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Fragment doniesienia o bezpowrotnych stratach 338 Samodzielnej Kompanii Karnej. 
Pod poz. 24- dowódca plutonu st. sier¿. W³adimir Gorielikow poleg³y 24 III 1945 r. w Boryni.

¯o³nierze Armii Czerwonej polegli w walkach o ziemiê 
jastrzêbsk¹ w œwietle dokumentów Centralnego 

Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej

Zbli¿aj¹ca siê 65. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej sk³ania do podjêcia 
tematu walk niemiecko-sowieckich na terenie naszej ziemi w marcu i kwietniu 1945 r. 
O dziwo zagadnienie to nie spotka³o siê w okresie PRL z wiêkszym 
zainteresowaniem. Owszem, corocznie fetowano rocznicê wyzwolenia Jastrzêbia 
przy obelisku na Górze Wyzwolenia (Bo¿ej Górze), ale czyniono to g³ównie ze 
wzglêdów ideologicznych i propagandowych. W podobnym duchu pisano nieliczne 
artyku³y prasowe o ofensywie 38. Armii pod dowództwem gen. p³k. Kiry³³a 
Moskalenki. Nieco informacji zdoby³ Jerzy Fudziñski, ale opiera³ siê g³ównie na 
relacjach œwiadków, którzy- trzeba to podkreœliæ- w okresie najciê¿szych walk nie byli 
w stanie obserwowaæ ze swoich piwnic ruchów obu armii, a zatem ich wartoœæ jest 
w¹tpliwa.

Walki o ziemiê jastrzêbsk¹ by³y tylko mniej znacz¹cym fragmentem operacji 
ostrawsko-morawskiej. Mimo to armia radziecka ponios³a tu bardzo dotkliwe straty, 
na które wp³yn¹³ fanatyzm broni¹cych siê Niemców, a tak¿e pora¿aj¹ca nieudolnoœæ 
dowódców sowieckich nie potrafi¹cych wykorzystaæ mia¿d¿¹cej przewagi nad 
wrogiem. Napis na bo¿ogórskim pomniku g³osi, ¿e w walkach o Jastrzêbie poleg³o 
900 ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Z dokumentów, jakimi dysponuje Wydzia³ 
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji naszego magistratu, wynika ¿e w 1945 r. w 
zbiorowej mogile pochowano 85 ¿o³nierzy, a w nastêpnych latach- po 
przeprowadzonych ekshumacjach- z³o¿ono do niej szcz¹tki kolejnych 815. 
Zidentyfikowano jedynie 19 ¿o³nierzy radzieckich i dziœ ich nazwiska widniej¹ na 
pomniku. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie uda³o siê ekshumowaæ wszystkich ¿o³nierzy, co od 
czasu do czasu potwierdzaj¹ „odkrycia” podczas robót drogowych czy budowlanych. 
Oznacza to, ¿e liczba poleg³ych jest znacznie wiêksza. Jak zatem ustaliæ w miarê 
dok³adn¹ liczbê poleg³ych, sk¹d uzyskaæ informacje o u¿ytych tu w 1945 r. 
formacjach wojskowych i rodzajach broni?

OdpowiedŸ na te pytania mog¹ daæ tylko Ÿród³a radzieckie przechowywane w 
archiwach rosyjskich. Nie jest tajemnic¹, ¿e dostêp do nich jest ograniczony lub 
wrêcz niemo¿liwy. Trudno wyobraziæ sobie nawet wielomiesiêczny pobyt w Moskwie, 
gdyby dokumenty zosta³y udostêpnione.

Tymczasem od 2007 r. dostêpna jest w sieci olbrzymia baza danych ¿o³nierzy 
Armii Czerwonej poleg³ych i zaginionych podczas tzw. Wielkiej Wojny OjczyŸnianej 
(1941-1945). Koresponduje ona z ukazem prezydenta W³adimira Putina z 22 I 2006 
r. o uwiecznieniu poleg³ych w obronie ojczyzny. Trzeba przyznaæ, ¿e Rosjanie 
podeszli do sprawy z wielkim rozmachem czyni¹c ze swojej bazy danych 
ewenement na skalê œwiatow¹. Na stronie  znalaz³o siê 20 mln 
stron archiwaliów (doniesienia sztabowe o stratach, metryki zgonów, dokumenty 
szpitalne, paszporty ¿o³nierzy itp.), z czego po³owê stanowi¹ dokumenty 
Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony zawieraj¹cych dane 8,6 mln ¿o³nierzy. 
Pomys³odawcy projektu uzasadnili upublicznienie tych danych chêci¹ 
przeciwdzia³ania wszelkim próbom fa³szowania liczby strat poniesionych przez

www.obd-memorial.ru

Armiê Czerwon¹ w latach 1941-1945. Bez wzglêdu na intencje strony rosyjskiej 
mamy do czynienia z bezprecedensow¹ baz¹ danych, która stanowi interesuj¹ce 
Ÿród³o dla badaczy przesz³oœci niemal wszystkich polskich miejscowoœci, przez które 
w latach 1944-1945 przetoczy³ siê walec Armii Czerwonej. Warto zatem przyjrzeæ siê 
bli¿ej zasadom korzystania ze strony, a tak¿e przydatnoœci zamieszczonych na niej 
informacji.

Pos³ugiwanie siê wyszukiwark¹ jest bardzo proste, ale nie wolno zapominaæ, ¿e 
konieczne jest u¿ywanie czcionki rosyjskiej (umo¿liwia to m.in. strona 

). W zale¿noœci od rodzaju poszukiwanej informacji 
do pola wyszukiwarki (ïîèñê) wpisujemy dane personalne lub nazwê miejscowoœci. 
Oczywiœcie pocz¹tkuj¹cy badacz nie zna nazwisk ¿o³nierzy radzieckich, którzy 
zginêli na terenie naszego miasta (poza 19 nazwiskami wyrytymi na pomniku na 
Bo¿ej Górze), dlatego lepiej pos³ugiwaæ siê nazwami miejscowoœci. Wpisuj¹c nazwê 
„Bzie” (áçå) otrzymamy rekordy, w których wystêpuje to s³owo- a wiêc ¿o³nierzy, 
których pochowano w Bziu. Zwa¿ywszy, ¿e rosyjscy pisarze doœæ czêsto przekrêcali 
polskie nazwy, warto równie¿ wpisaæ i inne mo¿liwe warianty nazwy „Bzie”, np. „Bze”, 
„Dze”, „Bzi” itp. Po wpisaniu s³owa-klucza klikamy „szukaæ” (èñêàòü). Na monitorze 
pojawia siê wówczas lista nazwisk z datami urodzenia i œmierci. Wybieraj¹c dowolne 
uzyskujemy rozwiniêcie informacji o ¿o³nierzu. Na samym dole klikamy na „Ÿród³a 
informacji” (Èñòî÷íèêè ôàêòè÷åñêîé èíôîðìàöèè). Mog¹ to byæ np. „drukowane 
ksiêgi pamiêci” (ïå÷àòíûå êíèãè ïàìÿòè), „doniesienia o bezpowrotnych stratach” 
(äîíåñåíèÿ î áåçâîçâðàòíûõ ïîòåðÿõ), „dokumenty precyzuj¹ce straty” 
(äîêóìåíòû, óòî÷íÿþùèå ïîòåðè). Po klikniêciu otwiera siê skan dokumentu w 
dobrej rozdzielczoœci. Niew¹tpliw¹ zalet¹ programu jest podœwietlenie 
poszukiwanego nazwiska, co u³atwia odnalezienie go w g¹szczu innych, czêsto 
podobnie brzmi¹cych. Innym plusem jest mo¿liwoœæ powiêkszenia skanu- niezwykle 
wa¿na w przypadku odczytywania odrêcznie pisanych informacji. Czêsto zdarza siê, 
¿e wybrane nazwisko s¹siaduje z danymi innego ¿o³nierza poleg³ego na terenie 
naszej miejscowoœci- dziêki temu uzyskujemy kolejny punkt zaczepienia. Nie trzeba 
tu przekonywaæ, ¿e badanie tych dokumentów jest pracoch³onne i wymaga 
uwa¿nego czytania.

http://winrus.com/screen_e.htm
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Mapa trzech mogi³ zbiorowych ¿o³nierzy 258 Pu³ku Piechoty z nazwiskami pochowanych

Fragment Ksiêgi Pamiêci Republiki 
Chakasji z notk¹ o celowniczym 
karabinu ppanc. st. szer. Anatoliju 
Butenko poleg³ym 13 III 1945 r. w Bziu 
Zameckim.

Zawiadomienie o œmierci starszego 
marynarza Gieorgija Koszeliewa z 3 
Brygady Marynarzy Floty Ba³tyckiej 
poleg³ego 18 III 1945 r. w Ruptawcu

By zilustrowaæ zakres informacji pos³u¿my siê przyk³adem konkretnego 
¿o³nierza. Pawe³ Sukaczew s. Stiepana (Ñóêà÷åâ Ïàâåë Ñòåïàíîâè÷) figuruje na 
liœcie strat 183 Dywizji Piechoty w okresie od 20 do 30 marca 1945 r. Dokument 
nosz¹cy nazwê „doniesienia o bezpowrotnych stratach” zosta³ sporz¹dzony w 
klauzuli tajnoœci przez sztab dywizji 31 marca. Na pierwszej stronie dowiadujemy siê 
o skali strat poniesionych przez 183 DP. We wspomnianym okresie poleg³o 19 
oficerów i 69 szeregowych, a tak¿e zmar³o 12 rannych. A zatem w przeci¹gu 10 dni 
straty tej tylko dywizji wynios³y 100 ¿o³nierzy. Dalsz¹ czêœæ meldunku stanowi 
imienny spis zmar³ych. Wœród nich na stronie 6 widnieje nazwisko Sukaczewa. Z 
poszczególnych rubryk dowiadujemy siê, ¿e by³ on szeregowym ¿o³nierzem 285 
Pu³ku Piechoty, bezpartyjny, urodzony w 1925 r. we wsi Archangielskoje w 
Stawropolskim Kraju, zmobilizowany 8 IX 1942 r. przez Archangielski Rejonowy 
Wojskowy Komisariat, poleg³y 20 III 1945 r. i pochowany w Bziu, podane s¹ równie¿ 
dane osobowe jego matki i adres zamieszkania. Dodajmy, ¿e obok Sukaczewa na 
liœcie widnieje jeszcze kilkadziesi¹t nazwisk ¿o³nierzy tej dywizji poleg³ych m.in. w 
Pniówku, Bziu, Jastrzêbiu Górnym.

W bazie danych znajduj¹ siê równie¿ dokumenty powsta³e ju¿ po wojnie. 
Wspomniany Sukaczew figuruje na doniesieniu Archangielskiego RWK z 12 VII 
1946 r. zawieraj¹cym listê poleg³ych w tym¿e okrêgu. Zestawienie to informuje, ¿e 
Sukaczew zagin¹³ bez wieœci 20 III 1945 r. Obok nazwiska znajduje siê jednak 
dopisek powo³uj¹cy siê na przytaczany wczeœniej meldunek z 31 III 1945 r., ¿e 
Sukaczew zgin¹³.

Niejako pochodn¹ tych dokumentów jest wydana drukiem Ksiêga Pamiêci 
Stawropolskiego Kraju, zawieraj¹ca ostateczny wykaz poleg³ych. Oprócz znanych 
nam ju¿ informacji otrzymujemy dodatkow¹, ¿e Sukaczew zosta³ pochowany w Bziu 
Górnym, choæ Ÿród³a tej informacji nie podano.

Niektóre „doniesienia o bezpowrotnych stratach” uzupe³nione s¹ mapkami, na 
które naniesiono miejsca pochówków. By³y one odrêcznie szkicowane w oparciu o 
przedwojenne mapy WIG 1:25 000, o czym œwiadcz¹ polskie (a nie niemieckie)
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nazwy miejscowoœci. Niektóre mapki s¹ na tyle dok³adne, ¿e bez problemów mo¿na 
ustaliæ miejsca pochówków przed ekshumacj¹ w koñcu lat 40.

Nieliczne dokumenty dotycz¹ przeprowadzonych ekshumacji. Potwierdzaj¹ one, 
¿e czêœæ ¿o³nierzy poleg³ych na terenie naszego miasta spoczê³o na radzieckich 
cmentarzach wojskowych w Pszczynie, Wodzis³awiu Œl¹skim i Rybniku.

