz¹ 
rozmowê.

Wspomnieñ wys³ucha³ i zanotowa³ Dariusz Mazur (Towarzystwo Mi³oœników Ziemi 
Jastrzêbskiej)

Historiê Franciszka Mochy, Leona Woryny oraz innych mieszkañców naszej ziemi 
mo¿na przeczytaæ w ksi¹¿kach Józefa Musio³a m.in. „Œl¹zacy” i „Ludzie tej ziemi”.

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

Wspomnienia El¿biety Roj z Pielgrzymowic
Urodzona w 1927 r. pani El¿bieta Roj z Pielgrzymowic w chwili wybuchu drugiej 

wojny œwiatowej liczy³a sobie zaledwie 12 lat. Pomimo to, doskonale pamiêta ów 
wrzeœniowy dzieñ, kiedy rozpêta³a siê wojenna zawierucha: „1 wrzeœnia 1939 r. o 
godzinie 16 z minutami poru niymieckich ¿o³nierzy przejecha³o przez wieœ na 
motorach…”. Zapytana o kierunek przejazdu, odpowiedzia³a, ¿e „jechali od strony 
Jastrzêbio ku granicy z Zebrzydowicami. Na drugi dziyñ ju¿ my byli jakby Niymcami”.

Pielgrzymowice stanowi³y potencjalny teren dzia³añ wojennych. Pani El¿bieta 
mówi, i¿ walczono w lasach ko³o Pruchnej i „jak jechali drogom do Cieszyna, to tam 
potym by³y bitwy”.

Z chwil¹ wybuchu wojny wprowadzono restrykcje dotycz¹ce rozmaitych sfer 
¿ycia. Pani Roj pamiêta, i¿ na jakiœ czas zawieszono zajêcia w szkole. Ówczesna 
pielgrzymowicka szko³a wznosi³a siê w miejscu, w którym dziœ stoi budynek 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej (ul. Zebrzydowicka). Najpierw odwo³ano polskiego 
dyrektora szko³y Józefa Kurtycza, którego dalsze wojenne losy nie s¹ dok³adnie pani 
El¿biecie znane. Pamiêta jednie, i¿ wróci³ do miejsce swego pochodzenia 
znajduj¹cego siê gdzieœ w g³êbi kraju. Na jego miejsce wprowadzono Niemca. 
„Wszystko by³o po niymiecku, nauczyciele ty¿ Niymcy”. Pani El¿bieta pamiêta, i¿ na 
pocz¹tku „przysposobiali nas do nauki w cudzym jynzyku, potym, jak my ju¿ cosik 
rozumieli, uczyli po niymiecku”. Przedmiotów by³o wiele, miêdzy innymi: geografia, 
historia Niemiec, rachunki, œpiew i religia prowadzona przez osobê œwieck¹. 
Oczywiœcie w niemieckiej szkole panowa³a ¿elazna dyscyplina. Pani El¿bieta 
wspomina: „Nauczyciel weszo³ do klasy, wszyscy my musieli stanoæ i pedzieæ: Heil 
Hitler! lub Guten Morgen!” Inne wspomnienia z czasów szkolnych dotyczy³y kar za 
niepos³uszeñstwo: „Jak kiery by³ niepos³uszny, nauczyciel mio³ tako cienko laga, 
kier¹ pro³ po rynkach”. Zadania domowe odrabiane by³y wieczorem przy lampie 
naftowej „bo sztromu my w cha³pie ni mieli”. Nie by³o równie¿ odbiorników 
radiowych, „a tyn, kiery jaki mio³, to go pod pierzyn¹ trzymo³, bo siê bo³, ¿e Niemcy 
przidom i weznom”. Pani El¿bieta posiada traumatyczne wspomnienia dotycz¹ce 
porannych wyjœæ do szko³y i powrotów. Mówi, ¿e „ cz³owiek ze strachym szo³ do tej 
szko³y, najbardziej bo³ach siê, ¿e jak przyda nazad, to nie zastana ju¿ ojca w doma”. 
Zapytana o powód tego stanu rzeczy, powiedzia³a, ¿e „bele kogo brali do budowanio 
okopów i roboty na froncie. Dostowa³o siê kartke z wezwaniem, godzinom stawienio 
siê, no i trza by³o iœæ”. Biuro zg³oszeniowe znajdowa³o siê przy dzisiejszej ulicy 
Jastrzêbskiej, obok poczty.
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Potym sie okaza³o, ¿e wysiod³ na Górnym i uciyk³ do partyzantów. Na Pochwaciu 
mieli schron. Jednej nocy przyjechali Niymce i ich tam zastrzelili. Z tego co 
pamiyntom, mój kuzyn mio³ dziewiêæ dziur po kulach. Razem z Obracajem s¹ 
pochowani na cmentarzu na Górnym. Potym godali, ¿e znodli tego co ich wydo³- jak 
po nim ju¿ œlimoki ³azi³y”.

Zapytany o "Marsz Œmierci" pan Alfred przez chwilê milczy. "To tak widzieæ, to nie 
do opowiedzenia. Byœ to widzia³- mrozy jak pierun, a oni w tych waciokach, co kiery 
mio³, to sie nakry³. Albo mieli s³om¹ nogi poowijane albo szmatami. Do tego dwora 
przy koœciele ich wpakowali, a ten dwór to takie wiejskie budynki. Na dole by³y 
zwierzêta- krowy, œwinie, a na wierchu ludzie mieszkali. No to czêœæ tych wiêŸniów 
ludzie wzieli do cha³upy, a reszta zosta³a na placu. Na œrodku by³ taki wielki gnojok, to 
tam sie zakopywali, bo trocha cieplej mieli. Ze dwa dni tu siedzieli. W niedziela jak my 
wychodzili z koœcio³a, to ci wiêŸniowie stoli przy p³ocie. Jedni chcieli chleba, inni 
gazety. Jeden z nich siê przedstawi³ Prokop i ¿e jest z Wodzis³awia. Co kto mio³, to im 
ciepny³, a mnie matka zawsze bu³ki dawa³a do roboty. No to jo te¿ chca im te bu³ki 
ciepn¹æ, a tukyj, pieruna, wartownik idzie. Wszyscy to SS byli, ale jak mnie uwidzio³, 
to siê obróci³ i poszed³ nazod. Albo nie zauwa¿y³, ¿e chca im coœ ciepnyæ, albo nie 
chcio³ widzieæ. W ta niedziela te¿ razem ze Szkróbczyn¹ poszli my obejrzeæ œwinka 
w chlewiku, jak sie tam chowie. Z kasyna zawsze coœ zostawa³o, to se chowali jedna. 
Z tego folwarku wychodzi³a tako w¹sko droga i tam sto³y wozy. Przy tych wozach sto³ 
wartownik, a z drugiej strony jeden wiêzieñ chodzi³. Co on tam szuka³, to nie wiem, 
ale wartownik jak go uwidzio³, to œci¹gn¹³ karabin i buch- ju¿ tamtyn le¿o³. Jak to 
Szkróbczyno uwidzia³a, a to bito Niemka by³a, to rynce z³o¿y³a i powiedzia³a: „Mein 
gott, das unsry leuty so was machen könen das chab ich nie und nie geglaubt”, to 
jest: "Mój Bo¿e, ¿e nasi ludzie takie coœ zrobiæ mog¹, to nigdy a nigdy bych w to nie 
uwierzy³a". Ju¿ nawet tego œwinioka widzieæ nie chcia³a ino nazot do kasyna. 
Siedzia³a przy stole, g³owa rynkami podpar³a i sie ju¿ nic w tyn dziyñ nie odezwa³a. 
Jak ju¿ wychodzili z tego folwarku, to Niemcy bagnetami budli tyn gnojok. Kierego 
¿ywego wyrychtali, to go od razu kropli, a kiery dosto³ bagnetym, no to ju¿ tam zosto³. 
Tukyj jak jedziesz pod Cyntnerowiec i skryncosz do szko³y, kiedyœ to by³a górniczo, to 
na œniegu by³y œlady krwi. Nikt ju¿ tam nie le¿o³, ino te œlady zosta³y, d³ugie na cztery 
kroki. Tyn jyniec jak dosto³, to musio³ jeszcze te pora kroków zrobiæ".

"Potem jak sie front zbli¿o³, to Kasyno zamykali. To co zosta³o- m¹ka, cukier- to 
powywozili, czêœæ pochowali, a jak Rusy weszli to i tak wszystko znodli i wykradli. 
Rusy ino chodzili i posmotrieæ chcieli. Hermana w szuflodkach szukali. Jo w kasynie 
by³ do koñca, to mi Szkróbka powiedzio³, ¿e co chca to se moga wzi¹æ. Mio³ tam takie 
fajne radia i inne rzeczy, a jo se wzió³ miech m¹ki, ¿eby w razie czego, jakby front 
d³ugo sto³, by³o co jeœæ".

"Pod koniec wojny, tu gdzie teraz jest s¹d, by³ szpital. My na to Beldona godali, bo 
to by³o sanatorium Huty Baildon. Poci¹gami Niemcy przywozili rannych ze wschodu i 
tu na rampie przy dworcu kolejowym ich roz³adowywali. To byli ci odmro¿eni, to to nie 
ludzkim g³osem p³aka³o, jeden wielki jêk. Kaj go chyci³, czy za nos, czy ucho, to 
urwa³- normalnie ulecia³o. Tych co nie prze¿yli, to ich chowali ko³o tego szpitala. Jo 
tamtêdy dziennie chodzi³ do kasyna, to dobrze pamiêtom. By³y tam dwie raje 
grobów, krzy¿ i tablica, a na niej napis: "Toten in ruhe lassen”- "Nieboszczyków w 
spokoju zostawiæ". Po wojnie jakoœ sie to straci³o, dopiero jak ten s¹d robili, to 
wykopali jakieœ koœci. Nawet nie wiedzieli co to jest. Myœleli, ¿e to s¹ szcz¹tki tych

7

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (13)

wiêŸniów z Oœwiêcimia i robili wielki dochodzenie, a wystarczy³o siê ino zapytaæ".
 „Widzisz, kiebych wiedzio³, ¿e to wszystko bydzie wa¿ne, to bych se to wszystko 

notowo³, a tak teraz ju¿ za wiela nie pamiyntom”- ¿artuje pan Alfred koñcz¹c nasz¹ 
rozmowê.

Wspomnieñ wys³ucha³ i zanotowa³ Dariusz Mazur (Towarzystwo Mi³oœników Ziemi 
Jastrzêbskiej)

Historiê Franciszka Mochy, Leona Woryny oraz innych mieszkañców naszej ziemi 
mo¿na przeczytaæ w ksi¹¿kach Józefa Musio³a m.in. „Œl¹zacy” i „Ludzie tej ziemi”.

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

Wspomnienia El¿biety Roj z Pielgrzymowic
Urodzona w 1927 r. pani El¿bieta Roj z Pielgrzymowic w chwili wybuchu drugiej 

wojny œwiatowej liczy³a sobie zaledwie 12 lat. Pomimo to, doskonale pamiêta ów 
wrzeœniowy dzieñ, kiedy rozpêta³a siê wojenna zawierucha: „1 wrzeœnia 1939 r. o 
godzinie 16 z minutami poru niymieckich ¿o³nierzy przejecha³o przez wieœ na 
motorach…”. Zapytana o kierunek przejazdu, odpowiedzia³a, ¿e „jechali od strony 
Jastrzêbio ku granicy z Zebrzydowicami. Na drugi dziyñ ju¿ my byli jakby Niymcami”.

Pielgrzymowice stanowi³y potencjalny teren dzia³añ wojennych. Pani El¿bieta 
mówi, i¿ walczono w lasach ko³o Pruchnej i „jak jechali drogom do Cieszyna, to tam 
potym by³y bitwy”.

