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Zapomniane akowskie „meliny”

W latach okupacji hitlerowskiej ruch oporu w Rybnickim Inspektoracie Armii 
Krajowej (krpt. „Rokita” vel „Koœció³”) dysponowa³- na samym tylko obszarze 
dzisiejszego miasta Jastrzêbie Zdrój- doœæ pokaŸn¹, rozwiniêt¹ sieci¹ kwater 
konspiracyjnych, zwanych równie¿ „melinami”. Schronienie znalaz³y w nich 
dziesi¹tki osób czynnie zwi¹zanych z partyzantk¹ akowsk¹. Byli to ludzie o 
zró¿nicowanej randze wojskowej: od funkcjonariuszy szeregowych, ³¹czników i 
³¹czniczek, pracowniczek kancelarii Inspektoratu po wojskowych tej rangi, jak szef 
Okrêgu Œl¹skiego AK pp³k. Zygmunt Janke „Walter” czy gen. Stanis³aw 
Rostworowski ps. „Odra” z Komendy G³ównej AK. Liczne przekazy zawarte we 
wspomnieniach pozwalaj¹ ustaliæ, ¿e gen. „Odra” wraz z prowadz¹cym go pp³k. 
„Walterem” w ramach wojskowej inspekcji „¯yrafy” latem 1943 r. kwaterowa³ w 
centrum Zdroju w pensjonacie Kopytów i tam czêœciowo zapoznawa³ siê ze stanem 
mobilnoœci kontrolowanego Inspektoratu, dowodzonego wówczas przez ppor. 
W³adys³awa Kuboszka ps. „Kuba”, „Rogosz”, „Bogus³aw”.

Poza doœæ mocno spopularyzowan¹ kwater¹ konspiracyjn¹ krpt. „Stokrotka” 
daje siê rozpoznaæ i ustaliæ adresy innych akowskich „melin”. U Józefa Szulika w 
Jastrzêbiu Górnym, organisty w koœciele œw. Katarzyny, kwaterowa³ siê ks. Józef 
Kania ps. „Ojciec Micha³”, kapelan Inspektoratu, dysponowany do tej s³u¿by 
duszpasterskiej za zgod¹ Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e 
jest on poszukiwany przez katowickie gestapo, Józef Szulik urz¹dzi³ „Ojcu 
Micha³owi” dodatkow¹ kryjówkê w wie¿y tego¿ koœcio³a. Pojawia³ siê on tak¿e u 
Piksów w Jastrzêbiu Górnym, gdzie przypadkowo widzia³ Franciszka Paj¹ka, 
gospodarza z Moszczenicy. Z tego powodu Paj¹k zosta³ aresztowany i 
przes³uchiwany w nies³awnym Ersatzpolizeigefängis in Myslowitz. Nie by³ on jednak 
zorientowany w dzia³alnoœci tutejszej AK i zosta³ zwolniony w taki oto sposób: 
Przyby³y na urlop jego syn kapral Józef Paj¹k w mundurze jednostki 
zmotoryzowanej oœmieli³ siê wejœæ do gabinetu komendanta owego wiêzienia SS-
Oberleutnanta Karla Reichela i podniesionym g³osem za¿¹da³ zwolnienia ojca, 
poniewa¿ s³u¿y on narodowi i Hitlerowi. Dziêki temu chory na dolegliwoœci sercowe 
Franciszek wydosta³ siê z katowni. Ale Paj¹k nie wiedzia³, ¿e w jego stodole, 
po³o¿onej „na stawach” oko³o kilometra od domu, jest inna akowska „melina”. O tej 
kwaterze wiedzia³y: ¿ona Konstancja i córki Jadwiga (po mê¿u Pawliczek) i Maria 
(po mê¿u Sitek). Jadwiga rowerem dowozi³a partyzantom ¿ywnoœæ i opatrunki 
medyczne. Ich gospodarstwo by³o obserwowane przez ludzi sprzyjaj¹cych re¿imowi 
hitlerowskiemu, gdy¿ przed wojn¹ Franciszek Paj¹k by³ wójtem gminy Moszczenica, 
sprawnym mówc¹ na patriotycznych wiecach. Swoje publiczne wypowiedzi 
akcentowa³ s³owem „wiêc”. Gdy by³ wiêziony, z³oœliwi t³umaczyli przyczynê represji: 
„Bo Francek za du¿o wiêcowo³”. Ten kamufla¿ mia³ przys³oniæ rzeczywiste powody 
uwiêzienia Paj¹ka.