W sumie liczba dokumentów dotycz¹cych dzia³añ zbrojnych na naszej ziemi 
wynosiæ mo¿e nawet kilka tysiêcy. Jednak dopiero zestawienie wszystkich nazwisk 
poleg³ych i zaginionych na terenie naszego miasta da nam pewien obraz na takie 
zagadnienia jak:
- liczba strat w poszczególnych oddzia³ach,
- miejsca pierwotnego pochówku ¿o³nierzy,
- kierunki natarcia wojsk sowieckich,
- rodzaje formacji u¿ytych do walk,
- wiek oraz pochodzenie narodowe i spo³eczne ¿o³nierzy.

Analizuj¹c dokumenty nie mo¿na jednak zapominaæ o pu³apkach, jakie czyhaj¹ 
na badacza. Najczêstsze b³êdy wystêpuj¹ce w dokumentach dotycz¹ pisowni 
nazwisk, nazw miejscowoœci i dat. Niektóre z nich mo¿na ³atwo poprawiæ. Wiêksze 
znaczenie ma kwestia prawdziwoœci danych. Zachodzi pytanie, czy informacje o 
zgonach ¿o³nierzy (a zw³aszcza dzieñ, miejsce i okolicznoœci œmierci) zapisywano 
zgodnie z prawd¹. Analiza setek dokumentów pozwala stwierdziæ, ¿e nie zawsze o to 
dbano. Mo¿na zauwa¿yæ przypadki ró¿nej lokalizacji mogi³ w „doniesieniach o 
bezpowrotnych stratach” oraz na za³¹czonych mapkach, np. na liœcie miejscem 
pochówku ¿o³nierza jest Bzie, a z mapy wynika, ¿e Ruptawiec itd. W kilku 
przypadkach ¿o³nierze uznani za poleg³ych (ze wskazaniem miejsca pochówku!) 
okazali siê ¿ywi, np. doniesienie Niestierowskiego (¯ó³kiewskiego) RWK z 1960 r. 
wymienia szer. Wasilija Sorokê z 207 Gwardyjskiego Pu³ku Piechoty, który mia³ 
polec 18 III 1945 r. w Bziu Górnym, a w rzeczywistoœci wojnê prze¿y³. Te nieœcis³oœci i 
pomy³ki mo¿na jednak wyt³umaczyæ chaosem panuj¹cym na froncie. Przy tak du¿ej 
liczbie strat sztaby mia³y ogrom pracy zwi¹zanej z ustalaniem stanu faktycznego 
jednostek.

Pewne w¹tpliwoœci dotycz¹ równie¿ okolicznoœci œmierci poszczególnych 
¿o³nierzy. Na ogó³ stosowane s¹ pojêcia „poleg³ w boju”, „umar³ od ran” oraz 
„przepad³ bez wieœci”, a znacznie rzadziej „trup pozosta³ na pozycjach wroga”. 
Wielotygodniowa walka o ziemiê jastrzêbsk¹, prowadzona w okresie ch³odnego, 
d¿d¿ystego przedwioœnia, by³a prawdziwym koszmarem dla m³odych ¿o³nierzy. 
Dokumenty potwierdzaj¹, ¿e znaczna czêœæ czerwonoarmistów zosta³a powo³ana 
pod broñ w 1944 r. i pochodzi³a z Ukrainy i Mo³dawii. Wœród nich nie brakowa³o 
Polaków, Bia³orusinów i Rumunów. Trudno uwierzyæ, aby w tak ekstremalnych 
warunkach nie zdarza³y siê próby dezercji, za co grozi³a kara œmierci. O takich 
przypadkach Ÿród³a jednak milcz¹.

Opisana wy¿ej rosyjska inicjatywa zas³uguje na du¿e uznanie. Dziêki niej nasza 
wiedza o wydarzeniach roku 1945 uleg³a znacznemu poszerzeniu. Wypada mieæ 
nadziejê, ¿e to dopiero pocz¹tek ujawniania dokumentów, o których do niedawna 
polscy historycy mogli tylko pomarzyæ.

Marcin Boratyn (kierownik Galerii Historii Miasta, Jastrzêbie Zdrój)

Spó³ka Bracka

Zapewne wielu z nas kojarzy budynek przy ul. 1 Maja, w którym do niedawna 
mieœci³ siê jastrzêbski Oœrodek Dzia³alnoœci Dydaktycznej Uniwersytetu Œl¹skiego. 
Ten piêkny obiekt do dzisiaj nazywany jest budynkiem spó³ki brackiej. Obecnie 
jednak niewielu wie, czym by³a Spó³ka Bracka i jak¹ dzia³alnoœci¹ siê zajmowa³a. 
Wedle zapisu Jana Nowaka z 1927 r. w Kronice Miasta i Powiatu Tarnowskie Góry, 
Górnoœl¹ska Spó³ka Bracka powsta³a w 1857 r. po podziale instytucji obejmuj¹cej 
swym zasiêgiem Dolny i Górny Œl¹sk. Obie spó³ki otrzyma³y szerok¹ autonomiê. Za 
siedzibê Górnoœl¹skiej Spó³ki Brackiej, ze wzglêdu na tutejszy wielki ruch w 
górnictwie, obrano Tarnowskie Góry. Do kasy spó³ki kopalnie i górnicy na Górnym 
Œl¹sku wp³acali miesiêczne sk³adki, a jej celem by³o zabezpieczenie bytu górników 
w razie choroby, inwalidztwa i pozosta³ych po œmierci górnika dzieciach i ¿ony. W 
pierwszym roku dzia³alnoœci dochód ze sk³adek wynosi³ 452 298 marek, a suma 
wyp³acanych wsparæ wynosi³a 187 807 marek. Spó³ka mia³a 17 821 cz³onków, 
zatrudnia³a 8 urzêdników administracyjnych, 10 lekarzy i 11 pielêgniarzy oraz 
utrzymywa³a 10 lazaretów w ró¿nych miejscowoœciach na Œl¹sku. W miarê rozwoju 
górnictwa ros³o zaplecze spó³ki i w miejsce ma³ych lazaretów powstawa³y wspania³e 
i okaza³e lecznice. W 1885 r. w Tarnowskich Górach za kwotê 160 000 marek 
wybudowano wielk¹ lecznicê brack¹, a w 1910 r. drugi wspania³y budynek. Tak¿e w 
Jastrzêbiu Zdroju spó³ka ulokowa³a swoj¹ lecznicê. W 1911 r. powsta³ tu okaza³y 
budynek sanatoryjny. Na pocztówkach przedstawiaj¹cych ten piêkny budynek 
widnieje napis „Knappschafts Kurhaus” lub „Letnisko Spó³ki Brackiej”.

Po podziale Górnego Œl¹ska podzielono równie¿ spó³kê. Dla Œl¹ska Opolskiego 
na siedzibê wybrano Gliwice. Polsce przypad³o przesz³o 2/3 kopalñ i tyle samo 
cz³onków pozosta³o pod zarz¹dem Tarnogórskiej Spó³ki Brackiej. Od 1922 r. na 
czele administracji spó³ki sta³ dyrektor radca Czapla i inspektorowie Galus, Bacik

Wstêpny projekt sanatorium Spó³ki Brackiej w Jastrzêbiu Zdroju z 1910 r.
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oraz Liberski. W tym okresie spó³ka stanowi³a najwiêksz¹ w Polsce instytucjê 
spo³eczn¹. Górnoœl¹ska Konwencja Genewska, która mia³a obowi¹zywaæ przez 15 
lat (od 1922 do 1937 r.), szczegó³owo okreœla³a m.in. zakres wspó³pracy pomiêdzy 
niemieck¹, a polsk¹ Spó³k¹ Brack¹. W dokumencie tym czytamy m.in. „(...) stawi 
polska spó³ka bracka do dyspozycji niemieckiej spó³ki brackiej w brackiej klinice 
ocznej w Katowicach, w klinice usznej tam¿e, w lecznicy ludowej w Wodzis³awiu i 
brackich domach kuracyjnych w Jastrzêbiu i w Gocza³kowicach o ile mo¿noœci jedn¹ 
czwart¹ czêœæ ³ó¿ek, o ile ich nie potrzebuje dla osób uprawnionych wobec niej 
samej do leczenia, i to za zwrotem kosztów w³asnych (...)”. Spó³ka pod swoj¹ opiek¹ 
mia³a nie tylko górników, ale tak¿e hutników. Zgodnie ze statutem Spó³ki Brackiej z 
1925 r. „Spó³ka Bracka istnieje dla robotników i funkcjonariuszy zatrudnionych w 
kopalniach, (...) hutach, (...) i jej administracji”. Ten sam statut przewidywa³ pomoc 
dla cz³onków i osób z rodziny w postaci leczenia, wyp³aty pensji inwalidzkiej, 
chorobowego, po³ogowego, poœmiertnego (grosz wdowi i sierocy), pogrzebowego 
oraz nadzwyczajnych zapomóg.

W okresie miêdzywojennym jastrzêbskie sanatorium Spó³ki Brackiej zosta³o 
przejête przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Wyremontowany po 
zniszczeniach wojennych budynek w 1951 r. zosta³ przejêty przez „P. P. Polskie 
Uzdrowiska” i do lat 90. funkcjonowa³ jako Sanatorium nr 3. Sama Spó³ka Bracka 
przesta³a istnieæ w latach 1956/57, a jej obowi¹zki przej¹³ Zak³ad Ubezpieczeñ 
Spo³ecznych. W dawnej siedzibie spó³ki w Tarnowskich Górach obecnie znajduje siê 
w komisariat policji oraz ZOZ. Na œcianie frontowej budynku do dzisiaj zachowa³ siê 
symbol górnictwa. Natomiast w Jastrzêbiu, po gruntownym remoncie budynku w 
1998 r., pierwsi studenci rozpoczêli naukê w nowo powsta³ym Miêdzywydzia³owym 
Oœrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Œl¹skiego. Po 10 latach Uniwersytet Œl¹ski 
wycofa³ siê z Jastrzêbia, a budynek czeka na kolejnego w³aœciciela.

•ród³a:
- Statut Spó³ki Brackiej z dnia 28 luty 1925 r.
- Oberschlesischer Knappschaftsverein in Tarnowitz, Berlin-Kattowitz-Breslau 

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

Miejsca Pamiêci

Pomnik Ofiar Marszu Œmierci w Jastrzêbiu Górnym
W styczniu 1945 r., kiedy ruszy³a zimowa ofensywa Armii Czerwonej, Niemcy 

przyst¹pili do likwidacji KL Auschwitz-Birkenau. Wiêkszoœæ wiêŸniów zmuszono do 
pieszego marszu w kierunku Wodzis³awia. W trakcie pochodu, okreœlonego mianem 
„Marszu Œmierci”, wielu wiêŸniów zmar³o z wycieñczenia lub na skutek egzekucji 
funkcjonariuszy SS. Czêœæ z nich pochowano obok wejœcia do koœcio³a œw. 
Katarzyny (pogrzebu na pobliskim cmentarzu zabronili Niemcy). Do wykopania 
masowego grobu zmuszono tych, którzy odmówili podpisania Volkslisty.

Po przejœciu frontu mieszkañcy Jastrzêbia Górnego powo³ali komitet, który 
wszcz¹³ starania o wzniesienie pomnika upamiêtniaj¹cego ofiary „Marszu Œmierci”. 

1910.
- Górnoœl¹ska Konwencja Genewska 1922 r.
- www.montes.pl

Uroczyste poœwiêcenie pomnika 
przez ks. proboszcza Augustyna 
Machalicê, 25 IV 1948 r.
Fot. ze zbiorów GHM

Budowy monumentu podj¹³ siê 
miejscowy artysta Jerzy Frey. 
Pomnik zosta³ uroczyœcie 
ods³oniêty i poœwiêcony przez 
ks. Augustyna Machalicê 25 
kwietnia 1948 r. Centraln¹ 
czêœæ pomnika stanowi³a 
figura anio³a z wzniesionymi 
skrzyd³ami. Stoj¹ca postaæ

trzyma³a w wyci¹gniêtej lewej rêce wieniec przepasany wstêg¹ w barwach 
narodowych, w prawej zaœ- miecz zwrócony ostrzem do do³u. Na piersi anio³a 
widoczny by³ emblemat z napisem IHS. Po obu stronach figury ustawione by³y 
kwadratowe p³yty. Na prawej znajdowa³ siê napis: „W HO£DZIE / 
POMORDOWANYM BOHATEROM / Z TRANSPORTU ŒMIERCI Z OŒWIÊCIMIA / 
W STYCZNIU 1945 ROKU / KO£O POL.[SKIEGO] ZW.[I¥ZKU] B.[Y£YCH] 
WIÊ•.[NIÓW] POLIT.[YCZNYCH] / W JASTRZÊBIU ZDROJU / ORAZ 
SPO£ECZEÑSTWO ZIEMI ŒL¥SKIEJ”. Na p³ycie sta³o popiersie Chrystusa w 
cierniowej koronie. Na lewej p³ycie znajdowa³ siê napis: „PRZEZ NADLUDZKIE 
CIERPIENIA, PRZEZ OBÓZ ŒMIERCI / SZLI DO WOLNEJ NIEPODLEG£EJ 
POLSKI / WIARA I NADZIEJA W WOLNOŒÆ / ZWYCIÊ¯Y£A SIEPACZY 
HITLEROWSKICH / PRZECHODNIU Z£Ó¯ HO£D / 32 BEZIMIENNYM 
BOHATEROM / OFIAROM WOLNOŒCI”. W tym miejscu warto zauwa¿yæ, ¿e 
informacja o liczbie ofiar by³a nieprawdziwa. Ju¿ w 1947 r. wiadomo by³o, ¿e w cyfra 
ta powinna wynosiæ 36. B³¹d wynikn¹³ prawdopodobnie z przeoczenia. Ponadto na 
p³ycie znajdowa³a siê ma³a tablica upamiêtniaj¹ca Anielê Piêkosz, nauczycielkê 
zamordowan¹ w styczniu 1945 r. Ca³oœæ otoczona by³a murkiem z niewielk¹ 
balustrad¹. Do pomnika prowadzi³y dwa stopnie. Wejœcie zamyka³ ³añcuch.