Z chwil¹ wybuchu wojny wprowadzono restrykcje dotycz¹ce rozmaitych sfer 
¿ycia. Pani Roj pamiêta, i¿ na jakiœ czas zawieszono zajêcia w szkole. Ówczesna 
pielgrzymowicka szko³a wznosi³a siê w miejscu, w którym dziœ stoi budynek 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej (ul. Zebrzydowicka). Najpierw odwo³ano polskiego 
dyrektora szko³y Józefa Kurtycza, którego dalsze wojenne losy nie s¹ dok³adnie pani 
El¿biecie znane. Pamiêta jednie, i¿ wróci³ do miejsce swego pochodzenia 
znajduj¹cego siê gdzieœ w g³êbi kraju. Na jego miejsce wprowadzono Niemca. 
„Wszystko by³o po niymiecku, nauczyciele ty¿ Niymcy”. Pani El¿bieta pamiêta, i¿ na 
pocz¹tku „przysposobiali nas do nauki w cudzym jynzyku, potym, jak my ju¿ cosik 
rozumieli, uczyli po niymiecku”. Przedmiotów by³o wiele, miêdzy innymi: geografia, 
historia Niemiec, rachunki, œpiew i religia prowadzona przez osobê œwieck¹. 
Oczywiœcie w niemieckiej szkole panowa³a ¿elazna dyscyplina. Pani El¿bieta 
wspomina: „Nauczyciel weszo³ do klasy, wszyscy my musieli stanoæ i pedzieæ: Heil 
Hitler! lub Guten Morgen!” Inne wspomnienia z czasów szkolnych dotyczy³y kar za 
niepos³uszeñstwo: „Jak kiery by³ niepos³uszny, nauczyciel mio³ tako cienko laga, 
kier¹ pro³ po rynkach”. Zadania domowe odrabiane by³y wieczorem przy lampie 
naftowej „bo sztromu my w cha³pie ni mieli”. Nie by³o równie¿ odbiorników 
radiowych, „a tyn, kiery jaki mio³, to go pod pierzyn¹ trzymo³, bo siê bo³, ¿e Niemcy 
przidom i weznom”. Pani El¿bieta posiada traumatyczne wspomnienia dotycz¹ce 
porannych wyjœæ do szko³y i powrotów. Mówi, ¿e „ cz³owiek ze strachym szo³ do tej 
szko³y, najbardziej bo³ach siê, ¿e jak przyda nazad, to nie zastana ju¿ ojca w doma”. 
Zapytana o powód tego stanu rzeczy, powiedzia³a, ¿e „bele kogo brali do budowanio 
okopów i roboty na froncie. Dostowa³o siê kartke z wezwaniem, godzinom stawienio 
siê, no i trza by³o iœæ”. Biuro zg³oszeniowe znajdowa³o siê przy dzisiejszej ulicy 
Jastrzêbskiej, obok poczty.
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Reorganizacja nie ominê³a równie¿ s³u¿b koœcielnych. W chwili wybuchu wojny, 
pos³ugê proboszcza sprawowa³ ks. Jan Górka. Niemcy jednak szybko zmienili ten 
stan rzeczy, sprowadzaj¹c niemieckiego kap³ana. Tym sposobem zarówno Msza 
œw., jak i spowiedŸ odbywa³a siê w jêzyku niemieckim.

Posterunek policji mieœci³ siê w s¹siednich Golasowicach. Obowi¹zywa³a 
godzina policyjna. Pani El¿bieta pamiêta, i¿ by³a œciœle przestrzegana i 
obowi¹zywa³a wszystkich: „Nie wiym ju¿, o kierej sie zaczyna³a, wiym ino, ¿e jak 
kiery ³azi³ do roboty, to dostowo³ przepustkê, ¿e o tej szo³, a o tej musio³ byæ nazod”.

Zapytana o kwestie ¿ywieniowe pani Roj odpowiedzia³a: „Ziemioki siê nakopa³o, 
uwarzi³o, jak jako kura lota³a po placu, to siê j¹ uchowa³o”. Jednak nie by³a to taka 
b³aha sprawa, poniewa¿ w ówczesnych czasach funkcjonowa³ tzw. kontyngent. Pani 
Ela pamiêta, i¿ iloœæ oddawanego ¿ywca i p³odów rolnych by³a uzale¿niona od 
wielkoœci u¿ytkowanego pola: „Im wiyncej by³o hektarów, tym wiyncej trza by³o 
oddaæ”. Rolnicy wieŸli kartofle, œwinie, kury w zamian otrzymuj¹c ekwiwalent 
pieniê¿ny. Jedno ze wspomnieñ El¿biety Roj dotyczy tzw. „procedury” oddawania 
trzody chlewnej: „Jak kiery mio³ œwinia, wtedy jecha³ na gmina, w strona Golasowic, 
spytaæ siê, kiedy to mo¿e przywjyŸ . Oni podowali mu wagê, jak ta œwinia tela wa¿y³a, 
wtedy j¹ zawozi³.” Sklepy by³y nie najgorzej zaopatrzone, aczkolwiek dostêpnoœæ do 
zakupów okreœlonych towarów ogranicza³y tzw. kartki ¿ywnoœciowe. Pani El¿biecie 
szczególnie utkwi³y w pamiêci „kartki na miêso”.

Pani El¿bieta doskonale pamiêta czasy wojenne, kiedy to chleb wyrabiano 
samodzielnie w domowej kuchni: „trza by³o dobrze po³¹czyæ sk³adniki, ¿eby urosno³, 
potym nieœli my go do piekorza”. W³aœcicielem piekarni by³ niejaki Stania, zaœ sam 
budynek wznosi³ siê w tym samym miejscu, co dzisiejszy. „Piekorz godo³, kiedy 
mogymy po tyn chlyb przyjœæ- wspomina pani Roj- przewa¿nie by³y to dwie godziny”. 
Za tê us³ugê równie¿ siê p³aci³o. „Wszystko kosztowa³o roz dro¿yj, jak na przik³od 
chlyb by³ za 10 z³otych, to trza by³o daæ 20 z³”. Dopiero z biegiem czasu 
wprowadzono walutê obowi¹zuj¹c¹ w Niemczech, czyli marki.

W ówczesnych czasach tak¿e Pielgrzymowice nie uchroni³y siê przed tzw. 
„Volkslist¹”. Osobom uznanym za Polaków z krwi i koœci, czyli jak to okreœla³a pani 
Ela  „czysty Polok”, grozi³o zes³anie do obozu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau. Nie uda³o siê unikn¹æ tego losu pewnemu mê¿czyŸnie. El¿bieta Roj 
pamiêta szczególn¹ natarczywoœæ jego ¿ony oraz upór, z jakim prosi³a ojca swej 
rocznikowej kole¿anki Agnieszki- Karola o wstawiennictwo. „£on umio³ po 
niymiecku, robi³ na poczcie, nie umio³ nikomu odmówiæ. Piso³ listy, piso³ tak d³ugo, a¿ 
wreszcie tyn ch³op przyszo³ z powrotym”.

  Zgodnie ze wspomnieniami pani Roj „trzeba by³o fest podpaœæ, ¿eby kogo wzili, 
abo jak kiery naskar¿y³”. W s¹siedztwie rodziny Rojów mieszka³ cz³owiek 
nazwiskiem Labza- „Mieli my spokój, bo to by³ Niymiec, tutejszy”. Wed³ug 
reminiscencji pani Roj, Labza zamieszkiwa³ Pielgrzymowice ju¿ przed wojn¹, wtedy 
te¿ para³ siê dowo¿eniem mleka do paw³owickiej mleczarni.

W Pielgrzymowicach wznosi siê zamek Reizensteinów. Pani El¿bieta mówi, i¿ w 
jego obszarze równie¿ toczy³y siê dzia³ania wojenne. Jednak nieznane s¹ jej bli¿sze 
szczegó³y. Dociekliwe pytanie kwituje krótko: „Takimi sprawami dziecka siê nie 
zajmowa³y”.

El¿bieta Roj wspomina, i¿ podczas ostrzeliwania ca³a rodzina ucieka³a do 
piwnicy, zaœ „na ka¿dym rogu woko³o cha³py sto³y armatki z bombami”.
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We wspomnieniach El¿biety Roj zachowa³y siê zw³aszcza prze¿ycia dotycz¹ce 
wkroczenia wojsk rosyjskich na teren Pielgrzymowic. 

W opozycji do okrucieñstwa i braku kultury ¿o³nierzy wojsk rosyjskich pani 
El¿bieta stawia og³adê oraz ¿yczliwoœæ „wojoków niemieckich”. Mówi, ¿e „Ruscy 
brali wszystko co popadnie, ograbiali nas z wszystkigo, ³adowali na wozy cynne 
rzeczy, meble”. Wed³ug pani Roj Niemcy zaœ byli inni. We wspomnieniach zachowali 
siê jako ludzie dobrego serca, którzy „dzielili siê wszystkim co mieli, dowali nom, 
dzieckom, czekolade, cukierki”.

Po og³oszeniu kapitulacji, kordony wojsk niemieckich szykowa³y siê do odwrotu. 
„Proponowali nom, ¿e nas weznom ze sobom do Niymiec. Tam bydymy mieli lepij. 
Jednak starzik nie chcio³ zostawiæ ojcowizny tak, ¿e dali klepali my biyde”.

Koniec wojny nie oznacza³ jednak koñca problemów i trosk: „Wtedy dopiero siê 
zacz³o, wynoszyni odchodów po krowach i œwiniach, kiere Ruscy trzymali w doma, 
wychraniali my te¿ s³oma i siano”.Ponoæ ¿o³nierze nie licz¹c siê z nikim i z niczym, 
zaburzyli tradycyjny, harmonijny porz¹dek funkcjonowania rodziny, przewracaj¹c 
wszystko do góry nogami: „Z chlywa wygonili œwinie i krowy, zagnali je do cha³py. 
Pierziny i poduszki przeniœli do chlywików, kaj przed tym siedzia³y œwinie… i tam 
spali”. Tymczasem byd³o przebywa³o w domu.

Wywiad przeprowadzi³a Anna Ogierman (Pielgrzymowice)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzieñ agresji niemieckiej w œwietle kroniki parafii œw. Katarzyny
Bardzo bolesne rany zada³a koœcio³owi i plebani II wojna œwiatowa. Szkody 

ujemne powsta³y w drobnej tylko czêœci bezpoœrednio po wkroczeniu armii 
hitlerowskiej do Jastrzêbia (1 IX 1939 r.). G³ówne zaœ szkody spowodowa³y dopiero 
d³ugotrwa³e dzia³ania frontowe na terenie naszej parafii na schy³ku  wojny œwiatowej. 
Na d³ugie lata pozostanie pamiêtnym dzieñ wkroczenia armii niemieckiej na 
pierwszym dniu wybuchu wojny. By³ to w³aœnie pierwszy pi¹tek mies. wrzeœnia. W 
koœciele podczas uroczystego nabo¿eñstwa da³y siê nagle s³yszeæ gêste strza³y, 
przewa¿nie z karabinów maszynowych oraz potê¿ne detonacje pochodz¹ce od 
wybuchów min przy wysadzaniu w powietrze okolicznych mostów. Na tym 
pierwszym dniu pad³o tak¿e ofiar¹ kilka obiektów gospodarczych od tzw. pocisków 
zapalaj¹cych. Garstka polskich u³anów w dworze za stacj¹ kolejow¹ szybko siê 
musia³a oddaliæ przed nadchodz¹c¹ olbrzymi¹- przewa¿nie zmotoryzowan¹- 
przemoc¹ szybko siê posuwaj¹cej armii hitlerowskiej. W okolicy koœcio³a pozostawili 
u³ani trzech trupów pochowanych póŸniej na naszym cmentarzu. Po zakoñczeniu 
nabo¿eñstwa- podczas którego uda³o siê proboszczowi tylko z trudem powstrzymaæ 
wiernych od pop³ochu- opuœcili wszyscy œwi¹tyniê i w przera¿eniu ukrywali siê gdzie 
kto móg³. Proboszcz zaœ kaza³ zaprz¹gn¹æ swoje konie i wyjecha³ fur¹ wraz z 
kanonikami na Kindrê, gdzie zebra³a siê tak¿e wiêksza liczba osób wraz z dzieæmi. 
Tam, po wy³adowaniu ¿ywnoœci, przetrwaliœmy od godz. 9 rano a¿ do wieczora. Tam 
by³ naszym „schronem” szeroki, zewsz¹d krzewami dobrze zas³oniony, w¹wóz w 
œredniej czêœci farskiego lasu na Kindrze. Tam by³y tak¿e ukryte naczynia koœcielne 
(monstrancje i kielichy) oraz ksiêgi metrykalne, które proboszcz ju¿ dzieñ przedtem 
wywióz³ na Kindrê, gdzie zakopano je w skrzyni na polu „kontraktnika farskiego” œp. 
Franciszka Wali. Poniewa¿ plebaniê pozostawiliœmy nie zamkniêt¹, aby unikn¹æ
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abo jak kiery naskar¿y³”. W s¹siedztwie rodziny Rojów mieszka³ cz³owiek 
nazwiskiem Labza- „Mieli my spokój, bo to by³ Niymiec, tutejszy”. Wed³ug 
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wywióz³ na Kindrê, gdzie zakopano je w skrzyni na polu „kontraktnika farskiego” œp. 
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ewentualnego gwa³townego w³amania, wys³aliœmy wieczorem, kiedy ju¿ oddala³o 
siê z³owrogie ¿egotanie karabinów maszynowych w kierunku Paw³owic, kilku pos³ów 
w stronê koœcio³a, aby siê przekonaæ, co siê dzieje w koœciele i na plebani. Okaza³o 
siê, ¿e tam by³o ju¿ cicho i nic nie by³o uszkodzone, poza pooranym za torem 
kolejowym przed plebani¹ polem, gdzie operowa³ przez krótki czas potê¿ny czo³g 
niemiecki. Wieczorem wiêc, kiedy strza³y dochodzi³y ju¿ od Paw³owic i ̄ orów (armia 
niemiecka posuwa³a siê bowiem bardzo prêdko) powróci³a ludnoœæ do swoich 
domów.
* Powy¿szy fragment kroniki parafialnej napisa³ ks. proboszcz Augustyn Machalica 
tu¿ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Zachowano oryginaln¹ pisowniê.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsca Pamiêci

Grób ¯o³nierzy Wrzeœnia przy koœciele œw. Katarzyny

Poprzednia wersja nagrobka na mogile A. Kumora 
i P. Sterniczuka; fot. ze zbiorów GHM.