Na „melinie” tej kwaterowali w latach 1943 i 1944 nastêpuj¹cy ludzie: ppor. 
Kuboszek, por. Pawe³ Cierpio³ ps. „Ren”, „Makopol”, „Karlik”, sier¿. Wiktor Kania ps. 
„Felek”, „Mrówka”, „Andrzej” (komendant kompanii AK krpt. „Wêdrowiec” w Brennej i 
Górkach), Franciszek Stalmach ps. „Roch” (ochroniarz Kuboszka) oraz Józef Polnik 
ps. „Zeflik” (kurier do specjalnych poruczeñ Kuboszka, upowa¿niony do

sprawdzania osób postronnych, gdy komendant kwaterowa³ na „melinie” i odbiera³ 
przysiêgi u Leona Weismana w Krzy¿owicach). Moszczenicka kryjówka u Paj¹ka 
by³a umieszczona w du¿ej, wrêcz olbrzymiej masie s³omy- stodo³a by³a bardzo 
obszerna, z dwoma gumnami. Lekarstwa dochodzi³y tam opisan¹ „rowerow¹ 
marszrut¹”, a od aptekarza parokrotnie odbiera³a je Maria, córka Franciszka. 
Aptekarzem zaopatruj¹cym by³ Aleksander B³a¿ejewski z Jastrzêbia Zdroju 
(naprzeciw koœcio³a). I u niego by³a „melina” akowska, zwi¹zana m.in. z Gerardem 
Malcherem ps. „Zeflik” (aresztowany 31 III 1942 r.; tego samego dnia wyskoczy³ z 
okna siedziby gestapo w Katowicach; poœmiertnie odznaczony Krzy¿em Virtuti 
Militari V klasy). Informacjê o potrzebie zaopatrzenia w medykamenty w kryjówce u 
Franciszka Paj¹ka odbiera³a jego ¿ona Konstancja. Ten misterny splot sprawi³, ¿e

U góry: ks. Józef Kania
Na dole: W³adys³aw Kuboszek

gestapo nie mog³o nic wydobyæ od Paj¹ka, a 
dzia³alnoœæ tego ogniwa konspiracyjnego nigdy 
nie zosta³o ujawniona. U Franciszka Paj¹ka 
przebywa³a równie¿ Zofia Musio³ówna ps. „Lila”, 
³¹czniczka Inspektoratu z Okrêgiem Œl¹skim AK. 
By³a u niego oficjalnie zatrudniona za zgod¹ 
Arbeitsamtu, gdy¿ trzej synowie gospodarza 
zmuszeni byli s³u¿yæ w Wehrmachcie, konieczne 
wiêc by³o zatrudnienie dodatkowej si³y roboczej. 
W dotychczasowej literaturze to ogniwo nigdzie 
nie zosta³o obszernie zaprezentowane. A w³aœnie 
Inspektorat i Obwód Wodzis³aw AK realizowa³y 
swoje zadania wojskowe przez takie sploty.

W rozmowie przeprowadzonej w 1993 r. Józef 
Polnik ubolewa³, ¿e w³aœnie ten ryzykowny w 
latach okupacji wyczyn by³ s³u¿b¹ nigdy nie 
docenion¹. Po zakoñczeniu wojny by³ wiêziony 
przez NKWD: we dworze w Bziu Górnym, 
ziemiance w Po³omi, siedzibie NKWD w Rybniku 
przy ul. ¯orskiej, w szkole w Rydu³towach, sk¹d 
zbieg³ i przez kilkanaœcie miesiêcy 1945 r. ukrywa³ 
siê poszukiwany przez NKWD i UB, tak¿e na 
„melinie” u Weismana w Krzy¿owicach. By³ 
inwigilowany przez gestapo, a u¿ytym agentem 
by³ Pawe³ Ulczok- po wojnie po os¹dzeniu 
skazany na karê œmierci i stracony.