W 1983 r. dla pomnika za³o¿ono kartê ewidencyjn¹, ale ju¿ trzy lata póŸniej z 
uwagi na “znaczny stan zniszczenia” monument rozebrano i ustawiono now¹ figurê 
wed³ug projektu ¿orskiego artysty Lechos³awa Zbo¿yla- statuê cz³owieka-
mêczennika opartego o drzewo. Zbudowano równie¿ fragment muru, na którym 
znalaz³a siê nowa marmurowa tablica: U góry widnia³ napis: „PRZEZ NADLUDZKIE 
CIERPIENIE / PRZEZ OBÓZ ŒMIERCI / SZLI DO WOLNEJ I NIEPODLEG£EJ 
POLSKI”. Poni¿ej umieszczono znak wiêzienny: literê P w odwróconym trójk¹cie 
(oznaka przynale¿na wiêŸniom narodowoœci polskiej). Po jego lewej stronie znalaz³ 
siê medalion ze zdjêciem oraz napis: „AURELIA / PIÊKOSZ / ¤ 1914 R”, a po prawej 
stronie- medalion oraz napis: „W£ODZIMIERA / SAWICKA / ¤ 1911 R”. Poni¿ej 
medalionów napis g³osi³: „W HO£DZIE 36 POMORDOWANYM / BOHATEROM 
MARSZU ŒMIERCI / Z OŒWIÊCIMIA W / STYCZNIU 1945 R / SPO£ECZEÑSTWO 
JASTRZÊBIA / ZDROJU”. Obecnie figura ju¿ nie istnieje. Widocznie uznano, ¿e 
postaæ nagiego mê¿czyzny nie przystoi w tym miejscu. Zmiana pomnika nast¹pi³a 
wiêc stosunkowo szybko.



8 9
 

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 4 (14) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 4 (14)
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•ród³a:
- Statut Spó³ki Brackiej z dnia 28 luty 1925 r.
- Oberschlesischer Knappschaftsverein in Tarnowitz, Berlin-Kattowitz-Breslau 

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

Miejsca Pamiêci
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1910.
- Górnoœl¹ska Konwencja Genewska 1922 r.
- www.montes.pl
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Na postumencie ustawiono kolejn¹ figurê przedstawiaj¹c¹ Nike z datami: 1919,  
1920 i 1921. Szybko zorientowano siê jednak, ¿e s¹ to daty trzech powstañ œl¹skich, 
wydarzeñ nie maj¹cych przecie¿ nic wspólnego z Marszem Œmierci. Pomnik zosta³ 
wiêc rozebrany i bezpowrotnie zniszczony.

Nieudane perypetie z rzeŸb¹ sprawi³y, ¿e na pocz¹tku lat 90. XX w. nowy 
monument przybra³ najprostsz¹ z mo¿liwych form- pozosta³ ceglany mur, na którym 
zawis³y dwie wspomniane wy¿ej tablice: z prawej p³yta informuj¹ca o wydarzeniu ze 
stycznia 1945 r., z lewej- p³yta upamiêtniaj¹ca Aureliê Piêkosz.

Wersje pomnika z lat 80., arch. “Jastrz¹b” nr 7, 18 II 2000 r.

Po lewej- pomnik po remoncie w 1992 r. (fot. ze zbiorów Urzêdu Miasta w Jastrzêbiu 
Zdroju); po prawej- obecny kszta³t monumentu (fot. M. Boratyn, II 2005 r.)

Na prze³omie 2002 i 2003 r. przeprowadzono remont monumentu. Zachowano 
mur, ale zmieniono uk³ad obu tablic. Wiêksz¹, wykonan¹ na nowo z granitu, 
umieszczono ponad p³yt¹ Aurelii Piêkosz.

W maju 2008 r. opiekê nad pomnikiem objêli uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1.

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

Pobo¿noœæ i moralnoœæ ludu w podaniach naszego regionu

Podania s¹ odbiciem mentalnoœci prostego ludu, który je tworzy³. Opowiadaj¹ o 
wyj¹tkowych zdarzeniach i t³umacz¹ ich przyczynê oraz skutek. W naszym regionie 
te¿ nie brak ciekawych podañ. Najpierw te o powstaniu koœcio³ów w naszej okolicy:

O powstaniu koœcio³a œw. Katarzyny
W niepamiêtnych ju¿ czasach w³aœciciel jastrzêbskiej ziemi, zwany grafem, 

mieszka³ w piêknym zamku i lubi³ otaczaæ siê ludŸmi równymi mu stanem, urz¹dzaæ 
wraz z nimi wielkie polowania na dzikiego zwierza, a potem bawiæ siê na uczcie 
przez ca³¹ noc. Podczas jednego takiego polowania graf ujrza³ piêknego, ros³ego 
³osia i powiedzia³ swoim towarzyszom, ¿e chce go upolowaæ sam. Przy³o¿y³ do oka 
kuszê, ale zwierzê siê sp³oszy³o i zaczê³o siê oddalaæ. Graf jednak tropi³ je dalej, 
stale maj¹c nadziejê na jego ubicie, ale siê przeliczy³, bo zwierzê w pewnej chwili 
straci³o siê mu z oczu. Zapad³ zmierzch, a jego dru¿ynnicy nie odzywali siê, mimo ¿e 
ich nawo³ywa³ myœliwskim rogiem. Zszed³ z konia, bo chcia³ chwilê odpocz¹æ. Usiad³ 
pod roz³o¿yst¹ lip¹, ale tylko na chwilê, bo naraz przybieg³o stado dzików. Wielki 
samiec by³ gotowy do ataku. Samotnemu ³owczemu nie pozosta³o nic innego, jak 
tylko szukaæ ratunku w konarach lipy. Kiedy siedzia³ ju¿ parê godzin na czubku 
drzewa, a napastnicy siê nie oddalali, pomyœla³, ¿e nadchodzi ju¿ jego ostatnia 
godzina. A któ¿ chce m³odo umieraæ i to w czasie, gdy ¿ona oczekuje jego 
pierwszego potomka? Wtedy nasz³a go myœl, by udaæ siê pod opiekê Bo¿ej 
Opatrznoœci. Œlubowa³ wiêc, ¿e jeœli uda mu siê prze¿yæ tê przygodê, wybuduje w 
tym miejscu piêkny koœció³. Ledwo to powiedzia³, œwit zacz¹³ przeb³yskiwaæ wœród 
drzew, dzikie œwinie odesz³y, a towarzysze znaleŸli swego pana. Koœció³ stan¹³ i 
zosta³ poœwiêcony œw. Katarzynie.

O powstaniu Jed³ownika
Ksi¹¿ê Polan, Bolko, wybra³ siê na polowanie do naszej prastarej krainy 

Go³êszyców na Œl¹sku. Wokó³ rozci¹ga³y siê ogromne bory, a tylko z rzadka mo¿na 
by³o napotkaæ ukryte w nich ma³e osady. Ksiêciu towarzyszy³a dru¿yna, sk³adaj¹ca 
siê z kilkudziesiêciu wojów. On na swym ros³ym wierzchowcu jecha³ na przedzie i 
¿aden z jego dru¿ynników nie odwa¿y³ siê wyprzedziæ na polowaniu swego pana. 
Nasta³ ch³odny dzieñ, wkrótce spodziewano siê zimy, wiêc by³a to 
najodpowiedniejsza pora na ubicie grubszego zwierza na dworskie sto³y.

Na dane has³o wszyscy ruszyli za panem w kniejê. Nagle ksi¹¿ê zauwa¿y³ 
sp³oszonego du¿ego jelenia. Trzyma³ ju¿ ³uk gotowy do strza³u i wymierzy³ celnie 
wprost w ³opatkê migaj¹cego przed nim zwierzêcia. Kozio³ na chwilê przystan¹³, 
spojrza³ za siebie, a widz¹c pogoñ, podj¹³ ucieczkê. Ksi¹¿ê zsiad³ z konia 
niepotrzebnego mu w gêstwinie leœnej, poda³ go swemu pacho³kowi, a sam pobieg³ 
za jeleniem. Ten, m³ody i silny, umyka³ raŸno przed poœcigiem, ale ksi¹¿ê nie 
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zostaje wyznaczona op³ata w wysokoœci 60 Pfenigów za dzieñ i osobê za 
zwiedzanie promenady i pomieszczeñ rozrywkowych, jak równie¿ za muzykê. 
Ostatecznie op³ata poniesiona zarówno przez rodziny jak i osoby samotne nie 
powinna przekraczaæ ³¹cznie 16 Marek. Dlatego osoby pozostaj¹ce d³u¿ej ni¿ jeden 
tydzieñ proszone s¹ o osobiste zg³oszenie siê do biura inspekcji. 

§ 2
Inspekcja zdrojowa bêdzie oferowa³a pomocn¹ d³oñ we wszystkich sytuacjach 
dotycz¹cych kuracji, a w szczególnoœci tych zwi¹zanych z zamawianiem 
mieszkania i poœredniczeniem w przydziale mieszkañ dla goœci, którzy przybywaj¹ 
tutaj nie rezerwuj¹c wczeœniej noclegów.

§ 3
Wpisywanie na listê zdrojow¹ przyby³ych na kuracjê goœci odbywa siê w biurze 
inspekcji. 
Goœci prosi siê o osobisty meldunek. Kuracjuszom, którym zdrowie nie pozwala na 
pojawienie siê w biurze inspekcji, lista zdrojowa zostanie dorêczona przez 
pracownika do ich miejsca tymczasowego zamieszkania, tak aby mogli siê na ni¹ 
wpisaæ osobiœcie. 
Ka¿dy kuracjusz zostaje wpisany na listê pod specjalnym numerem.

§ 4
Za odbiór karty legitymacyjnej, która jest wa¿na na okres ca³ego sezonu, do 
momentu kiedy kuracjusz nie opuœci uzdrowiska, nale¿y uiœciæ op³atê zdrojow¹. Jest 
to kwota w wysokoœci 24 Marek za osobê i 36 Marek za rodzinê.

§ 5
W ramach op³aty zdrojowej uiszcza siê honorarium lekarskie, jest to pierwsze 
lekarskie rozporz¹dzenie dotycz¹ce korzystania z k¹pieli, wody oraz serwatki. 
Dziêki temu lekarza zdrojowego mo¿na zastaæ w czasie odbywania swojej praktyki, 
podczas godzin spêdzonych w pijalni przy placu zdrojowym oraz promenadzie. 
Specjalne us³ugi lekarskie, które wymagaj¹ powtórnych wizyt w domu goœcia itd., 
musz¹ zgodnie z ustawow¹ taryf¹ zostaæ dodatkowo op³acone.
Kuracjusze leczeni przez lekarza zdrojowego otrzymuj¹ opiekê lekarsk¹ bezp³atnie.

§ 6
Op³atê cz³onka rodziny uiszczaj¹ tylko te osoby, które nale¿¹ do rodziny kuracjusza i 
s¹ przez niego utrzymywane, np. ¿ony i dzieci.

§ 7
Tylko posiadacz karty legitymacyjnej ma prawo otrzymaæ kartê k¹pielow¹ w cenie 
abonamentowej - tego typu karta uprawnia raz dziennie do skorzystania z k¹pieliska 
na czas maksymalnie 3/4 godziny. Karty mog¹ zostaæ odebrane tylko przez 
inspekcjê, poza tym w³aœciciel karty powinien podaæ w inspekcji godzinê, o której 
zamierza skorzystaæ z k¹pieli.
Nale¿y surowo przestrzegaæ raz podanych godzin.