Bohaterska walka u³anów 
œl¹skich z niemieckimi si³ami 
pancernymi 1 wrzeœnia 1939 r. 
nierozerwalnie wi¹¿e siê ze 
wzgórzem nosz¹cym nazwê 
Bo¿ej Góry. Mimo up³ywu 70 
lat dziwiæ musi brak na 
rzeczonym wzn ies ien iu  
jakiegokolwiek upamiêtnienia 
kawalerzystów dowodzonych 
przez rotmistrza Eysymonta. 
Jedynym Miejscem Pamiêci 
jest mogi³a dwóch u³anów 
znajduj¹ca siê tu¿ przy 
ogrodzeniu cmentarza parafii 
œw. Katarzyny w Jastrzêbiu 
Górnym. 

W  z b i o r a c h  G H M  
zachowa ³o  s i ê  zd j êc i e  
ukazuj¹ce poprzedni kszta³t 
pomnika. Nagrobek uzyska³ 
kszta³t tablicy zwieñczonej 
krzy¿em ³aciñskim. Do tablicy 
wmontowano p³ytê z napisem: 
„Tu spoczywa dwuch polskich 
¿o³nierzy / którzy tutaj polegli 
dnia 1.9.1939 r. / jako pierwsze 
ofiary najazdu / hitlerowskiego 
na Polskê / Kumor Antoni z 
Zawiercia lat 24 / Sterniczuk 
Pawe³ z Równa lat 22 / 
N.O.W.P.”
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Obecny kszta³t nagrobka, X 2008 r., fot. D. Mazur.

Na pocz¹tku lat 90. na mogile pojawi³ siê nowy, granitowy nagrobek, któremu 
nadano wspó³czesny charakter. Na tablicy napisowej wyryto s³owa: „TU 
SPOCZYWAJ¥ / ̄ O£NIERZE / WRZEŒNIA 1939”. Na nakrywie powtórzono napis z 
poprzedniej wersji pomnika: „TU SPOCZYWA / DWÓCH POLSKICH / ̄ O£NIERZY, 
KTÓRZY / TUTAJ POLEGLI / DNIA 1.9.1939. JAKO / PIERWSZE OFIARY / 
NAJAZDU HITLERO- / WSKIEGO NA POLSKÊ / - KUMOR ANTONI / Z ZAWIERCIA 
LAT 24 / - STERNICZUK PAWE£ / Z RÓWNA LAT 22 / N.[IECH] O.[DPOCZYWAJ¥] 
W. P.[OKOJU]”.

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

Jastrzêbscy policjanci pomordowani na Wschodzie

We wrzeœniu 1939 r. polscy policjanci, podobnie jak wojsko, wycofywali siê na 
wschód przed przewa¿aj¹cymi si³ami niemieckimi. Zdradziecka polityka paktu 
Ribbentrop-Mo³otow pozbawi³a wszelkich z³udzeñ na przetrwanie. Policjanci, którzy 
zdo³ali uciec spod hitlerowskiego miecza, trafili pod radziecki topór. Wiosn¹ 1940 r. 
NKWD wymordowa³o w swojej siedzibie w Twerze (w latach 1931-1990 Kalinin) 
ponad 6200 polskich policjantów i innych wiêŸniów z obozu w Ostaszkowie. Na 
cmentarzu  w Miednoje, gdzie pochowano polskich policjantów, znajduj¹ siê groby 
tak¿e tych, którzy pe³nili s³u¿bê na posterunku w Jastrzêbiu Dolnym. Rejon tego 
posterunku obejmowa³ gminy: Jastrzêbie Górne, Jastrzêbie Dolne, Jastrzêbie Zdrój, 
Zofiówka, Gogo³owa, Po³omia, Mszana, kolonie: Pochwacie, Dubielec, Dêbina, 
Nêdza oraz przysió³ki: Biadaczów i Bo¿a Góra.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsca Pamiêci

Grób ¯o³nierzy Wrzeœnia przy koœciele œw. Katarzyny
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Bo¿ej Góry. Mimo up³ywu 70 
lat dziwiæ musi brak na 
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kawalerzystów dowodzonych 
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Jedynym Miejscem Pamiêci 
jest mogi³a dwóch u³anów 
znajduj¹ca siê tu¿ przy 
ogrodzeniu cmentarza parafii 
œw. Katarzyny w Jastrzêbiu 
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W  z b i o r a c h  G H M  
zachowa ³o  s i ê  zd j êc i e  
ukazuj¹ce poprzedni kszta³t 
pomnika. Nagrobek uzyska³ 
kszta³t tablicy zwieñczonej 
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ofiary najazdu / hitlerowskiego 
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Zawiercia lat 24 / Sterniczuk 
Pawe³ z Równa lat 22 / 
N.O.W.P.”
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Dom rodziny Antoñczyk, w którym znajdowa³ siê posterunek policji, III 2009 r., fot. D. Mazur.

Od pocz¹tku lat 30. posterunek mieœci³ siê w domu rodziny Antoñczyk. Policjanci 
zajmowali jeden pokój w tylnej czêœci nowo wybudowanego domu z oknem 
skierowanym na podwórze, na którym sta³ ceg³¹ murowany areszt. 

Komendantem posterunku w Jastrzêbiu Dolnym we wrzeœniu 1939 r. by³ Jan 
Abrachamczyk, syn Polikarpa i Albiny, urodzony w 24 stycznia 1897 r. w 
Niewiadomiu Dolnym. Od 1919 r. by³ cz³onkiem POW, a w 1921 r. bra³ czynny udzia³ 
w III powstaniu œl¹skim, za co zosta³ odznaczony Œl¹sk¹ Wstêg¹ Walecznoœci i 
Zas³ugi. W okresie miêdzywojennym za zas³ugi w walkach o wieczyste prawa do 
Œl¹ska Piastowskiego otrzyma³ Gwiazdê Górnoœl¹sk¹. W sierpniu 1927 r. rozpocz¹³ 
s³u¿bê w Jastrzêbiu Zdroju, a w styczniu 1928 r. zosta³ awansowany na starszego 
posterunkowego. W 1929 r. wojewoda œl¹ski przyzna³ mu Medal Dziesiêciolecia 
Odzyskanej Niepodleg³oœci, a w 1932 r., za dobre wyniki, otrzyma³ Odznakê 
Pami¹tkow¹ Policji Województwa Œl¹skiego z okazji jej dziesiêciolecia. Na rok przed 
wybuchem wojny ukoñczy³ w Jastrzêbiu kurs Ligi Obrony Przeciwlotniczej i 
Przeciwgazowej dla Komendantów i zastêpców Komendantów Obrony 
Przeciwlotniczej domów mieszkalnych. W marcu 1939 r. wojewoda œl¹ski Micha³ 
Gra¿yñski mianowa³ go starszym przodownikiem Policji Województwa Œl¹skiego, po 
czym obj¹³ on obowi¹zki komendanta posterunku w Jastrzêbiu po Teofilu 
Szczêsnym, który zosta³ przeniesiony do Paw³owic.

Teofil Szczêsny urodzi³ siê 22 kwietnia 1895 r. w Marklowicach jako syn Miko³aja 
i Zofii. By³ cz³onkiem POW Górnego Œl¹ska oraz dzia³aczem plebiscytowym. W III 
powstaniu œl¹skim by³ dowódc¹ 5 kompanii marklowskiej (przekszta³conej póŸniej w 
8 kompaniê) 14 pu³ku piechoty Wojsk Powstañczych. Za swoje zas³ugi zosta³ 
odznaczony Krzy¿em Powstañczym oraz innymi medalami. W 1928 r. zosta³ 
komendantem posterunku w Jastrzêbiu. Na trzy miesi¹ce przed wybuchem wojny 
przeniesiony do Paw³owic, gdzie doje¿d¿a³ na rowerze z Jastrzêbia.
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Jan Abrachamczyk, 
fot. ze zbiorów Œl¹skiej Biblioteki Cyfrowej.

1 wrzeœnia 1939 r. wraz z za³og¹ posterunku uchodzi³ w kierunku Krakowa, a 
póŸniej dalej na wschód. Wraz z nim ewakuowa³ siê tak¿e Franciszek Krawiec, syn 
Franciszka, urodzony 4 listopada 1898 r. w Jemielnicy (powiat Strzelce Opolskie). 
On tak¿e pe³ni³ s³u¿bê w POW Górnego Œl¹ska oraz bra³ udzia³ w akcji 
plebiscytowej. Podczas III powstania œl¹skiego walczy³ pod Gór¹ œw. Anny.  W 1924 
r. ukoñczy³ kurs na posterunkowego zorganizowany w Szkole Policji Województwa 
Œl¹skiego w Œwiêtoch³owicach. Jako policjant s³u¿bê rozpocz¹³ w Katowicach, a 
póŸniej od 1925 do 1934 r. w Go³kowicach i Godowie. W 1934 r. zosta³ przeniesiony 
do Jastrzêbia Zdroju, gdzie s³u¿y³ a¿ do wybuchu wojny. W 1938 r. odznaczono go 
Br¹zowym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê.

Na posterunku w Jastrzêbiu swoj¹ s³u¿bê pe³ni³ tak¿e pochodz¹cy z Ruptawy 
Józef Sternadel, syn Jana, urodzony 30 kwietnia 1898 r. Jako cz³onek POW 
Górnego Œl¹ska bra³ udzia³ w I i III powstaniu œl¹skim przenosz¹c broñ, rozkazy i 
amunicjê oraz prowadzi³ agitacjê przed i w czasie plebiscytu. Jako starszy 
posterunkowy otrzyma³ Krzy¿ na Œl¹skiej Wstêdze Walecznoœci i Zas³ugi, Medal 
Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci oraz Odznakê Pami¹tkow¹ Policji 
Województwa Œl¹skiego. 

War to  t ak¿e  wspomn ieæ  o  
policjantach, którzy chocia¿ nie pe³nili 
s³u¿by na posterunku w Jastrzêbiu 
Dolnym, to byli zwi¹zani z nasz¹ 
miejscowoœci¹. Rudolf Piksa urodzi³ 
siê 13 lutego 1895 r. w Szerokiej jako 
syn Jana i Katarzyny. Z zawodu by³ 
g ó r n i k i e m ,  u c z e s t n i c z y ³  w   
powstañczych zrywach. Odznaczony 
zosta³ krzy¿em zas³ugi. S³u¿bê pe³ni³ na 
p o s t e r u n k a c h  w  P u ñ c o w i e ,  
Koñczycach Wielkich, Ogrodzonej, 
Zebrzydowicach, Janowie, Or³owej i 
Nowym Boguminie. Pawe³ Kopyto, syn 
Miko³aja i Klary, urodzony 31 maja 1909 
r. w Jastrzêbiu Zdroju, pe³ni³ s³u¿bê w 
komisariacie w £aziskach Górnych, 
Murckach, Paw³owicach oraz w 
Boguminie na Zaolziu. Przebywa³ w 
Ostaszkowie na wyspie Sto³obnoje. 
Nastêpnie zosta³ przewieziony do 
wiêzienia tranzytowego w Kalininie, 
gdzie zosta³ zamordowany 4 maja 1940 
r. W 1991 r. odznaczono go poœmiertnie 
Medalem "Za udzia³ w wojnie obronnej 
1939", a w roku 1993- Krzy¿em 
Kampanii Wrzeœniowej 1939. Jan 
Powa³a urodzi³ siê 7 lutego 1896 r. w 
Pszowie jako syn Walentego i
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i Pauliny. W 1919 r.wst¹pi³ do organizowanego 1. Pu³ku Strzelców Bytomskich. Jako 
sier¿ant dowodzi³ 2. plutonem 10. kompanii bior¹cym udzia³ w walkach na granicy 
górnoœl¹skiej. W 1920 r. ukoñczy³ kurs podoficerski i w szeregach 167. pu³ku 
piechoty wzi¹³ udzia³ w wojnie polsko-radzieckiej. W III powstaniu œl¹skim jako 
dowódca 4. kompanii 14. pu³ku bra³ udzia³ w licznych bitwach m.in. w bitwie pod 
Olz¹, zaliczanej do jednej z najkrwawszych w powstaniach œl¹skich. Odznaczony 
zosta³ Krzy¿em Walecznych oraz Medalem "Polska Swemu Obroñcy" i Medalem 
Niepodleg³oœci oraz Odznak¹ "Miecze Hallerowskie". Po przy³¹czeniu Górnego 
Œl¹ska do Polski wst¹pi³ do Policji Województwa Œl¹skiego. W latach 1927-1930 
pe³ni³ s³u¿bê na posterunku w Jastrzêbiu Dolnym, a nastêpnie w Lyskach, Suminie 
oraz Wilczy Dolnej. Poœmiertnie zosta³ odznaczony Medalem "Za udzia³ w wojnie 
obronnej 1939", a w roku 1993- Krzy¿em Kampanii Wrzeœniowej 1939.

Wszyscy wymienieni policjanci w 2007 r. zostali awansowani przez prezydenta 
RP do stopnia aspiranta. Jest to tylko skrawek historii policjantów zwi¹zanych z 
nasz¹ miejscowoœci¹, którzy ponieœli œmieræ z r¹k oprawców. Inni tak¿e zas³uguj¹ na 
pamiêæ, dlatego prace nad histori¹ jastrzêbskich policjantów bêd¹ trwa³y. 

W 1993 r. w Katowicach powsta³ pomnik ku czci zamordowanych polskich 
policjantów II RP, a w 1995 r. uznano go jako miejsce pamiêci narodowej. Mo¿e 
kiedyœ tak¿e w Jastrzêbiu zostanie ods³oniêta pami¹tkowa tablica ku czci 
pomordowanych, którzy oddali ¿ycie za Woln¹ i Niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹. Czeœæ 
ich pamiêci!

•ród³a:
- Jan Delowicz- Œmieræ przysz³a wiosn¹, ̄ ory 2000.
- Miednoje. Ksiêga Cmentarna 2006 r. Wydana przez Radê Ochrony Pamiêci Walk i 
Mêczeñstwa.

Dariusz Mazur (Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jastrzêbski ¿yciorys

Józef Hetmaniok (1903-2001)
Urodzi³ siê 12 marca 1903 r. w Ruptawie jako syn Jana i Joanny. Mia³ 4 siostry 

(Anna, Maria, Julia, Gertruda) oraz 2 braci (Leon, drugi brat nieznany z imienia, 
uciek³ przed represjami do Anglii, gdzie zamieszkiwa³ do koñca ¿ycia).

Rodzina Hetmanioków pochodzi³a z Moszczenicy. Po zakupieniu domu 
przenios³a siê do pobliskiej Ruptawy. 

M³ody Józef ukoñczy³ 4 klasy szko³y ludowej. Po zakoñczeniu edukacji pracowa³ 
jako cieœla.

W 1921 r. Józef wraz z Leonem uczestniczy³ w trzecim powstaniu œl¹skim. Bra³ 
udzia³ w walkach, jakie toczy³y siê na terenie Jastrzêbia, a tak¿e pod Gór¹ œw. Anny.

W okresie od paŸdziernika 1930 do wrzeœnia 1932 r. odby³ s³u¿bê wojskow¹ w 
krakowskim 5. batalionie saperów uzyskuj¹c stopieñ kaprala oraz specjalnoœæ 
sapera cieœli.

- http://www.osrp1939.policja.katowice.pl/
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Na krótko przed œmierci¹ premier Jerzy Buzek przyzna³ mu emeryturê z tytu³u 
uczestnictwa w walce zbrojnej o granice II Rzeczypospolitej. 5 lipca 2001 r. 
postanowieniem prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego zosta³ odznaczony 
Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, ale nie zd¹¿y³ go odebraæ. 
Zachorowawszy na zapalenie p³uc Hetmaniok zmar³ 20 lipca 2001 r. w Ruptawie. 
Tym samym odszed³ ostatni powstaniec œl¹ski zamieszkuj¹cy nasz¹ ziemiê.

Mundur kombatancki, odznaczenia, dyplomy i fotografie Józefa Hetmanioka 
znajduj¹ siê w zbiorach GHM.

Marcin  Boratyn, Anna Ogierman (Pielgrzymowice)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leczy³em siê w Jastrzêbiu Zdroju

Za³atwianie wszelkich formalnoœci, zwi¹zanych z leczeniem sanatoryjnym trwa 
na ogó³ doœæ d³ugo. Natomiast, kiedy przyje¿d¿a siê ze skierowaniem do Jastrzêbia 
nie trzeba siê obawiaæ zbytnich „ceremonii”. Krótkie badanie u lekarza 
uzdrowiskowego, oznaczenie godzin pobierania zabiegów w biurze us³ug i na tym 
koniec.

K¹piele w solance, borowinie i tak zwane kwasowêglówki trwaj¹ przeciêtnie po 15 
minut. S¹ gor¹ce. Po nich nale¿y wypoczywaæ w ³ó¿ku przynajmniej przez jedn¹ 
godzinê. Kto robi inaczej nara¿a siê na przeziêbienie, a ca³a kuracja mo¿e okazaæ siê 
ma³o skuteczn¹. Podczas wypoczynku w ³ó¿ku spaæ nie wolno. Dba o to zreszt¹ pani 
JULIA ŒMIETANOWA, która z macierzyñsk¹ pieczo³owitoœci¹ zawija ka¿dego 
kuracjusza w kilka kocy, troszcz¹c siê o to, by siê porz¹dnie wypoci³.

Nastêpnie przebywa³ we Francji, gdzie 
pracowa³ w tamtejszej kopalni.

Po II wojnie œwiatowej trudni³ siê prac¹ górnika 
w kopalni „Chwa³owice”. Do Rybnika doje¿d¿a³ 
na rowerze, natomiast w okresie zimowym 
zamieszkiwa³ w hotelu robotniczym.

W 1948 r., w wieku 45 lat, o¿eni³ siê z Antonin¹ 
Kozio³ pochodz¹c¹ z Moszczenicy. Œlub wziêli w 
obrz¹dku ewangelicko-augsburgskim, poniewa¿ 
przysz³a ¿ona wyznawa³a protestantyzm. 
Antonina zmar³a 21 paŸdziernika 1986 r. w wieku 
82 lat. Pañstwo Hetmaniokowie nie doczekali siê 
potomstwa.

Józef przeszed³ na emeryturê w latach 60. 
ubieg³ego wieku. Niemal do koñca ¿ycia 
zajmowa³ pokój w budynku, który mieœci³ siê w 
tzw. „Dworze” (obecnie ulica Kiliñskiego). W 
ostatnich latach przed œmierci¹ Józefem 
opiekowa³a siê rodzina Kozinów oraz najbli¿si 
krewni. Mimo sêdziwego wieku chêtnie czyta³ 
gazety, ogl¹da³ telewizjê i odbywa³ spacery.

Józef Hemaniok w mundurze kombatanckim, 1971 r., 
fot. ze zbiorów GHM.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jastrzêbski ¿yciorys
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Muzea w Polsce i na œwiecie

Museumsinsel (Wyspa Muzeów) w Berlinie
Berliñska Wyspa Muzeów to unikat na skalê œwiatow¹. Na w¹skim cyplu 

otoczonym rzek¹ Szprew¹ i jej odnog¹ Kupfengraben wznosz¹ siê gmachy 5 
muzeów wpisanych jako ca³oœæ na listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO.

Do XVIII w. wyspa s³u¿y³a berliñczykom za ogrody i sk³ady handlowe. Dopiero w 
1810 r. król Fryderyk Wilhelm III zadecydowa³ o przeznaczeniu tego skrawka ziemi 
na budowê pierwszego w Prusach publicznego muzeum- otwarto je 20 lat póŸniej i w 
okresie póŸniejszym zaczêto okreœlaæ je jako Stare Muzeum (Altes Museum). W 
dalszej kolejnoœci powstawa³y kolejne instytucje: w 1859 r.- Królewskie Muzeum 
Pruskie (obecnie Nowe Muzeum- Neues Museum), w 1876 r.- Galeria Narodowa 
(obecnie Stara Galeria Narodowa- Alte Nationalgalerie), w 1904 r.- Muzeum 
Cesarza Fryderyka (obecnie Muzeum im. Bodego- Bode-Museum) i w 1930 r.- 
Muzeum Pergamoñskie (Pergamonsmuseum).

Najstarsze z muzeów jest godne uwagi ju¿ choæby ze wzglêdu na jego wspania³¹ 
neoklasyczn¹ bry³ê wspart¹ joñskimi kolumnami. Niegdyœ Altes Museum s³u¿y³o 
prezentacji królewskich zbiorów malarstwa, obecnie zaœ mo¿na równie¿ podziwiaæ 
zabytki antyczne, g³ównie greckie i rzymskie. Na zbiory egipskie przeznaczono 
Neues Museum, jednak budynek uleg³ zniszczeniu podczas wojny i obecnie jest w 
renowacji. Ju¿ pod koniec roku bêdzie mo¿na zobaczyæ tu s³ynne popiersie królowej 
Nefretete (które w œwietle ostatnich badañ jest prawdopodobnie falsyfikatem), a 
tak¿e kolekcjê papirusów. Z kolei w Altes Nationalgalerie podziwiaæ mo¿emy 
kolekcjê berliñskiej sztuki narodowej. W neobarokowej bryle Bode-Museum 
mieszcz¹ siê natomiast okazy sztuki niemieckiej, w³oskiej, a nawet bizantyjskiej. 
Godna uwagi jest równie¿ kolekcja monet od czasów staro¿ytnych do 
wspó³czesnoœci.

Bodaj najwiêksze atrakcje czekaj¹ na zwiedzaj¹cych w Muzeum Pergamoñskim. 
Nazwa instytucji nawi¹zuje do eksponowanego w œrodku ogromnego O³tarza 
Pergamoñskiego z II w. p.n.e., stanowi¹cego jeden z eksponatów Zbioru Sztuki 
Staro¿ytnej. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na równie monumentaln¹ bramê rynku z 

Fasada frontowa Altes Museum, VI 2009 r., fot. M. Boratyn
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W przeciwieñstwie do k¹pieli solankowych- „kwasowêglówki” s¹ k¹pielami 
„l¿ejszymi”. Jednak równie¿ i po nich nale¿y k³aœæ siê do ³ó¿ka. Natomiast k¹piele i 
ok³ady borowinowe nale¿¹ do najciê¿szych. S¹ za to najbardziej wartoœciowe, 
zw³aszcza w przypadkach przewlek³ego reumatyzmu. K¹piele te lecz¹ zupe³nie lub 
te¿ przynosz¹ d³ugotrwa³¹ ulgê. W zale¿noœci od pacjenta, od przestrzegania przez 
niego kuracji.

W jastrzêbskim uzdrowisku kuracjusz pozostaje pod troskliw¹ opiek¹ lekarza, 
który jest dla niego opiekunem i najlepszym doradc¹. Obojêtnie czy opiekuje siê nim 
dr TYPROWICZ czy dr ROTERMUND lub inny. Ka¿dy z lekarzy nie szczêdzi swych 
si³ i czasu, byleby kuracjusz czu³ siê po wyjœciu z sanatorium zdrowy i wypoczêty.

Stosowane w jastrzêbskim uzdrowisku zabiegi s¹ ró¿norodne. A wiêc przede 
wszystkim k¹piele przyrodolecznicze: solankowe, jodobromowe, kwasowêglowe, 
borowinowe i k¹piele na soli zab³ockiej.

Stosuje siê równie¿ natryski, zwane „biczem szkockim”, masa¿e, k¹piele 
elektryczne, galwanizacjê, faradyzacjê, solux, diatermiê krótkofalow¹, inhalacje 
solankowe itp.

Rodzaj zabiegów jest uzgadniany z lekarzem uzdrowiskowym.
Fakt, ¿e wszyscy kuracjusze s¹ z leczenia i pobytu w jastrzêbskim uzdrowisku 

zadowoleni jest du¿ej mierze zas³ug¹ personelu pomocniczego, a wiêc pielêgniarek, 
³aziennych, masa¿ystów itp.