§ 8
W razie gdyby pacjent zg³oszony do k¹pieli nie móg³ z niej skorzystaæ, powinien 
odpowiednio wczeœniej zg³osiæ ten fakt k¹pielowemu lub obs³udze, tak aby k¹piele 
nie by³y niepotrzebnie przygotowywane. W przypadku zaniechania, czas k¹pieli 
bêdzie uznany za wykorzystany, a w zwi¹zku z tym k¹pielowy przy nastêpnej 
wizycie bêdzie zobowi¹zany dorêczyæ kuracjuszowi stosowny bilet.

da³ za wygran¹ i bieg³, nie trac¹c zwierzêcia z oczu. Patrzy³ wci¹¿ w jego bia³y 
ogonek, bo sierœæ pod zimê by³a ju¿ szara, podobna do pni drzew. Ksiêciu zdawa³o 
siê, ¿e zwierzê s³abnie i lada chwila upadnie, wiêc nie zaprzesta³ poœcigu. Nawet nie 
zauwa¿y³ œniegu, pierwszego w tym roku, padaj¹cego wielkimi p³atkami. Œnieg 
pokry³ poszycie leœne i uciekaj¹cy jeleñ stawa³ siê coraz mniej widoczny, bo bia³y 
trójk¹t w zadzie koz³a zrówna³ siê kolorem ze œniegiem i w pewnym momencie 
zwierzê jakby siê rozp³ynê³o.

Sta³o siê to w czasie, gdy ksi¹¿ê poczu³ ogromne zmêczenie, wiêc opar³ siê o 
najbli¿sze drzewo, a serce wali³o mu w piersi tak mocno, ¿e nie móg³ ustaæ na 
nogach i osun¹³ siê na ziemiê. Gdy doszed³ do siebie, spostrzeg³, ¿e œwiat ogarnia 
coraz gêstszy mrok. Poczu³ siê nieswojo, gdy nie dostrzeg³ dooko³a siebie ¿adnego 
ze swych druhów, a do tego poczu³ silny g³ód i pragnienie. Zrozumia³, ¿e straci³ 
rachubê czasu i zab³¹ka³ siê w tym wielkim ciemnym lesie. Prêdko wyci¹gn¹³ rêkê po 
róg myœliwski, by zad¹æ o pomoc, ale go nie namaca³. Zgubi³ go, gdy przedziera³ siê 
przez leœne chaszcze. Zl¹k³ siê nie na ¿arty, wiêc z³o¿y³ rêce w tubê i zacz¹³ wzywaæ 
pomocy, ile jeszcze mia³ si³ w p³ucach, ale odpowiedzia³o mu tylko echo. Ze strachu 
upad³ na kolana i z³o¿y³ rêce do modlitwy, ale nie da³o mu to ukojenia, wiêc podniós³ 
rêkê do góry i uroczystym g³osem z³o¿y³ s³owa przysiêgi, ¿e jak Bóg go uratuje, to w 
tym oto miejscu za³o¿y now¹ wioskê z koœció³kiem w miejscu  jod³y, pod któr¹ klêczy.

Ledwo wypowiedzia³ ostatnie s³owa przysiêgi, us³ysza³ za sob¹ g³osy rogów, 
potem ujadanie psów, wreszcie zobaczy³ swoich wiernych towarzyszy. Zosta³ 
uratowany.

Wtem jeden z wojów dostrzeg³ na œniegu œlady krwi, a niewiele kroków dalej 
œwie¿o ubitego jelenia. Mieczem podci¹³ mu szyjê, by wyciek³a z niego krew. Drudzy 
zawiesili go na dr¹¿ku i zanieœli ku innej upolowanej zwierzynie. Ksi¹¿ê widz¹c 
swych druhów, odzyska³ si³y i uszczêœliwiony wróci³ do obozu.

KniaŸ dochowa³ przysiêgi i nied³ugo potem stanê³a osada z koœcio³em poœrodku. 
Legenda g³osi, ¿e by³ to pierwszy koœció³ w okolicy, wczeœniejszy ni¿ koœció³ w 
pobliskim Wodzis³awiu. Od jod³y, pod któr¹ ksi¹¿ê z³o¿y³ przysiêgê, wieœ nazwano: 
Jed³ownik.

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

Regulamin jastrzêbskiego kurortu z 1879 r.

Kurort jest zarz¹dzany przez inspekcjê uzdrowiskow¹ w Königsdorff-Jastrzemb, 
która troszczy siê o to, aby pobyt ka¿dego kuracjusza w Königsdorff-Jastrzemb by³ 
jak najbardziej przyjemny i z korzyœci¹ dla zdrowia, oraz aby wszêdzie, a przede 
wszystkim ze strony zatrudnionych w uzdrowisku pracowników, spotyka³a go tylko 
uprzejmoœæ i gotowoœæ do pomocy. 

Uzasadnione skargi wpisywane s¹ do ksiêgi za¿aleñ, która jest wy³o¿ona w 
inspekcji. Instytucja ta jest zawsze gotowa spe³niaæ uzasadnione ¿yczenia i 
pomagaæ we wszystkich niedogodnoœciach.

§ 1
Obcym (przejezdnym) zezwala siê do tygodnia czasu zwiedzaæ nieodp³atnie teren 
zak³adu i jego promenady - w przypadku d³u¿szego pobytu, nie poddaj¹c siê kuracji, 
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Z ¿ycia Galerii Historii Miasta

6-7 czerwca 2009 - w Domu Zdrojowym mia³y miejsce dwudniowe obchody 20. 
rocznicy pierwszych czêœciowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. 
Sobotni panel historyczny rozpocz¹³ kierownik GHM M. Boratyn, który przedstawi³ 
sytuacjê spo³eczno-polityczn¹ w Jastrzêbiu od jesieni 1988 do czerwca 1989 r. 
Nastêpnie dyskutowali uczestnicy tamtych wydarzeñ, m.in.: J. Golec, W. Kap³on, P. 
Miœkiewicz, L. Sobczyñski. W niedzielê impreza w Parku Zdrojowym rozpoczê³a siê 
od otwarcia przez prezydenta miasta M. Janeckiego wystawy plenerowej pt. 
„Jastrzêbie na drodze do wolnoœci 1978-1989”. W czêœci artystycznej na scenie 
wyst¹pili: zespó³ Redlin, bard Pawe³ Piekarczyk oraz m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ nr 1. 
Festyn zakoñczy³a projekcja filmu pt. „Piasek w tryby. Jastrzêbie'88”. Imprezê 
zorganizowa³a Inicjatywa Spo³eczna „Pamiêæ Jastrzêbska”, Stowarzyszenie 
Pokolenie, Urz¹d Miasta i MOK-GHM.
21 czerwca - podczas obchodów Dni Jastrzêbia na Stadionie Miejskim 
rozstrzygniêto Drugi Ogólnomiejski Konkurs Genealogii Rodzinnych pt. „Jastrzêbski 
Album”. Laureatami zosta³y nastêpuj¹ce rodziny: Reichman (I miejsce), Torz i Sikora 
(ex aequo II miejsce), Wichrzyccy (III miejsce), Sap (wyró¿nienie). Konkurs 
zorganizowa³ MOK-GHM wraz z Towarzystwem Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej.
15 lipca - GHM ostatecznie opuœci³a zajmowany od 6 lat budynek ¿³obka przy ul. 
Wrzosowej 14. Tymczasow¹ siedzib¹ placówki do czasu modernizacji gmachu 
£azienek II bêdzie Dom Zdrojowy.
3 wrzeœnia - z okazji 29. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzêbskiego w Parku 
Zdrojowym mia³ miejsce festyn zorganizowany przez MOK-GHM wraz z „Pamiêci¹ 
Jastrzêbsk¹”, Stowarzyszeniem Pokolenie i portalem Jasnet. Na scenie wyst¹pi³a 
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ nr 1 oraz kwartet „Pro Forma”. Po koncercie w Domu 
Zdrojowym wyk³ad o udziale Jastrzêbia w kryzysach spo³eczno-politycznych PRL 
wyg³osi³ dr Jaros³aw Neja z katowickiego oddzia³u BEP IPN. Nastêpnie wrêczono 
nagrody uczestnikom konkursu internetowego.
13 wrzeœnia - w Domu Zdrojowym odby³a siê wieczornica pt. „Memoria³ 
Wrzeœniowy” upamiêtniaj¹ca 70. rocznicê agresji niemiecko-sowieckiej na Polskê. 
Uroczystoœæ rozpoczê³a projekcja filmu dokumentalnego pt. „Œl¹ski Wrzesieñ” w re¿. 
M. Muzyczuka. Nastêpnie wyst¹pi³ Jan Delowicz z Muzeum Miejskiego w ¯orach, 
który wyg³osi³ referat pt. „Wojna Obronna we wrzeœniu 1939 r. na ziemi rybnicko-
wodzis³awskiej”, a tak¿e zaprezentowa³ unikatowe zdjêcia przedstawiaj¹ce 
¿o³nierzy szwadronu u³anów broni¹cego Bo¿ej Góry. Po wyk³adzie przedstawiciel 
„Pamiêci Jastrzêbskiej” Zbigniew Wachowiec odczyta³ i przekaza³ na rêce radnego 
Tadeusza S³awika petycjê w sprawie upamiêtnienia Obroñców Bo¿ej Góry (nadanie 
Drodze G³ównej Po³udniowej imienia Obroñców Bo¿ej Góry, renowacja mogi³y 
poleg³ych u³anów przy koœciele œw. Katarzyny, wzniesienie obelisku na Bo¿ej 
Górze). Imprezie towarzyszy³a wystawa polskiej prasy z wrzeœnia 1939 r. 
Wieczornica zosta³a zorganizowana przez MOK-GHM oraz IS „Pamiêæ 
Jastrzêbska”.
1 paŸdziernika - z inicjatywy GHM wydano reprint pocztówki ukazuj¹cej jastrzêbski 
kurort u schy³ku XIX w. Kolejne reprinty ze zbiorów GHM ukazywaæ siê bêd¹ w cyklu 
miesiêcznym. Reprodukcje pocztówek s¹ bezp³atne. Ka¿dy zainteresowany 
otrzyma je w Domu Zdrojowym.

§ 9
Aby s³u¿ba k¹pieliska mog³a normowaæ jakoœæ i iloczas ka¿dej k¹pieli, wszyscy 
kuracjusze otrzymuj¹ od lekarza zdrojowego kartê, na której s¹ podane: nazwisko 
u¿ytkownika, godzina, rodzaj, temperatura, jak równie¿ czas trwania k¹pieli. 
Wskazówki odbiera k¹pielowy lub s³u¿¹ca przed pierwsz¹ k¹piel¹.
Ma³e dzieci lub doroœli, których choroba mo¿e spowodowaæ nag³e z³e 
samopoczucie, wskutek czego istnieje zagro¿enie podczas k¹pieli, proszeni s¹ o 
korzystanie z ³aŸni tylko w zaufanym towarzystwie. 

§ 10
Zanim goœæ ³aŸni uda siê do kabiny k¹pielowej, powinien oddaæ k¹pielowemu lub 
s³u¿¹cej kartê k¹pielow¹ i oderwaæ od biletu znajduj¹cy siê tam kupon. 
Nie zezwala siê na wprowadzanie psów do pomieszczeñ nale¿¹cych do uzdrowiska. 
Prosi siê równie¿ o niepalenie w obiektach zdrojowych. 

§ 11
Ceny k¹pieli:
K¹piel w wannie: w abonamencie 1 Mk. 25 Pf., poza abonamentem 1 Mk.  80 Pf.
K¹piel pod prysznicem: du¿y prysznic w abonamencie 1Mk., poza abonamentem 1 
Mk. 30 Pf., ma³y prysznic w abonamencie 1Mk. 25 Pf., poza abonamentem 50 Pf.
K¹piele siedz¹ce: w abonamencie 50 Pf., poza abonamentem 75 Pf.
Inhalacje: w abonamencie 25 Pf., poza abonamentem 50 Pf.
K¹piele przenoœne: ka¿da k¹piel 3 Mk.
K¹piele solankowo-parowe: w abonamencie 2 Mk. 50 Pf., poza abonamentem 3 Mk. 
50 Pf.

§ 12
Osoby zwi¹zane z wojskiem, od sier¿anta wzwy¿, s¹ zg³aszane przez w³aœciwe 
komendy g³ówne, poprzez intendenturê do inspekcji zdrojowej.
S¹ oni przez nie zakwaterowani w przygotowanym na ten cel szpitalu wojskowym, a 
powsta³e koszta, za k¹piele, medykamenty itd., po zakoñczeniu sezonu s¹ 
likwidowane przez odpowiednie intendentury.