Wœród obs³ugi w ³azienkach na szczególne uznanie zas³uguj¹: GERTRUDA 
KOZIELSKA, GERTRUDA ANTOÑCZYK i W. KWITKOWA. Pozosta³e nie s¹ 
równie¿ gorsze. Ogólnie mówi¹c w uzdrowisku, tak lekarze, jak i personel 
pomocniczy wyró¿niaj¹ siê du¿¹ fachowoœci¹ i wyrozumieniem dla kuracjuszy, 
którzy rekrutuj¹ siê g³ównie z kopalñ i hut województwa katowickiego.

Od czasu, kiedy Jastrzêbie Zdrój sta³o siê terenem Rybnicko-Wodzis³awskiego 
Okrêgu Wêglowego w Zarz¹dzie Uzdrowiska przewa¿a³y nastroje pesymistyczne. 
Mówi³o siê doœæ g³oœno, ¿e sprawa likwidacji uzdrowiska jest przes¹dzona. Myœl¹c 
wiêc o likwidacji zaczêto zaniedbywaæ stan budynków i obiektów sanatoryjnych.

Na szczêœcie „opamiêtano” siê w porê. Obecnie zwiêkszono kredyty na remonty 
bie¿¹ce i kapitalne. Myœli siê nadal powa¿nie o dalszej rozbudowie parku 
zdrojowego.

Za utrzymaniem jastrzêbskiego uzdrowiska przemawia:
- fakt, i¿ rozbudowa kopalñ d³ugo jeszcze nie bêdzie przeszkadzaæ jego dzia³alnoœci,
- potrzeba stworzenia w rozwijaj¹cym siê Okrêgu Wêglowym bazy lecznictwa 
otwartego i zamkniêtego dla górników i ich rodzin. Zw³aszcza leczenia reumatyzmu, 
którego w pracy na dole kopalni czêsto mo¿na siê nabawiæ.

Jest natomiast rzecz¹ obojêtn¹, czy jastrzêbskie uzdrowisko ma byæ nadal 
centralnym czy regionalnym. (jan)

Powy¿szy tekst jest przedrukiem z rybnickich „Nowin” (nr 40 z 9 X 1959 r.). 
Prasowy artyku³ sprzed pó³wiecza ukazuje obawy lekarzy i kuracjuszy w 
pocz¹tkowej fazie industrializacji regionu. Znamienne, ¿e owe “nastroje 
pesymistyczne” urzeczywistni³y siê. Skupienie w jednym miejscu lecznictwa 
uzdrowiskowego oraz przemys³u wydobywczego okaza³o siê nierealne. 
Zacytowany artyku³ by³ zatem przekazanym przez redaktora ³abêdzim œpiewem 
stuletniego uzdrowiska.
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Przydatne informacje:
Staatliche Museen zu Berlin
10785 Berlin, Staufenbergstrasse 41
tel. +49 030-266 3231, e-mail: info@smb.spk-berlin.de
www.smb.museum
Pergamonmuseum
Kupfergraben 5
Czynne: codziennie 10-18 (czwartek 10-22)
Tel. +49(0)30-266 3666
Altes Museum
Lustgarten
Czynne: codziennie 10-18 (czwartek 10-22)
tel. +49(0)30-2090 5577
Bode-Museum
Monbijoubrücke
Czynne: codziennie 10-18 (czwartek 10-22)
tel. +49(0)30-2090 5577
Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3
Czynne: wtorek-niedziela 10-18, czwartek 10-22
tel. +49(0)30-2090 5577
Neues Museum
Lustgarten
Otwarcie: 16 X 2009 r.
tel. 030-2090 5577
Ceny biletów: wszystkie muzea- 12 € (ulgowy 6 €), poszczególne muzea- 8 € 
(ulgowy 4 €)
W muzeach mo¿liwe jest fotografowanie bez u¿ycia lamp b³yskowych i statywu. 
Niedozwolone jest natomiast u¿ywanie telefonów komórkowych. Muzea 
udostêpniaj¹ specjalne wózki dzieciêce oraz inwalidzkie. Dostêpny jest przewodnik 
pos³uguj¹cy siê jêzykiem polskim.

Marcin Boratyn

----------------------------------------------------------------------------
O nazwiskach œl¹skich

(na przyk³adzie parafii œw. Katarzyny w Jastrzêbiu Górnym)

Nazwisko to nazwa rodowa, wspólne dla ca³ej rodziny miano, które dzieci bior¹ 
zazwyczaj po ojcu, a ¿ona po mê¿u. Powsta³a ona z koniecznoœci nazywania 
poszczególnych osób dostatecznie precyzyjnie, bez nieporozumieñ. Poniewa¿ iloœæ 
imion by³a ograniczona, a powtarza³y siê one doœæ czêsto, koniecznoœci¹ sta³o siê 
do³¹czanie do imienia innych nazw identyfikacyjnych. W taki sposób powstawa³y 
przezwiska, a nastêpnie dziedziczne nazwiska. W XIV w. zaczê³y powstawaæ 
nazwiska od nazw miejscowych zakoñczone na -ski i -owski (Grabowski, Wolski). 
Odnosi³y siê one do szlachty i wskazywa³y na w³aœcicieli wsi, ale nie mia³y jeszcze 
charakteru dziedzicznego. Od XVI w. system dwunazwowy umacnia³ siê na tyle, ¿e 
w XVIII stuleciu sta³ siê niemal powszechny.
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Miletu i subteln¹ mozaikê Hefajstiona. Podobnie interesuj¹cy jest dzia³ Sztuki 
Islamskiej eksponuj¹cy m.in. fasadê pa³acu Mschatta z VIII w., komnatê z Aleppo i 
miniatury z dworu dynastii Mogo³ów. Trzeci dzia³ gromadzi zbiory obrazuj¹ce licz¹c¹ 
kilka tysiêcy lat sztukê Azji Mniejszej- Mezopotamii, Syrii i Anatolii. Swego rodzaju 
wizytówk¹ tej czêœci muzeum jest barwna brama œwi¹tyni bogini Isztar. 
Wspomniane zbiory trafi³y do Berlina w typowy dla czasów kolonialnych sposób- 
niemieccy archeolodzy traktowali znaleziska jako zdobycze swojej ojczyzny i bez 
skrupu³ów przewozili je na Zachód.

Bogate zbiory antyczne stanowi¹ niew¹tpliwie ciekaw¹ atrakcjê dla grup 
szkolnych. Muzea na wyspie maj¹ tego œwiadomoœæ i od lat prowadz¹ o¿ywion¹ 
dzia³alnoœæ edukacyjn¹. Oferta kierowana jest nie tylko do dzieci i m³odzie¿y (lekcje 
muzealne, warsztaty artystyczne), ale równie¿ do samych nauczycieli, dla których 
organizowane s¹ szkolenia przybli¿aj¹ce np. zasady przyswajania treœci 
muzealnych. W dzia³alnoœci oœwiatowej pomoc¹ s³u¿y ochotnicza organizacja 
„Jugend im Museum” („M³odzi w Muzeum”) inicjuj¹ca dla rówieœników ciekawe kursy 
popo³udniowe i weekendowe.

Wystawiennictwo i edukacja to tylko niektóre z dziedzin, którymi zajmuje siê 
Staatliche Museen zu Berlin. To równie¿ cenione w œwiecie œrodowisko naukowców, 
specjalistyczne biblioteki, archiwa, pracownie konserwatorskie oraz… handel 
pami¹tkami i publikacjami.

W 1999 r. opracowano plan kompleksowej restauracji Museumsinsel- tzw. 
Masterplan przewiduj¹cy odnowê budynków, po³¹czenie ich w jeden kompleks 
muzealny oraz uporz¹dkowanie zbiorów podzielonych po 1945 r. Dotychczas 
przeprowadzono renowacjê Starej Galerii Narodowej (2001), Bode-Museum (2006), 
zaœ Nowe Muzeum zostanie oddane do u¿ytku w tym roku. Obecnie trwa odnowa 
Muzeum Pergamoñskiego. W przysz³oœci muzea zostan¹ po³¹czone podziemn¹ 
Promenad¹ Archeologiczn¹. Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia szacowany jest na 
ponad 1,5 mld euro.

Plan Museumsinsel w Berlinie, fot. folder Pergamonmuseum, 2007 (w zbiorach GHM)



19

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (13)

Przydatne informacje:
Staatliche Museen zu Berlin
10785 Berlin, Staufenbergstrasse 41
tel. +49 030-266 3231, e-mail: info@smb.spk-berlin.de
www.smb.museum
Pergamonmuseum
Kupfergraben 5
Czynne: codziennie 10-18 (czwartek 10-22)
Tel. +49(0)30-266 3666
Altes Museum
Lustgarten
Czynne: codziennie 10-18 (czwartek 10-22)
tel. +49(0)30-2090 5577
Bode-Museum
Monbijoubrücke
Czynne: codziennie 10-18 (czwartek 10-22)
tel. +49(0)30-2090 5577
Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3
Czynne: wtorek-niedziela 10-18, czwartek 10-22
tel. +49(0)30-2090 5577
Neues Museum
Lustgarten
Otwarcie: 16 X 2009 r.
tel. 030-2090 5577
Ceny biletów: wszystkie muzea- 12 € (ulgowy 6 €), poszczególne muzea- 8 € 
(ulgowy 4 €)
W muzeach mo¿liwe jest fotografowanie bez u¿ycia lamp b³yskowych i statywu. 
Niedozwolone jest natomiast u¿ywanie telefonów komórkowych. Muzea 
udostêpniaj¹ specjalne wózki dzieciêce oraz inwalidzkie. Dostêpny jest przewodnik 
pos³uguj¹cy siê jêzykiem polskim.

Marcin Boratyn

----------------------------------------------------------------------------
O nazwiskach œl¹skich

(na przyk³adzie parafii œw. Katarzyny w Jastrzêbiu Górnym)

Nazwisko to nazwa rodowa, wspólne dla ca³ej rodziny miano, które dzieci bior¹ 
zazwyczaj po ojcu, a ¿ona po mê¿u. Powsta³a ona z koniecznoœci nazywania 
poszczególnych osób dostatecznie precyzyjnie, bez nieporozumieñ. Poniewa¿ iloœæ 
imion by³a ograniczona, a powtarza³y siê one doœæ czêsto, koniecznoœci¹ sta³o siê 
do³¹czanie do imienia innych nazw identyfikacyjnych. W taki sposób powstawa³y 
przezwiska, a nastêpnie dziedziczne nazwiska. W XIV w. zaczê³y powstawaæ 
nazwiska od nazw miejscowych zakoñczone na -ski i -owski (Grabowski, Wolski). 
Odnosi³y siê one do szlachty i wskazywa³y na w³aœcicieli wsi, ale nie mia³y jeszcze 
charakteru dziedzicznego. Od XVI w. system dwunazwowy umacnia³ siê na tyle, ¿e 
w XVIII stuleciu sta³ siê niemal powszechny.

18

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (13)

Miletu i subteln¹ mozaikê Hefajstiona. Podobnie interesuj¹cy jest dzia³ Sztuki 
Islamskiej eksponuj¹cy m.in. fasadê pa³acu Mschatta z VIII w., komnatê z Aleppo i 
miniatury z dworu dynastii Mogo³ów. Trzeci dzia³ gromadzi zbiory obrazuj¹ce licz¹c¹ 
kilka tysiêcy lat sztukê Azji Mniejszej- Mezopotamii, Syrii i Anatolii. Swego rodzaju 
wizytówk¹ tej czêœci muzeum jest barwna brama œwi¹tyni bogini Isztar. 
Wspomniane zbiory trafi³y do Berlina w typowy dla czasów kolonialnych sposób- 
niemieccy archeolodzy traktowali znaleziska jako zdobycze swojej ojczyzny i bez 
skrupu³ów przewozili je na Zachód.

Bogate zbiory antyczne stanowi¹ niew¹tpliwie ciekaw¹ atrakcjê dla grup 
szkolnych. Muzea na wyspie maj¹ tego œwiadomoœæ i od lat prowadz¹ o¿ywion¹ 
dzia³alnoœæ edukacyjn¹. Oferta kierowana jest nie tylko do dzieci i m³odzie¿y (lekcje 
muzealne, warsztaty artystyczne), ale równie¿ do samych nauczycieli, dla których 
organizowane s¹ szkolenia przybli¿aj¹ce np. zasady przyswajania treœci 
muzealnych. W dzia³alnoœci oœwiatowej pomoc¹ s³u¿y ochotnicza organizacja 
„Jugend im Museum” („M³odzi w Muzeum”) inicjuj¹ca dla rówieœników ciekawe kursy 
popo³udniowe i weekendowe.