§ 13
Bezp³atn¹ kuracjê przechodz¹ równie¿ potrzebuj¹cy pomocy chorzy cywilni. 
Jednak¿e brak œrodków finansowych biednych z gmin wiejskich musi zostaæ 
potwierdzony zaœwiadczeniem z urzêdu starosty lub potwierdzonym przez ksiêdza, 
uwierzytelnionym zaœwiadczeniem s¹du wiejskiego. Koniecznoœæ kuracji zdrojowej 
musi byæ potwierdzona lekarskim zaœwiadczeniem, poza tym musi zostaæ 
zapewnione wy¿ywienie biednych w czasie kuracji, tak aby nie dochodzi³o do 
¿ebrania.
Kto w momencie przybycia nie jest wyposa¿ony w tego typu zaœwiadczenia, mo¿e 
mieæ pretensje tylko do siebie, jeœli zostanie niezw³ocznie zawrócony.

§ 14
Ubrudzeni goœcie maj¹ zakaz wstêpu do k¹pieli i pobytu na promenadach.

•ród³o: Weissenberg, Das Jod- und Bromhaltige Soolbad Koenigsdorff-Jastrzemb in 
Ober-Schlesien, seine Kurmittel und Wirkungen, Berlin 1879. Ksi¹¿ka w zbiorach 
GHM.
Przek³ad z niemieckiego: Lucyna Duda (na zlecenie UM w Jastrzêbiu Zdroju)
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od otwarcia przez prezydenta miasta M. Janeckiego wystawy plenerowej pt. 
„Jastrzêbie na drodze do wolnoœci 1978-1989”. W czêœci artystycznej na scenie 
wyst¹pili: zespó³ Redlin, bard Pawe³ Piekarczyk oraz m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ nr 1. 
Festyn zakoñczy³a projekcja filmu pt. „Piasek w tryby. Jastrzêbie'88”. Imprezê 
zorganizowa³a Inicjatywa Spo³eczna „Pamiêæ Jastrzêbska”, Stowarzyszenie 
Pokolenie, Urz¹d Miasta i MOK-GHM.
21 czerwca - podczas obchodów Dni Jastrzêbia na Stadionie Miejskim 
rozstrzygniêto Drugi Ogólnomiejski Konkurs Genealogii Rodzinnych pt. „Jastrzêbski 
Album”. Laureatami zosta³y nastêpuj¹ce rodziny: Reichman (I miejsce), Torz i Sikora 
(ex aequo II miejsce), Wichrzyccy (III miejsce), Sap (wyró¿nienie). Konkurs 
zorganizowa³ MOK-GHM wraz z Towarzystwem Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej.
15 lipca - GHM ostatecznie opuœci³a zajmowany od 6 lat budynek ¿³obka przy ul. 
Wrzosowej 14. Tymczasow¹ siedzib¹ placówki do czasu modernizacji gmachu 
£azienek II bêdzie Dom Zdrojowy.
3 wrzeœnia - z okazji 29. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzêbskiego w Parku 
Zdrojowym mia³ miejsce festyn zorganizowany przez MOK-GHM wraz z „Pamiêci¹ 
Jastrzêbsk¹”, Stowarzyszeniem Pokolenie i portalem Jasnet. Na scenie wyst¹pi³a 
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ nr 1 oraz kwartet „Pro Forma”. Po koncercie w Domu 
Zdrojowym wyk³ad o udziale Jastrzêbia w kryzysach spo³eczno-politycznych PRL 
wyg³osi³ dr Jaros³aw Neja z katowickiego oddzia³u BEP IPN. Nastêpnie wrêczono 
nagrody uczestnikom konkursu internetowego.
13 wrzeœnia - w Domu Zdrojowym odby³a siê wieczornica pt. „Memoria³ 
Wrzeœniowy” upamiêtniaj¹ca 70. rocznicê agresji niemiecko-sowieckiej na Polskê. 
Uroczystoœæ rozpoczê³a projekcja filmu dokumentalnego pt. „Œl¹ski Wrzesieñ” w re¿. 
M. Muzyczuka. Nastêpnie wyst¹pi³ Jan Delowicz z Muzeum Miejskiego w ¯orach, 
który wyg³osi³ referat pt. „Wojna Obronna we wrzeœniu 1939 r. na ziemi rybnicko-
wodzis³awskiej”, a tak¿e zaprezentowa³ unikatowe zdjêcia przedstawiaj¹ce 
¿o³nierzy szwadronu u³anów broni¹cego Bo¿ej Góry. Po wyk³adzie przedstawiciel 
„Pamiêci Jastrzêbskiej” Zbigniew Wachowiec odczyta³ i przekaza³ na rêce radnego 
Tadeusza S³awika petycjê w sprawie upamiêtnienia Obroñców Bo¿ej Góry (nadanie 
Drodze G³ównej Po³udniowej imienia Obroñców Bo¿ej Góry, renowacja mogi³y 
poleg³ych u³anów przy koœciele œw. Katarzyny, wzniesienie obelisku na Bo¿ej 
Górze). Imprezie towarzyszy³a wystawa polskiej prasy z wrzeœnia 1939 r. 
Wieczornica zosta³a zorganizowana przez MOK-GHM oraz IS „Pamiêæ 
Jastrzêbska”.
1 paŸdziernika - z inicjatywy GHM wydano reprint pocztówki ukazuj¹cej jastrzêbski 
kurort u schy³ku XIX w. Kolejne reprinty ze zbiorów GHM ukazywaæ siê bêd¹ w cyklu 
miesiêcznym. Reprodukcje pocztówek s¹ bezp³atne. Ka¿dy zainteresowany 
otrzyma je w Domu Zdrojowym.

§ 9
Aby s³u¿ba k¹pieliska mog³a normowaæ jakoœæ i iloczas ka¿dej k¹pieli, wszyscy 
kuracjusze otrzymuj¹ od lekarza zdrojowego kartê, na której s¹ podane: nazwisko 
u¿ytkownika, godzina, rodzaj, temperatura, jak równie¿ czas trwania k¹pieli. 
Wskazówki odbiera k¹pielowy lub s³u¿¹ca przed pierwsz¹ k¹piel¹.
Ma³e dzieci lub doroœli, których choroba mo¿e spowodowaæ nag³e z³e 
samopoczucie, wskutek czego istnieje zagro¿enie podczas k¹pieli, proszeni s¹ o 
korzystanie z ³aŸni tylko w zaufanym towarzystwie. 

§ 10
Zanim goœæ ³aŸni uda siê do kabiny k¹pielowej, powinien oddaæ k¹pielowemu lub 
s³u¿¹cej kartê k¹pielow¹ i oderwaæ od biletu znajduj¹cy siê tam kupon. 
Nie zezwala siê na wprowadzanie psów do pomieszczeñ nale¿¹cych do uzdrowiska. 
Prosi siê równie¿ o niepalenie w obiektach zdrojowych. 

§ 11
Ceny k¹pieli:
K¹piel w wannie: w abonamencie 1 Mk. 25 Pf., poza abonamentem 1 Mk.  80 Pf.
K¹piel pod prysznicem: du¿y prysznic w abonamencie 1Mk., poza abonamentem 1 
Mk. 30 Pf., ma³y prysznic w abonamencie 1Mk. 25 Pf., poza abonamentem 50 Pf.
K¹piele siedz¹ce: w abonamencie 50 Pf., poza abonamentem 75 Pf.
Inhalacje: w abonamencie 25 Pf., poza abonamentem 50 Pf.
K¹piele przenoœne: ka¿da k¹piel 3 Mk.
K¹piele solankowo-parowe: w abonamencie 2 Mk. 50 Pf., poza abonamentem 3 Mk. 
50 Pf.

§ 12
Osoby zwi¹zane z wojskiem, od sier¿anta wzwy¿, s¹ zg³aszane przez w³aœciwe 
komendy g³ówne, poprzez intendenturê do inspekcji zdrojowej.
S¹ oni przez nie zakwaterowani w przygotowanym na ten cel szpitalu wojskowym, a 
powsta³e koszta, za k¹piele, medykamenty itd., po zakoñczeniu sezonu s¹ 
likwidowane przez odpowiednie intendentury.

§ 13
Bezp³atn¹ kuracjê przechodz¹ równie¿ potrzebuj¹cy pomocy chorzy cywilni. 
Jednak¿e brak œrodków finansowych biednych z gmin wiejskich musi zostaæ 
potwierdzony zaœwiadczeniem z urzêdu starosty lub potwierdzonym przez ksiêdza, 
uwierzytelnionym zaœwiadczeniem s¹du wiejskiego. Koniecznoœæ kuracji zdrojowej 
musi byæ potwierdzona lekarskim zaœwiadczeniem, poza tym musi zostaæ 
zapewnione wy¿ywienie biednych w czasie kuracji, tak aby nie dochodzi³o do 
¿ebrania.
Kto w momencie przybycia nie jest wyposa¿ony w tego typu zaœwiadczenia, mo¿e 
mieæ pretensje tylko do siebie, jeœli zostanie niezw³ocznie zawrócony.

§ 14
Ubrudzeni goœcie maj¹ zakaz wstêpu do k¹pieli i pobytu na promenadach.

•ród³o: Weissenberg, Das Jod- und Bromhaltige Soolbad Koenigsdorff-Jastrzemb in 
Ober-Schlesien, seine Kurmittel und Wirkungen, Berlin 1879. Ksi¹¿ka w zbiorach 
GHM.
Przek³ad z niemieckiego: Lucyna Duda (na zlecenie UM w Jastrzêbiu Zdroju)
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! Po œmierci Izabeli Lubomirskiej maj¹tek przeszed³ na w³asnoœæ jej wnuków 
Alfreda i Artura Potockich. Ostatecznie, po przeprowadzonym podziale, 
w³aœcicielem zamku i okolicznych dóbr zosta³ Alfred, który w 1830 r. za³o¿y³ tu 
ordynacjê. Odt¹d przez cztery pokolenia £añcut do 1944 r. pozostawa³ w rêkach 
Potockich. Z czasów pierwszego ordynata pochodz¹ piêkne, intarsjowane posadzki, 
wykonane wed³ug projektów Karola Chodziñskiego. W tym te¿ czasie park otrzyma³ 
klasycystyczn¹ Uje¿d¿alniê- dzie³o Ludwika Bogochwalskiego. W 1862 r. maj¹tek 
odziedziczy³ po ojcu drugi ordynat, równie¿ Alfred. W okresie jego rz¹dów, z uwagi 
na zaanga¿owanie Potockiego w ¿ycie polityczne, ³añcucki zamek utraci³ sw¹ 
dotychczasow¹ œwietnoœæ. Na prze³. XIX i XX w. po latach stagnacji, dawny presti¿ 
przywrócili pa³acowi przedostatni w³aœciciele tj. trzeci ordynat Roman Potocki i jego 
¿ona El¿bieta z Radziwi³³ów. Z ich inicjatywy w latach 1889-1912 przeprowadzona 
zosta³a kolejna wielka przebudowa pa³acu, w trakcie której Potoccy zatrudnili dwóch 
architektów: Armanda Bauque i Alberta Pio. Powsta³o wówczas nowe, po³udniowe 
skrzyd³o zamku przy drugim dziedziñcu. Rozbudowano pawilon biblioteczny. W 
stylu neobaroku francuskiego ukszta³towano elewacje zamku. Mimo tak wielkich 
przemian zachowano najcenniejsze wnêtrza, urz¹dzane jeszcze przez ksiê¿n¹ 
Lubomirsk¹. Innym nadano wystrój wzorowany na stylach historycznych, 
wype³niaj¹c je zachowanymi po przodkach, a tak¿e nowo nabywanymi meblami: 
francuskimi, wiedeñskimi, rokokowymi, 

mieszkalnych, salonów, gabinetów, sypialñ, garderób,

klasycystycznymi i angielskimi z XIX w. 
Starano siê dbaæ o jednolitoœæ stylow¹ architektonicznego wystroju œcian z 
wyposa¿eniem ruchomym, przedstawiaj¹cym wszelk¹ ró¿norodnoœæ kszta³tów, 
szkó³, poziomów artystycznych, gustów i przeznaczenia. By zachowaæ nastrój 
autentycznych wnêtrz 

Salon Zielony urz¹dzony pod koniec XIX w., fot. A. Bujak.

Muzea w Polsce i na œwiecie

Muzeum-Zamek w £añcucie
Zamek ³añcucki jest jednym z najwiêkszych w Polsce muzeów utworzonych z 

by³ej rezydencji magnackiej. Ca³y zespó³ budowli i parku ukszta³towany zosta³ w 
sposób zapewniaj¹cy jego w³aœcicielom wszelkie wygody, piêkne otoczenie i 
reprezentacjê. Oprócz zamku sk³adaj¹ siê na to po³o¿ne w rozleg³ym parku 
zabytkowe budowle i pawilony: Stajnie Cugowe z Wozowni¹, Oran¿eria, Uje¿d¿alnia, 
Zameczek Romantyczny i Dom Ogrodnika.

Sam zamek stanowi¹cy centraln¹, najbardziej reprezentacyjn¹ czêœæ ca³ego 
za³o¿enia wybudowany zosta³ w latach 1629-1642. Do koñca XVIII w. s³u¿y³ jako 
budowla o charakterze obronnym, której istot¹ by³ przede wszystkim doskona³y, 
bastionowy system fortyfikacyjny. Fundatorem, a zarazem pierwszym w³aœcicielem 
zamku by³ Stanis³aw Lubomirski, wojewoda ruski i krakowski. Z czasów pierwszych 
w³aœcicieli zachowa³o siê kilka pomieszczeñ o barokowej architekturze m.in. Wielka 
Sieñ, Sala pod Stropem czy Sala pod Zodiakiem. W rêkach Lubomirskich budowla 
pozostawa³a nieprzerwanie do 1816 r., kiedy to zmar³a ostatnia z rodu ksiê¿na 
Izabela z Czartoryskich Lubomirska. Po jej œmierci maj¹tek przeszed³ na w³asnoœæ 
rodziny Potockich zarz¹dzaj¹cej posiad³oœci¹ do czasów II wojny œwiatowej. 

Najwiêksz¹ wartoœci¹ ³añcuckiego zamku jest ró¿norodnoœæ stylów i wysoki 
poziom artystyczny architektury wnêtrz. Od XVII a¿ po wiek XX znajdujemy tu 
œwietne przyk³ady oryginalnych dekoracji barokowych, rokokowych i 
klasycystycznych, reprezentowanych przez najwybitniejsze nazwiska polskich i 
obcych architektów oraz dekoratorów. Znajduj¹ siê tu apartamenty urz¹dzone 
zgodnie z panuj¹cymi w minionych wiekach modami, jak np. Pokoje Tureckie, 
Pompejañskie czy Chiñskie. Wreszcie wiele wnêtrz nosi cechy eklektyzmu i secesji 
XIX i XX w. Najwiêksza przebudowa obiektu, która zadecydowa³a o radykalnej 
zmianie jego charakteru, dokonana zosta³a na prze³. XVIII i XIX w., kiedy to ówczesna 
w³aœcicielka Izabela Lubomirska przekszta³ci³a zamek w rezydencjê pa³acow¹, 
godn¹ najbogatszej damy w Polsce. Zatar³a surowy, wojskowy charakter za³o¿enia, 
preferuj¹c wykwint, zbytek i wygodê. Na jej ¿yczenie zniwelowano czêœciowo wa³y na 
bastionach, wokó³ zamku urz¹dzono park krajobrazowy, w którym wzniesiono 
klasycystyczne: Oran¿eriê i Gloriettê, a poza fos¹ Zameczek Romantyczny. Sam 
zamek rozbudowano, przed³u¿aj¹c jego skrzyd³o zachodnie o Wielk¹ Jadalniê i 
pawilon biblioteczny. Ksiê¿na przebudowa³a równie¿ wnêtrze zamku. Z jej czasów 
pochodz¹ najwspanialsze sale pa³acowe, reprezentuj¹ce style rokoka i dwóch 
odmian klasycyzmu, a wœród nich Salon Zwierciadlany, Damska Sypialnia, Salon 
Bouchera, Sala Balowa, Galeria RzeŸb mieszcz¹ca kolekcjê rzeŸby antycznej 
zakupion¹ przez Lubomirsk¹ we W³oszech, czy Sala Kolumnowa zaprojektowana 
specjalnie dla wyeksponowania najcenniejszej muzealnej rzeŸby autorstwa Antonio 
Canovy, przedstawiaj¹cej Henryka Lubomirskiego- przybranego syna Izabeli. 
Ksiê¿na aby przekszta³ciæ rezydencjê w reprezentacyjny pa³ac zatrudnia³a wybitnych 
architektów, dekoratorów, malarzy i rzeŸbiarzy (Brenna, Zug, Kamsetzer, Aigner). 
Wnêtrza pa³acu zape³nia³a cennymi dzia³ami sztuki, zamawia³a i kupowa³a wiele dzie³ 
literatury muzycznej. Z jej inicjatywy powsta³, dziœ ju¿ jedyny zachowany w Polsce, 
teatr magnacki. 
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Przydatne informacje:
Muzeum-Zamek w £añcucie
ul. Zamkowa 1 
37-100 £añcut

Dzia³ Wnêtrz: tel. (17) 2252008 w. 120; 
Dzia³ Pojazdów Konnych: tel. (17) 2252008 w. 127;  
Biblioteka i Archiwum : tel. (17) 2252008 w. 123; 
Dzia³ Historii Miasta i Regionu: tel. (17) 2252008 w. 126; 
Dzia³ Sztuki Cerkiewnej: tel. (17) 2252008 w. 125; 
Dzia³ Edukacji Muzealnej: tel. (17) 2252008 w. 129; 

------------------------------------------------------------------------------------------
Pinakoteka Brera w Mediolanie

Pinakoteka Brera to jedno z najwiêkszych zbiorów p³ócien znanych malarzy we 
W³oszech. W tym roku obchodzimy dwusetn¹ rocznicê otwarcia muzeum. Przy tej 
okazji przez ca³y rok organizowane s¹ wystawy odwo³uj¹ce siê do historii i zbiorów 
pinakoteki (m.in. wystawa Caravaggia, na której zaprezentowano najs³awniejsze 
malowid³a malarza). Muzeum udostêpnione publicznoœci za inicjatyw¹ Napoleona 
mieœci siê w Palazzo di Brera, którego historia siêga I po³owy XIII stulecia. W 1229 r. 
na terenie znajduj¹cym siê wówczas na obrze¿ach miasta cz³onkowie zakonu 
humiliatów rozpoczêli budowê klasztoru i koœcio³a. W 1572 r. papie¿ Pius V 
zlikwidowa³ kongregacjê humiliatów, a siedzibê przekaza³ jezuitom, która 
przeistoczy³a siê w szko³ê oraz kolegium. W XVII w. kompleks zosta³ zupe³nie 
przebudowany przez mediolañskiego architekta Francesca Mariê Richiniego. W 
1773 r., gdy zakon jezuitów zosta³ rozwi¹zany, kolegium sta³o siê placówk¹ 
publiczn¹. W 1774 r. na polecenie cesarzowej Marii Teresy kompleks poddany zosta³ 
nastêpnej przebudowie przez architekta Giuseppe Piermarini. Dostosowano 
wówczas wnêtrza do celów dydaktycznych wyposa¿aj¹c kompleks w obserwatorium 
astronomiczne, bibliotekê, pinakotekê, która pierwotnie by³a rodzajem kolekcji 
pomocy dydaktycznych dla studentów za³o¿onej w 1776 r. i dzia³aj¹cej przy muzeum 
po dziœ dzieñ Akademii Sztuk Piêknych: odlewów, rysunków i rycin. Z biegiem lat 
kolekcja muzeum znacznie siê rozros³a, dlatego powierzchniê ekspozycyjn¹ 
rozszerzono o przestrzeñ koœcio³a podzielonego na dwa piêtra przez architekta 
Pietra Gilardoniego. Uroczyste otwarcie muzeum dla publicznoœci odby³o siê 15 
sierpnia 1809 r.- w dzieñ urodzin Napoleona.

W 1859 r. na dziedziñcu pinakoteki stan¹³ br¹zowy pos¹g „Napoleona jako Marsa 
nios¹cego pokój” Antoniego Canovy odlanego w latach 1811-1812. Gest ten mia³ 
upamiêtniaæ triumfalny wjazd do Mediolanu Wiktora Emanuela II i Napoleona III po 
zwyciêskiej bitwie pod Magent¹.

wnetrza@zamek-lancut.pl
wozownia@zamek-lancut.pl

biblioteka@zamek-lancut.pl
historia@zamek-lancut.pl

ikony@zamek-lancut.pl
edukacja@zamek-lancut.pl

Godziny otwarcia Muzeum: pn 11.45-14.00, wt-sb 8.45-15.00, nd 8.45-16.00.

Ceny biletów: 
Zamek- 26 z³ (ulgowy 16 z³), Wozownia- 18 z³ (ulgowy 15 z³), dodatkowe ekspozycje 
max. 6 z³. Istnieje mo¿liwoœæ zakupu karnetu na zwiedzanie Zamku, Stajni i Wozowni 
w cenie- bilet normalny: 26 z³, ulgowy: 18 z³.

Joanna Kluz (Muzeum-Zamek w £añcucie)

³azienek itp., pozostawiono w Muzeum wiele przedmiotów codziennego u¿ytku: 
œwieczników, flakonów, przyborów toaletowych itd. Ciekaw¹ kolekcjê stanowi¹ dziœ 
tak¿e zabytkowe instrumenty muzyczne podkreœlaj¹ce bogate tradycje muzyczne 
£añcuta. Licznym zbiorem s¹ równie¿ dzie³a sztuki Dalekiego i Bliskiego Wschodu: 
wyroby z br¹zu, laki, porcelany oraz tkaniny. Równie bogato reprezentowane jest 
europejskie rzemios³o artystyczne XVIII i XIX w. Ponadto szczególny urok wnêtrzom 
zamkowym nadaj¹ stare zegary, których kolekcja liczy kilkadziesi¹t sztuk. 
Najstarsze z nich to polskie i francuskie tzw. „wie¿yczkowe” i „kaflaki” z pocz. XVII w. 
Oprócz urz¹dzenia i ozdobienia poszczególnych sal i apartamentów, Potoccy 
unowoczeœnili zamek wprowadzaj¹c oœwietlenie elektryczne, system wodoci¹gów, 
kanalizacji i centralnego ogrzewania. 

Poza obrêbem parku przyzamkowego wzniesiono w tym czasie dwa budynki: 
Stajni i Wozowni. Najstarsze pojazdy pochodz¹ z koñca XVIII w, najm³odsze zaœ z 
pierwszej æwierci XX w. £añcucka Wozownia liczy dziœ ponad 100 pojazdów, z 
których 54 nale¿y do dawnej kolekcji Potockich. Poszczególne egzemplarze maj¹ 
okreœlone przeznaczenie. Niektóre u¿ywane by³y wy³¹cznie do przejazdów 
reprezentacyjnych, inne do polowañ, a inne do dalekich podró¿y lub bli¿szych 
spacerów, wyjazdów po mieœcie albo te¿ popisów sportowych. Pojazdy cechuje 
staranne wykonanie techniczne i elegancja kszta³tów. Pochodz¹ z najlepszych firm 
europejskich, g³ównie wiedeñskich, paryskich i londyñskich. Wozowniê uzupe³nia 
kolekcja XIX-wiecznej uprzê¿y urz¹dzona w specjalnym do tego celu 
pomieszczeniu, tzw. szorowalni. 

W czasach El¿biety i Romana ³añcucka rezydencja dorównywa³a pierwszym 
dworom europejskim. Kolejny w³aœciciel, a zarazem ostatni ordynat Alfred Potocki 
zarz¹dzaj¹cy maj¹tkiem od 1915 r., pozosta³ w £añcucie do 1944 r. Wydarzenia II 
wojny œwiatowej zmusi³y go do opuszczenia pa³acu. Uciekaj¹c przed zbli¿aj¹cym siê 
frontem wschodnim wywióz³ do Lichtensteinu najcenniejsz¹ czêœæ swego dobytku. 
Zamek, który nie zosta³ zajêty przez wojska radzieckie, jeszcze latem 1944 r. uznany 
zosta³ za „muzeum narodu polskiego”.