Wystawiennictwo i edukacja to tylko niektóre z dziedzin, którymi zajmuje siê 
Staatliche Museen zu Berlin. To równie¿ cenione w œwiecie œrodowisko naukowców, 
specjalistyczne biblioteki, archiwa, pracownie konserwatorskie oraz… handel 
pami¹tkami i publikacjami.

W 1999 r. opracowano plan kompleksowej restauracji Museumsinsel- tzw. 
Masterplan przewiduj¹cy odnowê budynków, po³¹czenie ich w jeden kompleks 
muzealny oraz uporz¹dkowanie zbiorów podzielonych po 1945 r. Dotychczas 
przeprowadzono renowacjê Starej Galerii Narodowej (2001), Bode-Museum (2006), 
zaœ Nowe Muzeum zostanie oddane do u¿ytku w tym roku. Obecnie trwa odnowa 
Muzeum Pergamoñskiego. W przysz³oœci muzea zostan¹ po³¹czone podziemn¹ 
Promenad¹ Archeologiczn¹. Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia szacowany jest na 
ponad 1,5 mld euro.

Plan Museumsinsel w Berlinie, fot. folder Pergamonmuseum, 2007 (w zbiorach GHM)



20

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (13)

Problemem nazewnictwa zajmuje siê nauka zwana onomastyk¹. W polskim 
œrodowisku naukowym du¿e zas³ugi na tym polu po³o¿yli W. Taszycki, autor 
„S³ownika staropolskich nazw osobowych” oraz S. Rospond, twórca „S³ownika 
nazwisk œl¹skich”. Pierwszy z uczonych podzieli³ polskie nazwiska wed³ug kryterium 
semantycznego, czyli odnosz¹cego siê do znaczenia nazwisk, wydzielaj¹c 
nastêpuj¹ce ich grupy: 1) nazwiska pochodz¹ce od imion, 2) nazwiska okreœlaj¹ce 
jak¹œ cechê cz³owieka, 3) nazwiska od nazw miejscowoœci, 4) nazwiska od zawodu. 
Wyró¿ni³ on równie¿ grupê pi¹t¹- nazwiska pochodzenia niemieckiego, przyniesione 
przez kolonistów z Zachodu. Drugi z uczonych opracowa³ z kolei klasyfikacjê 
strukturalno-semantyczn¹ dziel¹c¹ nazwiska na: 1) prymarne- przejête z jêzyka 
nazwy pospolite (np. B¹k, Kowal, Cichy), 2) sekundarne- powsta³e w wyniku 
zabiegów s³owotwórczych przez dodanie cz¹steczek zmieniaj¹cych znaczenie 
s³ów, tzw. sufiksów (np. B¹k-owski, Kowal-ik, Cich-owski), 3) z³o¿one- powsta³e z 
dwóch s³ów (np. Bia³ow¹s, Ma³yjurek). W obrêbie tych grup badacz wyró¿ni³ jeszcze 
podgrupy: 1) nazwiska rodzime i pochodzenia obcego, 2) nazwiska od wyrazów 
pospolitych (np. Go³¹b, Szewc, K³os) i od nazw w³asnych (np. Bogus³aw, Kraków). 
Wyró¿ni³ tak¿e nazwiska od przezwisk, zawodów, funkcji spo³ecznych, imion, nazw 
narodowoœci i tzw. niejasne.

W badaniach nad nazwiskami mieszkañców parafii œw. Katarzyny w Jastrzêbiu 
Górnym pos³u¿y³em siê ksiêgami zgonu (Liber Mortuorum) z lat 1902-1969. Z 458 
wszystkich zebranych przeze mnie nazwisk, 372 to nazwiska rodzime, co stanowi 
81,2%. Nazwisk obcych jest 53 (11,5%), sztucznych- 9 (1,9%), a niejasnych- 24 
(5,3%).

1.Nazwiska prymarne
W tej grupie wyró¿niam 9 podgrup, które s¹ nazwami pochodz¹cymi od:
a) nazw zawodów, stanowisk i funkcji, np. Krawczyk, Ko³odziej, Prodlik, Wajda, 
W³odarz (25 nazwisk),
b) cech zewnêtrznych i wewnêtrznych, np. Brudny, Cichy, Poœpiech, Szczodry (23 
nazwiska),
c) nazw roœlin, np. Brzoza, Cebula, Jab³onka, Kasztan, K³osek, Sosna (19 nazwisk),
d) nazw zwierz¹t, np. B¹k, Mucha, Paj¹k, Sikora, Sowa, Wróbel (19 nazwisk),
e) nazw pokarmów i napojów, np. Kasza, Mo³drzyk, Œmietana, ̄ em³a (8 nazwisk),
f) nazw grup etnicznych i narodowoœci, s¹ to: Czech i Mazur (2 nazwiska),
g) nazw abstrakcyjnych, s¹ to: Cnota, G³ód, Swoboda (3 nazwiska),
h) najró¿niejszych rzeczy, przedmiotów, zjawisk, np. Balzam, Gunika, Kostka, 
Motyka, Podeszwa, Rygiel, Sitko, Wieczorek (51 nazwisk).
Nazwiska prymarne od imion s¹ reprezentowane przez 13 przyk³adów, np. Fabian, 
Gawe³, Herman, Marek.

2. Nazwiska sekundarne
W tej grupie znalaz³o siê a¿ 209 przyk³adów. Utworzono je z pomoc¹ 47 sufiksów.
- nazwiska z sufiksalnym elementem -k- w takich sufiksach jak np. -ak/-ok, -ik/-yk, -
ek, -ka, -ko; np. Cieœlak, Materzok, Chromik, Adamczyk, Ignacek, Grzonka, Janko, 
Mariuk (87 nazwisk)
- nazwiska z sufiksem -(ow)ski/-cki, np. Czêstochowski, Ochojski, Pardubicki, 
Wodecki (38 nazwisk)
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- nazwiska z elementem sufiksalnym -s-, -œ-, w takich sufiksach jak np. -as, -is, -us, -
isz, -osz, -usz; np. Bia³as, Danus, Galisz, Antosz, Fajkis, Krêtusz (13 nazwisk)
- nazwiska z elementem sufiksalnym -l-, -³-, w takich sufiksach jak np. -el, -la, -a³, -³a, 
-o³, -³o, -³y; np. Dziêdziel, Biela, Wojty³a, Porwo³, Oœliz³o, Oczad³y, Musia³ (21 
nazwisk)
- nazwiska z sufiksem -owicz/-ewicz, np. Fercowicz, Górniasiewicz (3 nazwiska)
- nazwiska z elementem sufiksalnym -n-, -ñ-, w takich sufiksach jak np. -na, -on, -eñ, 
-oñ, np. Woryna, Wierzgon, Skupieñ, Ledwoñ (8 nazwisk)
- nazwiska z sufiksalnym elementem -r-, np. Matera, Macura, Myszer, Rugor (7 
nazwisk)
- nazwiska z sufiksalnym elementem -c-, np. Joñca, Pawelec (5 nazwisk)
- nazwiska z elementem -ch-, s¹ to: Solich, Rduch, Matloch, Mielech (4 nazwiska)
- nazwiska utworzone z pomoc¹ innych sufiksów, np. -a (Wita), -im (Harazim), -ny 
(Kaszny), -ta (Stajta), -ma (Olma), -sa (Piksa), -ja (Œmieja), -wy (Stokowy), -acz 
(Zganiacz).

3. Nazwiska powsta³e na drodze z³o¿enia
W prezentowanym materiale jest jedno takie nazwisko (Chwalibóg)

4. Nazwiska pochodzenia obcego
Wyst¹pi³y tu 53 takie nazwiska. Zosta³y one przejête g³ównie z jêzyka niemieckiego, 
co t³umaczy siê tym, ¿e nasza ziemia przez d³ugie wieki znajdowa³a siê pod 
panowaniem niemieckim. Odnotowujemy takie nazwiska jak np. Achtelik, Friedlich, 
Ferchimaner, Hildebrandt, Peinkert. Dwa nazwiska okreœlane s¹ jako czeskie- 
Holkova i Hanzlik. Jedno nazwisko wywodzi siê z ³aciny- Molitor, a jedno jest 
pochodzenia ¿ydowskiego- Motitz.

5. Nazwiska niejasne
Grupê tê stanowi¹ 24 nazwiska. S¹ one niejasne w ca³oœci (Moskart, Wuwer) lub w 
czêœci, tzn. mo¿na wyodrêbniæ z nich np. rodzim¹ cz¹stkê tworz¹c¹, ale niejasna 
jest podstawa s³owa, np. Czylok (Czyl+ok), Pordzik (PordŸ+ik).
Wyró¿ni³em równie¿ tzw. nazwiska sztuczne utworzone z pomoc¹ cz¹steczki -ski/-
cki, jednak nie od nazw miejscowoœci tylko od innych podstaw s³ownych. Jest ich 9, 
np. S³adkowski, Starczynowski, Tomecki. W omawianym rejestrze najbardziej 
popularnymi okaza³y siê nastêpuj¹ce nazwiska: Gajda (197), Goik (83), Mazur (50), 
Ka³u¿a i Matera (po 41), Antoñczyk (38), Gawe³czyk (36), P³onka (30), Gajdzik i 
Krypczyk (po 29), Œmietana (28).
Niektóre nazwiska zdradzaj¹ ich regionalne lub gwarowe pochodzenie. Szczególnie 
spotyka siê „o” w miejsce ogólnopolskiego „a”, np. Grzonka, Kowol, Musio³, Musiolik, 
Marszolik, Ostrzo³ek, Pardygo³, Porwo³, Rzodki, Smolorz.
Dane z niniejszego rejestru, charakteryzuj¹ce nazwiska œl¹skie od strony struktury, 
wskazuj¹, ¿e dominuj¹ tu nazwiska sekundarne nad prymarnymi. Niski jest odsetek 
nazwisk zakoñczonych -ski/-cki (6%).

Andrzej Œlakowski (nauczyciel jêzyka rosyjskiego i jêzyka polskiego, Jastrzêbie 
Zdrój)
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przez kolonistów z Zachodu. Drugi z uczonych opracowa³ z kolei klasyfikacjê 
strukturalno-semantyczn¹ dziel¹c¹ nazwiska na: 1) prymarne- przejête z jêzyka 
nazwy pospolite (np. B¹k, Kowal, Cichy), 2) sekundarne- powsta³e w wyniku 
zabiegów s³owotwórczych przez dodanie cz¹steczek zmieniaj¹cych znaczenie 
s³ów, tzw. sufiksów (np. B¹k-owski, Kowal-ik, Cich-owski), 3) z³o¿one- powsta³e z 
dwóch s³ów (np. Bia³ow¹s, Ma³yjurek). W obrêbie tych grup badacz wyró¿ni³ jeszcze 
podgrupy: 1) nazwiska rodzime i pochodzenia obcego, 2) nazwiska od wyrazów 
pospolitych (np. Go³¹b, Szewc, K³os) i od nazw w³asnych (np. Bogus³aw, Kraków). 
Wyró¿ni³ tak¿e nazwiska od przezwisk, zawodów, funkcji spo³ecznych, imion, nazw 
narodowoœci i tzw. niejasne.

W badaniach nad nazwiskami mieszkañców parafii œw. Katarzyny w Jastrzêbiu 
Górnym pos³u¿y³em siê ksiêgami zgonu (Liber Mortuorum) z lat 1902-1969. Z 458 
wszystkich zebranych przeze mnie nazwisk, 372 to nazwiska rodzime, co stanowi 
81,2%. Nazwisk obcych jest 53 (11,5%), sztucznych- 9 (1,9%), a niejasnych- 24 
(5,3%).

1.Nazwiska prymarne
W tej grupie wyró¿niam 9 podgrup, które s¹ nazwami pochodz¹cymi od:
a) nazw zawodów, stanowisk i funkcji, np. Krawczyk, Ko³odziej, Prodlik, Wajda, 
W³odarz (25 nazwisk),
b) cech zewnêtrznych i wewnêtrznych, np. Brudny, Cichy, Poœpiech, Szczodry (23 
nazwiska),
c) nazw roœlin, np. Brzoza, Cebula, Jab³onka, Kasztan, K³osek, Sosna (19 nazwisk),
d) nazw zwierz¹t, np. B¹k, Mucha, Paj¹k, Sikora, Sowa, Wróbel (19 nazwisk),
e) nazw pokarmów i napojów, np. Kasza, Mo³drzyk, Œmietana, ̄ em³a (8 nazwisk),
f) nazw grup etnicznych i narodowoœci, s¹ to: Czech i Mazur (2 nazwiska),
g) nazw abstrakcyjnych, s¹ to: Cnota, G³ód, Swoboda (3 nazwiska),
h) najró¿niejszych rzeczy, przedmiotów, zjawisk, np. Balzam, Gunika, Kostka, 
Motyka, Podeszwa, Rygiel, Sitko, Wieczorek (51 nazwisk).
Nazwiska prymarne od imion s¹ reprezentowane przez 13 przyk³adów, np. Fabian, 
Gawe³, Herman, Marek.

2. Nazwiska sekundarne
W tej grupie znalaz³o siê a¿ 209 przyk³adów. Utworzono je z pomoc¹ 47 sufiksów.
- nazwiska z sufiksalnym elementem -k- w takich sufiksach jak np. -ak/-ok, -ik/-yk, -
ek, -ka, -ko; np. Cieœlak, Materzok, Chromik, Adamczyk, Ignacek, Grzonka, Janko, 
Mariuk (87 nazwisk)
- nazwiska z sufiksem -(ow)ski/-cki, np. Czêstochowski, Ochojski, Pardubicki, 
Wodecki (38 nazwisk)
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- nazwiska z elementem sufiksalnym -s-, -œ-, w takich sufiksach jak np. -as, -is, -us, -
isz, -osz, -usz; np. Bia³as, Danus, Galisz, Antosz, Fajkis, Krêtusz (13 nazwisk)
- nazwiska z elementem sufiksalnym -l-, -³-, w takich sufiksach jak np. -el, -la, -a³, -³a, 
-o³, -³o, -³y; np. Dziêdziel, Biela, Wojty³a, Porwo³, Oœliz³o, Oczad³y, Musia³ (21 
nazwisk)
- nazwiska z sufiksem -owicz/-ewicz, np. Fercowicz, Górniasiewicz (3 nazwiska)
- nazwiska z elementem sufiksalnym -n-, -ñ-, w takich sufiksach jak np. -na, -on, -eñ, 
-oñ, np. Woryna, Wierzgon, Skupieñ, Ledwoñ (8 nazwisk)
- nazwiska z sufiksalnym elementem -r-, np. Matera, Macura, Myszer, Rugor (7 
nazwisk)
- nazwiska z sufiksalnym elementem -c-, np. Joñca, Pawelec (5 nazwisk)
- nazwiska z elementem -ch-, s¹ to: Solich, Rduch, Matloch, Mielech (4 nazwiska)
- nazwiska utworzone z pomoc¹ innych sufiksów, np. -a (Wita), -im (Harazim), -ny 
(Kaszny), -ta (Stajta), -ma (Olma), -sa (Piksa), -ja (Œmieja), -wy (Stokowy), -acz 
(Zganiacz).

3. Nazwiska powsta³e na drodze z³o¿enia
W prezentowanym materiale jest jedno takie nazwisko (Chwalibóg)

4. Nazwiska pochodzenia obcego
Wyst¹pi³y tu 53 takie nazwiska. Zosta³y one przejête g³ównie z jêzyka niemieckiego, 
co t³umaczy siê tym, ¿e nasza ziemia przez d³ugie wieki znajdowa³a siê pod 
panowaniem niemieckim. Odnotowujemy takie nazwiska jak np. Achtelik, Friedlich, 
Ferchimaner, Hildebrandt, Peinkert. Dwa nazwiska okreœlane s¹ jako czeskie- 
Holkova i Hanzlik. Jedno nazwisko wywodzi siê z ³aciny- Molitor, a jedno jest 
pochodzenia ¿ydowskiego- Motitz.

5. Nazwiska niejasne
Grupê tê stanowi¹ 24 nazwiska. S¹ one niejasne w ca³oœci (Moskart, Wuwer) lub w 
czêœci, tzn. mo¿na wyodrêbniæ z nich np. rodzim¹ cz¹stkê tworz¹c¹, ale niejasna 
jest podstawa s³owa, np. Czylok (Czyl+ok), Pordzik (PordŸ+ik).
Wyró¿ni³em równie¿ tzw. nazwiska sztuczne utworzone z pomoc¹ cz¹steczki -ski/-
cki, jednak nie od nazw miejscowoœci tylko od innych podstaw s³ownych. Jest ich 9, 
np. S³adkowski, Starczynowski, Tomecki. W omawianym rejestrze najbardziej 
popularnymi okaza³y siê nastêpuj¹ce nazwiska: Gajda (197), Goik (83), Mazur (50), 
Ka³u¿a i Matera (po 41), Antoñczyk (38), Gawe³czyk (36), P³onka (30), Gajdzik i 
Krypczyk (po 29), Œmietana (28).
Niektóre nazwiska zdradzaj¹ ich regionalne lub gwarowe pochodzenie. Szczególnie 
spotyka siê „o” w miejsce ogólnopolskiego „a”, np. Grzonka, Kowol, Musio³, Musiolik, 
Marszolik, Ostrzo³ek, Pardygo³, Porwo³, Rzodki, Smolorz.
Dane z niniejszego rejestru, charakteryzuj¹ce nazwiska œl¹skie od strony struktury, 
wskazuj¹, ¿e dominuj¹ tu nazwiska sekundarne nad prymarnymi. Niski jest odsetek 
nazwisk zakoñczonych -ski/-cki (6%).

Andrzej Œlakowski (nauczyciel jêzyka rosyjskiego i jêzyka polskiego, Jastrzêbie 
Zdrój)
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Kuchnia po naszymu, czyli jaka?
Cudze chwalimy, a swego nie znamy. Kuchnia ca³ego œwiata jest dzisiaj dostêpna 

na ka¿dym rogu w wiêkszym mieœcie - w³oskie Spaghetti, francuskie Crepes Suzette, 
Guacamole prosto z Ameryki Po³udniowej, arabski Humus, egipski Falafel czy 
Tzatziki z Grecji. Restauracje serwuj¹ dania z najró¿niejszych zak¹tków ziemi. A co z 
naszymi rodzimymi specja³ami? Maj¹c na myœli polsk¹ kuchniê od razu nasuwa siê 
bigos i schabowy z ziemniakami i kapust¹. Czy w³aœciwie mo¿na mówiæ o czymœ 
takim jak jednorodna kuchnia polska? Lepiej by³oby powiedzieæ o zjawisku 
tradycyjnej kuchni regionalnej, która rozci¹ga siê od Ba³tyku do Tatr. Podczas takiej 
wêdrówki docieramy równie¿ na Œl¹sk, gdzie tradycje kulinarne s¹ bogate i 
kultywowane od pokoleñ. Jednak w ka¿dym œl¹skim mieœcie, na wsi czy nawet domu 
jest inny obyczaj zwi¹zany z jad³em. Wystêpuj¹ ró¿ne wersje tradycyjnych potraw, 
zmieniaj¹ siê ich sk³adniki, dodawane przyprawy a tak¿e nazewnictwo gwarowe.

 Postanowi³am przeœledziæ ten temat i sprawdziæ jak wygl¹da to, a raczej wygl¹da³o 
kiedyœ, u nas w Jastrzêbiu. Moje kulinarne wêdrówki zawiod³y mnie do do Bzia, gdzie 
jedna ze starszych mieszkanek zgodzi³a siê opowiedzieæ mi o tym, „co siê downij 
joda³o od œwiynta”. Zdradzi³a mi równie¿ tajniki przygotowania najbardziej chyba 
popularnego dania na Œl¹sku, czyli rolad z kluskami œl¹skimi w sosie i z kapust¹.

Rolady z kluzkami w cieymnej zo³zie z modrom kapustom
- Downij niedziela bez rolad i kluzek w ciymnej zo³zie z modrom kapustom, to nie by³a 
niedziela! Ju¿ w sobota na wieczór gospodynie t³uk³y miynso na rolady i wa³kowa³y 
nugelkulom ciasto na nugle do roso³u. W niedziela rano wszyjscy szykowali siê do 
koœcio³a i szli rzykaæ, ino jedna z gospodyñ- staro abo m³odo- zostowa³a w cha³pie, 
coby nawarziæ ³obiod. Musia³a siê œpiychaæ, coby ze wszyskim pod¹¿yæ, a roboty by³o 
fest. Trza by³o naszkrobaæ ziymnioków, uwarziæ je w posolonej wodzie, pot³uc 
t³uczkiym i wyniyœ przed siyñ coby ³och³ud³y. Potym te ziymnioki zrownaæ w misce, 
zrobiæ krzi¿, coby wszysko podzieliæ na sztwierci, z tego wybraæ jednom i wsuæ na to 
miyjsce szkrubek, dodaæ ze dwa jajca i jeszcze soli. Styk³o ju¿ ino dobrze zamiyszaæ i 
kulaæ rowne kluzki. W tym samym czasie piyk³y sie ju¿ rolady w brytfance.
- A jak siê robi³o takie rolady?- przerwa³am chc¹c poznaæ szczegó³y.
- Rolady by³y przewa¿nie z ³owiynzigo miynsa. Klepa³o siê go jak na kotlety, potym 
rozk³oda³o na stole, posoli³o, popiyprzi³o, pomaza³o zymftym. Do œrodka trza by³o 
wraziæ konsek wyndzonej szpyrki, kiszonego ³ogórka i cebule, to wszysko zawinonæ i 
zawionzaæ niciom. Bezto¿ czasym na rolady ludzie godali „miynso z niciom”. W 
brytfance uk³oda³o siê rolady jedno kole drugij i trza to by³o damfowaæ na fecie na 
lekim ³ogniu. Podlywa³o sie wodom, coby sie nie prziypoli³o a¿ miynso by³o miynkie i 
zrobi³a siê pod nim tako fajno ciymno zo³za. Ta zo³za zak³uca³o siê œmietonkom z 
monkom i ju¿ by³a gotowo omasta do kluzek. Do rolady i kluzek musia³a byæ modro 
kapusta. Dzio³cha lecia³a do zegródki po szumno g³ówka kapusty. Potym trza by³o 
jom  pokr¹¿aæ, uwarziæ, dodaæ ¿ebyczek, coby piyknie wonia³o, soli, piyprzu, cukru i 
³octu do szmaku, a na koniec pomaœciæ to szpyrkami i wych³udziæ w sieni. Jak 
wszyjscy g³odni prziyszli z koœcio³a, to ³obiod ju¿ musio³ byæ prziszykowany. Lo³o 
siêzupa z nuglami i poma³u ciepa³o kluski na wrzonco ³osolono woda- jak wyp³yny³y 
na wiyrch to by³y gotowe. Wyci¹ga³o sie je cedzokiym i dowa³o na talyrze. Fest ch³op 
musio³ zjeœ nojmynij ze dwanoœcie kluzek, ale ni takich ma³ych jak na weselach 
dowajom ino porz¹dnych, wielkich! Pamiyntom jak ¿ech na weselu roz ³obs³ugowa³a,
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to jedyn muzykant zjod na ³obiod trzidzieœci kluzek, a na wieczerzo se jeszcze 
wieyncyj zawinszowo³! Ja, ale to by³ Cysarok, a tam kluzek nie znajom! - zaœmiewa³a 
siê moja rozmówczyni na wspomnienie dawnej historii, która sta³a siê swego czasu 
zabawn¹ anegdot¹ - Do kluzek k³ad³o siê na talyrz po roladzie, do tego kapusta i 
wszyjscy jedli, a¿ im siê „nosy ³ogiba³y”!
- S³ysza³am te¿ o „czornych kluzkach”. Jak siê je robi³o?
- Piyrwej to siê dycki robi³o czorne kluzki bezto¿, ¿e nie by³o kartofelmyjlu. Przody 
trza by³o naszkrobaæ ziymnioków i po³owa takich wiynkszych od³o¿yæ do potrzicio na 
tarle. Jak siê je potroi³o, to wlywa³o siê to na durszlak, coby woda odciyk³a. Reszta 
ziymnioków siê soli³o i warzi³o, ch³udzi³o i dodowa³o jedno jajco. Wszysko trza by³o 
wymiyszaæ i robiæ kluzki, a na koniec ko¿dom ³obkulaæ w monce. Nikierzy do 
posolonego wrz¹tku dodowali szkrubek, kiery sie usto³ z tych ³okapanych surowych 
ziymnioków, coby kluzki by³y g³adki, a nie rozwarzone. 
Dziœ tradycja œl¹skiego gotowania jest nadal aktualna i nie przeminê³a wraz ze 
starymi zakurzonymi ksi¹¿kami kucharskimi, jednak nie jest niezmienna, wci¹¿ 
wprowadza siê jakieœ nowoœci. Zamiast rolad Œl¹zacy czêsto podaj¹ do klusek inne 
miêsa np. udko z kurczaka czy kaczkê z jab³kami, a zamiast modrej kapusty- 
ro¿nego rodzaju surówki. Jednak wbrew zaleceniom dietetyków i modnej dziœ diecie 
typu „light” kluski œl¹skie obowi¹zkowo trzeba polaæ t³ustym zawiesistym sosem.
Jak widzimy i w kulinariach tradycja przenika siê z teraŸniejszoœci¹, ale mo¿e 
w³aœnie dziêki temu nasza œl¹ska kuchnia jest wci¹¿ ¿ywa i obecna na sto³ach obok 
„egzotycznych” potraw z ca³ego œwiata.