Po wojnie zaczêto tworzyæ nowe dzia³y ratuj¹c nie tylko spuœciznê ³añcuckich 
rodów arystokratycznych, ale tak¿e tworz¹c dogodne warunki dla innych 
wymagaj¹cych opieki eksponatów. Tak¹ oto drog¹ w latach 60. XX w. powsta³ Dzia³ 
Sztuki Cerkiewnej, którego zbiory licz¹ ponad 1000 ikon pochodz¹cych z obszaru 
po³udniowo-wschodniej Polski, 300 woluminów obejmuj¹cych zbiór starych druków 
cyrylickich oraz przedmioty rzemios³a artystycznego. Pod koniec lat 70. powsta³ 
Dzia³ Historii Miasta i Regionu gromadz¹cy i udostêpniaj¹cy eksponaty z zakresu 
kultury mieszczañskiej, etnografii i dziejów 10. Pu³ku Strzelców Konnych. 
Najm³odszy spoœród muzealnych dzia³ów to Dzia³ Edukacyjny realizuj¹cy ofertê 
lekcyjn¹ dla wszystkich typów szkó³, obejmuj¹c¹ ponad 40 tematów lekcyjnych z 
zakresu sztuki, historii miasta oraz obyczajowoœci szlacheckiej i mieszczañskiej. 
Osoby szczególnie zainteresowane dziejami ³añcuckiej rezydencji mog¹ skorzystaæ 
z fachowej literatury dostêpnej w zamkowej bibliotece. Ksiêgozbiór muzealny ma 
wyj¹tkowy charakter, gdy¿ obok materia³ów wspó³czesnych, do dyspozycji jest 
równie¿ ogromny zbiór przedwojenny stworzony przez Potockich. Dziœ biblioteka 
bêd¹ca niemal w ca³oœci zachowan¹ bibliotek¹ rodow¹ stanowi jedn¹ z wiêkszych 
atrakcji turystycznych i naukowych.
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Przydatne informacje:
Muzeum-Zamek w £añcucie
ul. Zamkowa 1 
37-100 £añcut

Dzia³ Wnêtrz: tel. (17) 2252008 w. 120; 
Dzia³ Pojazdów Konnych: tel. (17) 2252008 w. 127;  
Biblioteka i Archiwum : tel. (17) 2252008 w. 123; 
Dzia³ Historii Miasta i Regionu: tel. (17) 2252008 w. 126; 
Dzia³ Sztuki Cerkiewnej: tel. (17) 2252008 w. 125; 
Dzia³ Edukacji Muzealnej: tel. (17) 2252008 w. 129; 

------------------------------------------------------------------------------------------
Pinakoteka Brera w Mediolanie

Pinakoteka Brera to jedno z najwiêkszych zbiorów p³ócien znanych malarzy we 
W³oszech. W tym roku obchodzimy dwusetn¹ rocznicê otwarcia muzeum. Przy tej 
okazji przez ca³y rok organizowane s¹ wystawy odwo³uj¹ce siê do historii i zbiorów 
pinakoteki (m.in. wystawa Caravaggia, na której zaprezentowano najs³awniejsze 
malowid³a malarza). Muzeum udostêpnione publicznoœci za inicjatyw¹ Napoleona 
mieœci siê w Palazzo di Brera, którego historia siêga I po³owy XIII stulecia. W 1229 r. 
na terenie znajduj¹cym siê wówczas na obrze¿ach miasta cz³onkowie zakonu 
humiliatów rozpoczêli budowê klasztoru i koœcio³a. W 1572 r. papie¿ Pius V 
zlikwidowa³ kongregacjê humiliatów, a siedzibê przekaza³ jezuitom, która 
przeistoczy³a siê w szko³ê oraz kolegium. W XVII w. kompleks zosta³ zupe³nie 
przebudowany przez mediolañskiego architekta Francesca Mariê Richiniego. W 
1773 r., gdy zakon jezuitów zosta³ rozwi¹zany, kolegium sta³o siê placówk¹ 
publiczn¹. W 1774 r. na polecenie cesarzowej Marii Teresy kompleks poddany zosta³ 
nastêpnej przebudowie przez architekta Giuseppe Piermarini. Dostosowano 
wówczas wnêtrza do celów dydaktycznych wyposa¿aj¹c kompleks w obserwatorium 
astronomiczne, bibliotekê, pinakotekê, która pierwotnie by³a rodzajem kolekcji 
pomocy dydaktycznych dla studentów za³o¿onej w 1776 r. i dzia³aj¹cej przy muzeum 
po dziœ dzieñ Akademii Sztuk Piêknych: odlewów, rysunków i rycin. Z biegiem lat 
kolekcja muzeum znacznie siê rozros³a, dlatego powierzchniê ekspozycyjn¹ 
rozszerzono o przestrzeñ koœcio³a podzielonego na dwa piêtra przez architekta 
Pietra Gilardoniego. Uroczyste otwarcie muzeum dla publicznoœci odby³o siê 15 
sierpnia 1809 r.- w dzieñ urodzin Napoleona.

W 1859 r. na dziedziñcu pinakoteki stan¹³ br¹zowy pos¹g „Napoleona jako Marsa 
nios¹cego pokój” Antoniego Canovy odlanego w latach 1811-1812. Gest ten mia³ 
upamiêtniaæ triumfalny wjazd do Mediolanu Wiktora Emanuela II i Napoleona III po 
zwyciêskiej bitwie pod Magent¹.

wnetrza@zamek-lancut.pl
wozownia@zamek-lancut.pl

biblioteka@zamek-lancut.pl
historia@zamek-lancut.pl

ikony@zamek-lancut.pl
edukacja@zamek-lancut.pl

Godziny otwarcia Muzeum: pn 11.45-14.00, wt-sb 8.45-15.00, nd 8.45-16.00.

Ceny biletów: 
Zamek- 26 z³ (ulgowy 16 z³), Wozownia- 18 z³ (ulgowy 15 z³), dodatkowe ekspozycje 
max. 6 z³. Istnieje mo¿liwoœæ zakupu karnetu na zwiedzanie Zamku, Stajni i Wozowni 
w cenie- bilet normalny: 26 z³, ulgowy: 18 z³.

Joanna Kluz (Muzeum-Zamek w £añcucie)

³azienek itp., pozostawiono w Muzeum wiele przedmiotów codziennego u¿ytku: 
œwieczników, flakonów, przyborów toaletowych itd. Ciekaw¹ kolekcjê stanowi¹ dziœ 
tak¿e zabytkowe instrumenty muzyczne podkreœlaj¹ce bogate tradycje muzyczne 
£añcuta. Licznym zbiorem s¹ równie¿ dzie³a sztuki Dalekiego i Bliskiego Wschodu: 
wyroby z br¹zu, laki, porcelany oraz tkaniny. Równie bogato reprezentowane jest 
europejskie rzemios³o artystyczne XVIII i XIX w. Ponadto szczególny urok wnêtrzom 
zamkowym nadaj¹ stare zegary, których kolekcja liczy kilkadziesi¹t sztuk. 
Najstarsze z nich to polskie i francuskie tzw. „wie¿yczkowe” i „kaflaki” z pocz. XVII w. 
Oprócz urz¹dzenia i ozdobienia poszczególnych sal i apartamentów, Potoccy 
unowoczeœnili zamek wprowadzaj¹c oœwietlenie elektryczne, system wodoci¹gów, 
kanalizacji i centralnego ogrzewania. 

Poza obrêbem parku przyzamkowego wzniesiono w tym czasie dwa budynki: 
Stajni i Wozowni. Najstarsze pojazdy pochodz¹ z koñca XVIII w, najm³odsze zaœ z 
pierwszej æwierci XX w. £añcucka Wozownia liczy dziœ ponad 100 pojazdów, z 
których 54 nale¿y do dawnej kolekcji Potockich. Poszczególne egzemplarze maj¹ 
okreœlone przeznaczenie. Niektóre u¿ywane by³y wy³¹cznie do przejazdów 
reprezentacyjnych, inne do polowañ, a inne do dalekich podró¿y lub bli¿szych 
spacerów, wyjazdów po mieœcie albo te¿ popisów sportowych. Pojazdy cechuje 
staranne wykonanie techniczne i elegancja kszta³tów. Pochodz¹ z najlepszych firm 
europejskich, g³ównie wiedeñskich, paryskich i londyñskich. Wozowniê uzupe³nia 
kolekcja XIX-wiecznej uprzê¿y urz¹dzona w specjalnym do tego celu 
pomieszczeniu, tzw. szorowalni. 

W czasach El¿biety i Romana ³añcucka rezydencja dorównywa³a pierwszym 
dworom europejskim. Kolejny w³aœciciel, a zarazem ostatni ordynat Alfred Potocki 
zarz¹dzaj¹cy maj¹tkiem od 1915 r., pozosta³ w £añcucie do 1944 r. Wydarzenia II 
wojny œwiatowej zmusi³y go do opuszczenia pa³acu. Uciekaj¹c przed zbli¿aj¹cym siê 
frontem wschodnim wywióz³ do Lichtensteinu najcenniejsz¹ czêœæ swego dobytku. 
Zamek, który nie zosta³ zajêty przez wojska radzieckie, jeszcze latem 1944 r. uznany 
zosta³ za „muzeum narodu polskiego”.

Po wojnie zaczêto tworzyæ nowe dzia³y ratuj¹c nie tylko spuœciznê ³añcuckich 
rodów arystokratycznych, ale tak¿e tworz¹c dogodne warunki dla innych 
wymagaj¹cych opieki eksponatów. Tak¹ oto drog¹ w latach 60. XX w. powsta³ Dzia³ 
Sztuki Cerkiewnej, którego zbiory licz¹ ponad 1000 ikon pochodz¹cych z obszaru 
po³udniowo-wschodniej Polski, 300 woluminów obejmuj¹cych zbiór starych druków 
cyrylickich oraz przedmioty rzemios³a artystycznego. Pod koniec lat 70. powsta³ 
Dzia³ Historii Miasta i Regionu gromadz¹cy i udostêpniaj¹cy eksponaty z zakresu 
kultury mieszczañskiej, etnografii i dziejów 10. Pu³ku Strzelców Konnych. 
Najm³odszy spoœród muzealnych dzia³ów to Dzia³ Edukacyjny realizuj¹cy ofertê 
lekcyjn¹ dla wszystkich typów szkó³, obejmuj¹c¹ ponad 40 tematów lekcyjnych z 
zakresu sztuki, historii miasta oraz obyczajowoœci szlacheckiej i mieszczañskiej. 
Osoby szczególnie zainteresowane dziejami ³añcuckiej rezydencji mog¹ skorzystaæ 
z fachowej literatury dostêpnej w zamkowej bibliotece. Ksiêgozbiór muzealny ma 
wyj¹tkowy charakter, gdy¿ obok materia³ów wspó³czesnych, do dyspozycji jest 
równie¿ ogromny zbiór przedwojenny stworzony przez Potockich. Dziœ biblioteka 
bêd¹ca niemal w ca³oœci zachowan¹ bibliotek¹ rodow¹ stanowi jedn¹ z wiêkszych 
atrakcji turystycznych i naukowych.
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Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (2)

Jeszcze niespe³na sto lat temu kuchnia œl¹ska wykazywa³a pewn¹ monotoniê i 
ma³e urozmaicenie produktów spo¿ywczych. W tradycyjnych œl¹skich 
gospodarstwach te same potrawy jada³o siê w ci¹gu ca³ego dnia, a nawet tygodnia. 
Trzeba zaznaczyæ, ¿e ju¿ wtedy ludzie wiedzieli, ¿e pierwszy posi³ek dnia czyli 
œniadanie musi byæ najbardziej obfite i kaloryczne. Do kolejnych posi³ków nie 
przyk³adano ju¿ tak wielkiej wagi. Jedynie w okresie intensywnych prac rolnych 
zwiêkszano liczbê posi³ków dla osób ciê¿ko pracuj¹cych. Od zawsze istnia³ jednak 
wyj¹tek - jad³o wigilijne, które by³o na Œl¹sku zawsze urozmaicone i pieczo³owicie 
przygotowywane . Dzia³o siê tak, bowiem obficie zastawiony stó³ podczas wieczerzy 
wigilijnej mia³ symbolizowaæ urodzaj na nadchodz¹cy nowy rok, mia³ na celu 
zapewnienie sobie i rodzinie zdrowia, pomyœlnoœci i wszelkich korzyœci oraz 
przychylnoœci losu, a tak¿e dobrej wegetacji rolnej zarówno w okresie zimy, jak i w 
ca³ym nadchodz¹cym roku.

Marek Szo³tysek w swojej ksi¹¿ce „Kuchnia Œl¹ska. Jod³o Historia Kultura Gwara” 
pisze, ¿e tradycyjne potrawy wigilijne, przygotowuje siê na Œl¹sku od 150 lat. 
Tradycja œl¹skiej wieczerzy wigilijnej jest starsza, ni¿ na innych ziemiach polskich. W 
XIII wieku mnich cysterski Rudolf z Rud wspomina w „Katalogu magii”, ¿e wœród ludu 
zastawia siê stó³ w „nocy narodzenia Chrystusa”. Na podstawie ustnych przekazów 
rodzinnych w starych œl¹skich rodach mo¿na stwierdziæ, ¿e to, co siê jada dzisiaj w 
Wigiliê, jad³o siê przynajmniej 150-200 lat temu. Jest to mo¿liwe, poniewa¿ sk³adniki 
tych produktów to m¹ka, mleko, cukier, mak, suszone owoce, ziemniaki, groch, 
kapusta oraz ryba. Moczka, makówki i kompot z pieczek by³y i s¹ nadal bodaj¿e 
najbardziej charakterystycznymi potrawami wigilijnymi na œl¹skich sto³ach.