S³owniczek wyrazów gwarowych:
ch³udziæ - studziæ 
Cysarok -  mieszkaniec Œl¹ska Cieszyñskiego
damfowaæ - gotowaæ, dusiæ
dycki - zawsze
fest - du¿o, du¿y
fet - t³uszcz
gumiklyjza - bia³a kluska œl¹ska
kartofelmyjl - m¹ka ziemniaczana
³owieynzie miynso - miêso wo³owe
nugle - makaron
nugelkula - wa³ek do makaronu
omasta - t³uszcz dodawany do potraw
rzykaæ - modliæ siê
szkrobaæ - obieraæ
szkrubek - m¹ka ziemniaczana
sztwieræ - æwiartka
szumne - ³adne, dorodne, piêkne
woniaæ - pachnieæ
wraziæ - w³o¿yæ, wsadziæ
zawinszowaæ - za¿yczyæ sobie, poprosiæ
zegródka - ogródek
zo³za - sos
zymft - musztarda
¿ebyczek - go¿dzik

Anna Lerch (etnolog, Jastrzêbie Zdrój-Bzie)
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Kuchnia po naszymu, czyli jaka?
Cudze chwalimy, a swego nie znamy. Kuchnia ca³ego œwiata jest dzisiaj dostêpna 

na ka¿dym rogu w wiêkszym mieœcie - w³oskie Spaghetti, francuskie Crepes Suzette, 
Guacamole prosto z Ameryki Po³udniowej, arabski Humus, egipski Falafel czy 
Tzatziki z Grecji. Restauracje serwuj¹ dania z najró¿niejszych zak¹tków ziemi. A co z 
naszymi rodzimymi specja³ami? Maj¹c na myœli polsk¹ kuchniê od razu nasuwa siê 
bigos i schabowy z ziemniakami i kapust¹. Czy w³aœciwie mo¿na mówiæ o czymœ 
takim jak jednorodna kuchnia polska? Lepiej by³oby powiedzieæ o zjawisku 
tradycyjnej kuchni regionalnej, która rozci¹ga siê od Ba³tyku do Tatr. Podczas takiej 
wêdrówki docieramy równie¿ na Œl¹sk, gdzie tradycje kulinarne s¹ bogate i 
kultywowane od pokoleñ. Jednak w ka¿dym œl¹skim mieœcie, na wsi czy nawet domu 
jest inny obyczaj zwi¹zany z jad³em. Wystêpuj¹ ró¿ne wersje tradycyjnych potraw, 
zmieniaj¹ siê ich sk³adniki, dodawane przyprawy a tak¿e nazewnictwo gwarowe.

 Postanowi³am przeœledziæ ten temat i sprawdziæ jak wygl¹da to, a raczej wygl¹da³o 
kiedyœ, u nas w Jastrzêbiu. Moje kulinarne wêdrówki zawiod³y mnie do do Bzia, gdzie 
jedna ze starszych mieszkanek zgodzi³a siê opowiedzieæ mi o tym, „co siê downij 
joda³o od œwiynta”. Zdradzi³a mi równie¿ tajniki przygotowania najbardziej chyba 
popularnego dania na Œl¹sku, czyli rolad z kluskami œl¹skimi w sosie i z kapust¹.

Rolady z kluzkami w cieymnej zo³zie z modrom kapustom
- Downij niedziela bez rolad i kluzek w ciymnej zo³zie z modrom kapustom, to nie by³a 
niedziela! Ju¿ w sobota na wieczór gospodynie t³uk³y miynso na rolady i wa³kowa³y 
nugelkulom ciasto na nugle do roso³u. W niedziela rano wszyjscy szykowali siê do 
koœcio³a i szli rzykaæ, ino jedna z gospodyñ- staro abo m³odo- zostowa³a w cha³pie, 
coby nawarziæ ³obiod. Musia³a siê œpiychaæ, coby ze wszyskim pod¹¿yæ, a roboty by³o 
fest. Trza by³o naszkrobaæ ziymnioków, uwarziæ je w posolonej wodzie, pot³uc 
t³uczkiym i wyniyœ przed siyñ coby ³och³ud³y. Potym te ziymnioki zrownaæ w misce, 
zrobiæ krzi¿, coby wszysko podzieliæ na sztwierci, z tego wybraæ jednom i wsuæ na to 
miyjsce szkrubek, dodaæ ze dwa jajca i jeszcze soli. Styk³o ju¿ ino dobrze zamiyszaæ i 
kulaæ rowne kluzki. W tym samym czasie piyk³y sie ju¿ rolady w brytfance.
- A jak siê robi³o takie rolady?- przerwa³am chc¹c poznaæ szczegó³y.
- Rolady by³y przewa¿nie z ³owiynzigo miynsa. Klepa³o siê go jak na kotlety, potym 
rozk³oda³o na stole, posoli³o, popiyprzi³o, pomaza³o zymftym. Do œrodka trza by³o 
wraziæ konsek wyndzonej szpyrki, kiszonego ³ogórka i cebule, to wszysko zawinonæ i 
zawionzaæ niciom. Bezto¿ czasym na rolady ludzie godali „miynso z niciom”. W 
brytfance uk³oda³o siê rolady jedno kole drugij i trza to by³o damfowaæ na fecie na 
lekim ³ogniu. Podlywa³o sie wodom, coby sie nie prziypoli³o a¿ miynso by³o miynkie i 
zrobi³a siê pod nim tako fajno ciymno zo³za. Ta zo³za zak³uca³o siê œmietonkom z 
monkom i ju¿ by³a gotowo omasta do kluzek. Do rolady i kluzek musia³a byæ modro 
kapusta. Dzio³cha lecia³a do zegródki po szumno g³ówka kapusty. Potym trza by³o 
jom  pokr¹¿aæ, uwarziæ, dodaæ ¿ebyczek, coby piyknie wonia³o, soli, piyprzu, cukru i 
³octu do szmaku, a na koniec pomaœciæ to szpyrkami i wych³udziæ w sieni. Jak 
wszyjscy g³odni prziyszli z koœcio³a, to ³obiod ju¿ musio³ byæ prziszykowany. Lo³o 
siêzupa z nuglami i poma³u ciepa³o kluski na wrzonco ³osolono woda- jak wyp³yny³y 
na wiyrch to by³y gotowe. Wyci¹ga³o sie je cedzokiym i dowa³o na talyrze. Fest ch³op 
musio³ zjeœ nojmynij ze dwanoœcie kluzek, ale ni takich ma³ych jak na weselach 
dowajom ino porz¹dnych, wielkich! Pamiyntom jak ¿ech na weselu roz ³obs³ugowa³a,
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to jedyn muzykant zjod na ³obiod trzidzieœci kluzek, a na wieczerzo se jeszcze 
wieyncyj zawinszowo³! Ja, ale to by³ Cysarok, a tam kluzek nie znajom! - zaœmiewa³a 
siê moja rozmówczyni na wspomnienie dawnej historii, która sta³a siê swego czasu 
zabawn¹ anegdot¹ - Do kluzek k³ad³o siê na talyrz po roladzie, do tego kapusta i 
wszyjscy jedli, a¿ im siê „nosy ³ogiba³y”!
- S³ysza³am te¿ o „czornych kluzkach”. Jak siê je robi³o?
- Piyrwej to siê dycki robi³o czorne kluzki bezto¿, ¿e nie by³o kartofelmyjlu. Przody 
trza by³o naszkrobaæ ziymnioków i po³owa takich wiynkszych od³o¿yæ do potrzicio na 
tarle. Jak siê je potroi³o, to wlywa³o siê to na durszlak, coby woda odciyk³a. Reszta 
ziymnioków siê soli³o i warzi³o, ch³udzi³o i dodowa³o jedno jajco. Wszysko trza by³o 
wymiyszaæ i robiæ kluzki, a na koniec ko¿dom ³obkulaæ w monce. Nikierzy do 
posolonego wrz¹tku dodowali szkrubek, kiery sie usto³ z tych ³okapanych surowych 
ziymnioków, coby kluzki by³y g³adki, a nie rozwarzone. 
Dziœ tradycja œl¹skiego gotowania jest nadal aktualna i nie przeminê³a wraz ze 
starymi zakurzonymi ksi¹¿kami kucharskimi, jednak nie jest niezmienna, wci¹¿ 
wprowadza siê jakieœ nowoœci. Zamiast rolad Œl¹zacy czêsto podaj¹ do klusek inne 
miêsa np. udko z kurczaka czy kaczkê z jab³kami, a zamiast modrej kapusty- 
ro¿nego rodzaju surówki. Jednak wbrew zaleceniom dietetyków i modnej dziœ diecie 
typu „light” kluski œl¹skie obowi¹zkowo trzeba polaæ t³ustym zawiesistym sosem.
Jak widzimy i w kulinariach tradycja przenika siê z teraŸniejszoœci¹, ale mo¿e 
w³aœnie dziêki temu nasza œl¹ska kuchnia jest wci¹¿ ¿ywa i obecna na sto³ach obok 
„egzotycznych” potraw z ca³ego œwiata.

S³owniczek wyrazów gwarowych:
ch³udziæ - studziæ 
Cysarok -  mieszkaniec Œl¹ska Cieszyñskiego
damfowaæ - gotowaæ, dusiæ
dycki - zawsze
fest - du¿o, du¿y
fet - t³uszcz
gumiklyjza - bia³a kluska œl¹ska
kartofelmyjl - m¹ka ziemniaczana
³owieynzie miynso - miêso wo³owe
nugle - makaron
nugelkula - wa³ek do makaronu
omasta - t³uszcz dodawany do potraw
rzykaæ - modliæ siê
szkrobaæ - obieraæ
szkrubek - m¹ka ziemniaczana
sztwieræ - æwiartka
szumne - ³adne, dorodne, piêkne
woniaæ - pachnieæ
wraziæ - w³o¿yæ, wsadziæ
zawinszowaæ - za¿yczyæ sobie, poprosiæ
zegródka - ogródek
zo³za - sos
zymft - musztarda
¿ebyczek - go¿dzik

Anna Lerch (etnolog, Jastrzêbie Zdrój-Bzie)



Jastrzêbie Zdrój na starej pocztówce

Bad Koenigsdroff-Jastrzemb, Kurheim der Landesversicherungsanstalt 
(Sanatorium Krajowego Zak³adu Ubezpieczeñ)
Pocztówka z czasów okupacji hitlerowskiej przedstawia sanatorium 
niemieckiego odpowiednika ZUS. Budynek wzniesiono na pocz¹tku XX w. i jako 
zak³ad leczniczy gminy ewangelickiej otrzyma³ nazwê Betania III (na 
prezentowanej pocztówce z lewej strony widnieje równie¿ fragment budynku 
Betanii II). W II RP gmach przej¹³ polski Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Po 
zakoñczeniu II wojny œwiatowej w budynku, oznaczonym jako Pawilon II, a 
póŸniej “D¹brówka”, kontynuowano leczenie uzdrowiskowe. Obecnie w 
zmodernizowanym budynku mieœci siê hotel “D¹brówka”.
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie: proste; naro¿niki: proste. 
Bia³y margines. Rewers: Nadruk strony adresowej: czarny. Poœrodku w poprzek 
napis: “Photographie und Verlag Geyer & Co., Breslau 16”. Karta zapisana w 
jêzyku niemieckim, adresowana. Znaczek pocztowy. Stempel “BAD 
KONIGSDORFF (OBERSCHLES) / b / 23.6.4-17”. Wymiary: 8,0 x 14,0 cm. 
Pocztówka ze zbiorów GHM. Nr inw. GHM/F/8.

Miejski Oœrodek Kultury - Galeria Historii Miasta

Dom Zdrojowy, ul. Witczaka 5

44-335 Jastrzêbie Zdrój

tel./fax: 032 476 31 51

e-mail: ghm@op.pl

www.mokjastrzebie.pl

Redakcja: Marcin Boratyn
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