Œlonsko moczka
Z wywiadów przeprowadzonych z mieszkañcami naszej ziemi wynika, ¿e moczka 

znana by³a ju¿ w XIX w. pod nazw¹ bryja. Dawniej produkty do tej potrawy 
przygotowywano ju¿ póŸnym latem, suszono jab³ka, gruszki, œliwki. Bryja, a 
nastêpnie moczka, by³a te¿ przyrz¹dzana na wywarze z warzyw, miêdzy którymi 
królowa³ pasternak. W odleg³ych czasach, gdy tworzy³y siê podstawy œl¹skiej kuchni, 
na Œl¹sku nie ¿y³o siê bogato. Zdarza³y siê lata prawdziwych klêsk g³odowych. 
Ludzie ¿yli tu zawsze bardzo oszczêdnie. „Swoje musia³o stykn¹æ”, mówi³o siê na 
Œl¹sku. Podczas tworzenia siê sztuki kulinarnej na Œl¹sku, podstawow¹ strawê 
stanowi³y polywki, bryje i placki, i one to zadowala³y podniebienia Œl¹zaków, skoro 
przetrwa³y do dziœ. Obecn¹ postaæ moczka przyjê³a w latach szeœædziesi¹tych XX w., 
chocia¿ w niektórych domach do dziœ przyrz¹dza siê j¹ na bazie pasternaku. „(…) bo 
na wilijo to musi byæ moczka, siemieniotka, makówki, kartofle, ryba i co tam jeszcze 
siê dowo zawsze. To musi byæ jak mo byæ wilijo”- pisze El¿bieta £aboñska w „Œl¹skiej 
kucharce doskona³ej”.

Odpowiednia konsystencja, dobór sk³adników i odpowiedniej iloœci dodatków, 
przyrz¹dzenie dobrej moczki  to nie lada wyzwanie kulinarne. Sk³adniki niby zawsze 
te same, ale w ka¿dym œl¹skim domu moczka smakuje trochê inaczej, a receptura 
przygotowywania przekazywana jest od dawien dawna z pokolenia na pokolenie.
- Jak przyrz¹dza siê dobr¹ moczkê?- Spyta³am wiêc specjalistkê od œl¹skiej kuchni, 
pani¹ Rutkê.

Pinakoteka Brera jest znana ze swej kolekcji obrazów najwiêkszych mistrzów 
renesansu w³oskiego m.in. Pierro della Francesca („Madonna z dzieci¹tkiem w 
otoczeniu œwiêtych” z ok. 1472-74 r.) Andrea Mategni (mo¿emy tu podziwiaæ 
„Poliptyk ze œw. £ukaszem”, którego powstanie przypisuje siê na lata 1453-54 oraz 
„Martwego Chrystusa” datowanego na 1475-78), Giovanni Belliniego („Pietà” z 1460 
r. oraz „Madonna greca” z ok. 1460-1465), Rafaela („Zaœlubiny Marii” z 1504 r.) oraz 
Tintoretta („Odnalezienie cia³a œw. Marka” datowane na 1562-66). Zbiory te 
uœwietnione s¹ obecnoœci¹ dzie³ takich malarzy jak Caravaggio („Wieczerza w 
Emmaus” z 1606 r.), Canaletto („Widok kana³u i placu œw. Marka z Punta della 
Dogana” z 1740 r.) oraz przedstawiciela futuryzmu w³oskiego Umberto Boccioni 
(„Bójka w Galerii Wiktora Emanuela” z 1910-11). 

Przy galerii Brera dzia³a najwa¿niejsza we W³oszech Akademia Sztuk Piêknych 
Brera, Biblioteka Narodowa Braidense, Lombardzki Instytut Akademii Nauki i 
Literatury, Muzeum Astronomiczne z obserwatorium astronomicznym oraz 
dostêpnym dla zwiedzaj¹cych ogrodem botanicznym. Funkcjonowanie pinakoteki 
wspierane jest przez stowarzyszenie „Przyjació³ Brery” zajmuj¹ce siê promocj¹ i 
finansowaniem prac restauracyjnych oraz staraniami o nowe donacje. Ponadto 
muzeum prowadzi lekcje muzealne dla szkó³, organizuje koncerty muzyki 
klasycznej, spektakle teatralne i konferencje.

Wa¿ne informacje:

via Brera, 28
20121 Mediolan
tel. 0039 02 722 631

Godziny otwarcia: od wtorku do 
niedziel i-  8.30-19.15 (kasa 
biletowa czynna do 18.30).
Bilety wstêpu: normalny- 10 euro, 
ulgowy- 7,50 euro.
Rezerwacja obowi¹zkowa dla 
grup powy¿ej 10 osób (koszt 
rezerwacji- 5 euro, bezp³atna dla 
wycieczek szkolnych)

Katarzyna Boratyn (historyk 
sztuki, Wenecja)

http://www.brera.beniculturali.it/

brera.artimi@arti.beniculturali.it

Rafael “Zaœlubiny Marii Panny” (1504)
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Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (2)
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- Na moczka muszymy mieæ piernik, kiery trza pokroæ, zaloæ wodom i zostawiæ a¿ siê 
dobrze rozmoczy. Potym warzymy to, dobrze mieszaj¹c coby siê nie przipoli³o i nie 
by³o konsków piernika. Do tygla bierymy doœæ szykowny konsek mas³a, trocha mónki 
i robjymy z tego leko zasma¿ka. Jak zawre dowomy to do piernika i co³ki czos 
mieszomy. Potym dodowomy kompot z pieczek (patrz: przepis na kompot z pieczek) i 
kompoty z krauzy- dobre s¹ œliwki i pozimki, szczypta soli i zaft z cytrona do szmaku. 
Trza te¿ daæ dobro szekólada, posiekane ³orzechy: w³oski, laskowe i migda³y- kierych 
downij nie by³o. I ju¿ momy gotowo moczka na co³ki œwiynta.

Makówki
Makówki (makie³ki) s¹ kolejn¹ œl¹sk¹ tradycyjn¹ potraw¹, a ich spo¿ycie 
gwarantowaæ mia³o, ¿e rodzina bêdzie siê trzymaæ razem, nie rozejdzie siê. Wed³ug 
ustnych przekazów makówki by³y zawsze najbardziej oczekiwanym daniem na 
wigilijnym stole. Podawa³o siê je na samym koñcu wieczerzy wigilijnej. Dawniej 
rodziny by³y liczniejsze i zgodnie z tradycj¹ potrawy wigilijne jad³o siê przez ca³e 
œwiêta. A makówek powinno starczyæ do rana po drugim dniu œwi¹t. Dlatego 
przygotowywa³o siê je w wielkich naczyniach w iloœciach naprawdê imponuj¹cych, 
tak ¿eby ka¿dy móg³ siê najeœæ nimi do syta.
- Podstawowy sk³adnik  makówek to dobry mak, sie wie! Najlepij kupowaæ taki na kila 
i skosztowaæ zanim siê kupi coby nie by³ gorski. Na makówki mak trza dobrze zmleæ i 
pomjyszaæ z cukrym. Do gorka dowomy trocha mas³a, wsuwomy tyn mak z cukrym i 
zalywomy to ciep³ym mlykiem. Ca³kom masê warzymy. W tym czasie muszymy 
pokroæ czyrstwe ¿ym³y abo strucla na kromki. Siekomy ty¿ leko ³orzechy laskowe, 
w³oskie i migda³y. Bierymy miska, uk³odomy warstwowo ¿ym³y, posypujymy 
³orzechami i rozynkami, i zalywomy ka¿dom warstwe goroncym mlykiem z makiem. 
Potym trza to dobrze przykryæ i odstawiæ do lauby. Jak ³och³udnom, strojymy je 
jeszcze po wjyrchu ³orzechami i rozynkami i makówki gotowe!

Kompot z pieczek
Œl¹skie pieczki to suszone owoce z drzew owocowych, popularne od dawien dawna 
do dzisiaj na obszarze Œl¹ska. Z licznych na tym terenie przydomowych sadów 
zbierane by³y i s¹ owoce: œliwki, jab³ka i gruszki. W przesz³oœci niedobór po¿ywienia 
na tym obszarze sprawi³, ¿e okoliczna ludnoœæ wykorzystywa³a wszystkie dary natury 
do cna, by zaspokoiæ g³ód, st¹d pojawi³ siê pomys³ suszenia owoców. Pieczki, czyli 
suszone owoce, po dziœ dzieñ wykorzystuje siê w gospodarstwach domowych do 
sporz¹dzania smacznego kompotu. Napój z pieczek podawany jest tradycyjnie 
podczas kolacji wigilijnej. W przesz³oœci podawano je równie¿ dzieciom jako s³odkie, 
zdrowe i syc¹ce smako³yki umilaj¹ce, zw³aszcza zim¹, drogê do szko³y. W artykule 
Marii Pilch  pt. „Z nolepy i piekarskiego pieca” („G³osu Ziemi Cieszyñskiej” nr 40/75) 
czytamy: Dobre te¿ by³y pieczki. Na jesieñ, jak ju¿ by³y jab³ka-polki, gruszki-polki 
(polne) i œliwki-wêgierki, nasu³o siê jich pe³ny kosz do ciep³ego piekarskiego pieca, 
ju¿ po upieczeniu chleba. Pieczki by³y uwolane w popiele, ale na to siê tam ¿aden nie 
dziwo³. Przinosi³y je ciotki dziecka, jak sz³y kany z nowiydzk¹. Na bómbóny ¿oden ni 
mio³ piniedzy, tó¿ by³y ty pieczki.
Z przygotowaniem œwi¹tecznego kompotu z pieczek nie by³o ju¿ du¿o roboty. - W 
pocukrowanej wodzie w gorku warzymy pieczki z jab³ek, gruszek, œliwek, dodowomy 
rozynki i gotowe. Kompot z pieczek mo wyndzony szmak i dobrze gasi pragnienie.

31 sierpnia 2006 roku Moczka / bryja oraz Makówki / makie³ki zosta³y wpisane na 
Listê Produktów Tradycyjnych w kategorii “Gotowe dania i potrawy”, zaœ 2 lata 
póŸniej, 20 lutego 2008 roku, w kategorii “Orzechy, nasiona, zbo¿a, warzywa i 
owoce” trafi³y Œl¹skie pieczki.

S³owniczek wyrazów gwarowych:

bómbóny - cukierki
bryja - moczka
gorski - gorzki
krauza -  s³oik
lauba - przedsionek
pieczki - podsuszone i uwêdzone owoce: jab³ka, gruszki i œliwki
polywka - zupa
siemieniotka - zupa wigilijna stanowi¹ca tradycyjne danie regionalne Œl¹ska; 
sporz¹dzona z nasion (siemienia) konopi
stykn¹æ - starczyæ
tygiel - ma³a patelnia, rondel
wilijo - Wigilia Bo¿ego Narodzenia
wsuæ - wsypaæ
zaft z cytrona - sok z cytryny
¿ym³a - bu³ka pszenna

Ania Lerch (etnolog, Jastrzêbie Zdrój-Bzie)

Tradycyjne œl¹skie dania na stole wigilijnym, fot. A. Lerch.
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Jastrzêbie Zdrój na starej pocztówce

Jastrzêbie Zdrój. Sanatorium im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego
Najwiêkszy w jastrzêbskim kurorcie gmach powsta³ w latach 1927-1928 jako 
siedziba Sanatorium Fundacji dla Inwalidów Wojennych i Powstañczych im. 
Marsza³ka J. Pi³sudskiego. Budynek, sfinansowany przez Skarb Œl¹ski, 
umiejscowiono na po³udniowym stoku uzdrowiska z widokiem na Beskidy. Po II 
wojnie œwiatowej przeprowadzono remont obiektu i utworzono Sanatorium 
Zwi¹zku Weteranów Powstañ Œl¹skich. Od 1952 r. zaczêto tu leczyæ dzieci po 
chorobie Heinego-Medina. Obecnie w obiekcie mieœci siê Wojewódzki Szpital 
Rehabilitacyjny dla Dzieci oraz przedszkole i zespó³ szkó³. Do dziœ zachowa³ siê 
park okalaj¹cy budynek.
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie: proste; naro¿niki: proste. Bia³y 
margines. Rewers: Nadruk strony adresowej: czarny. Poœrodku w poprzek napis: 
“Nak³. Robert Malcher, Jastrzêbie Zdrój / Przedruk wzbroniony”. Karta 
niezapisana. Piecz¹tka “Ursula Schier / Friedenshutte Ost O/S / Schulstrasse 2 / 
(9a)”. Wymiary: 9,0 x 13,8 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM. Nr inw. GHM/F/9.

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


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24