Siatka „melin” dzia³a³a tak¿e na terenie 
Szerokiej, gdzie by³y nie tylko kwatery, ale i cenne 
magazyny œrodków medycznych, mundurów i 
b i e l i z n y ,  d z i a ³ a j ¹ c e  w  p i o n i e  s ³ u ¿ b  
kwatermistrzowskich Inspektoratu „¯yrafa”. Tak 
by³y zakonspirowane, ¿e gorliwe œledztwa UB
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Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w 
Szerokiej Alfred Michalik uczêszcza³ do 
Miejskiego Gimnazjum im. Karola Miarki w 
¯orach, które ukoñczy³ ze œwiadectwem 
absolwenta szko³y œredniej. W 1936 r. 
zatrudniony by³ w charakterze kontraktowego 
pracownika umys³owego w zak³adzie „Poczta 
Polska, Telegraf i Telefon” w Pszowie. 
Namówiony przez swojego brata Teofila (ur. 
1899), by przeniós³ siê na sta³e do Bielska i we 
dwoje u³atwiæ sobie przysz³oœæ w tym mieœcie, 
Alfred z dniem 1IX 1936 r. zatrudni³ siê w 
Urzêdzie Pocztowym nr 1 w Bielsku. 
Przywi¹zany do tego zawodu, podnosz¹c 
kwalifikacje, odby³ przeszkolenie zawodowe 
jako pracownik pañstwowy w zak³adzie 
„Poczta Polska, Telegraf i Telefon” w 
Katowicach otrzymuj¹c 20 IX 1938 r. 
œwiadectwo uprawniaj¹ce do podjêcia z dniem 
1 IX 1938 r. stanowiska mianowanego 
asystenta w Obwodowym Urzêdzie 
Pocztowym w Bielsku 1. Na tej posadzie 
przepracowa³ pierwsze lata okupacji.

dzia³alnoœci tego pionu nie rozpozna³o, pomimo prowokacji wykonanej przez 
bezpiekê dla zdobycia archiwum Inspektoratu w grudniu 1947 r. Przetrwa³o nawet 
zdradê Inspektoratu i jego dowództwa w 1945 r. dokonan¹ przez pseudo-akowca z 
Paw³owic, na którym do 1947 r. ci¹¿y³ wyrok Wojskowego S¹du Specjalnego 
dzia³aj¹cego w „¯yrafie” w latach 1945-1947 w poakowskim Konspiracyjnym Wojsku 
Polskim. Osobnik ów, ps. „Stanis³aw”, przez lata dzia³a³ pe³ni¹c role spo³eczne i 
u¿yteczne.

Józef Paj¹k w lutym 1937 r. ukoñczy³ Szko³ê Podoficersk¹ 23 pu³ku artylerii 
lotniczej ze stopniem kaprala awansowany w maju tego roku. W sierpniu 1939 r. 
powo³any do 23 pal garnizonu w Miko³owie. Po kampanii wrzeœniowej powróci³ do 
Moszczenicy i na pocz¹tku 1944 r. zosta³ przymusowo wcielony do Wehrmachtu, 
sk¹d zdezerterowa³ wiosn¹ 1945 r. i znalaz³ siê w 3 pu³ku przeciwpancernym 
Polskich Si³ Zbrojnych w Anglii. Do cywila przeszed³ w paŸdzierniku 1948 r. Wybra³ 
emigracjê w Szkocji.

Boles³aw Niezgoda (Jastrzêbie Zdrój-Ruptawa, historyk regionu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jastrzêbski ¿yciorys

Alfred Michalik (1909-1986)
Urodzi³ siê 4 V 1909 r. w Szerokiej jako syn rolnika Maksymiliana i Zofii z domu 

Figas, z przysió³ka Szoszowy gm. Baranowice. Ze zwi¹zku ma³¿eñskiego Michalik-
Figas za³o¿ona zosta³a rodzina wielodzietna.

Alfred Michalik, fot. z lat 30.,               
ze zbiorów Jerzego Michalika

1

Nie s¹ znane przyczyny aresztowania Michalika przez gestapo w 1943 r. 
Przypuszczalnie powodem uwiêzienia by³y jego sympatie z PPS, a niew¹tpliwie 
uwiêzienie w KL Auschwitz jego brata Teofila w 1941 r. oraz zainteresowanie siê 
w³adz bezpieczeñstwa III Rzeszy brata wymienionych Maksymiliana, który wraz z 
Erykiem Karkoszk¹ ukrywa³ siê przez pó³tora roku, to jest od prze³omu lat 
1943/1944, w kryjówce w szerockim przysió³ku Odpolany.

Michalik pocz¹tkowo by³ wiêziony w policyjnym wiêzieniu zastêpczym 
(Ersatzpolizeigefängnis) w Mys³owicach. Za³o¿eniem tego wiêzienia by³o masowe 
aresztowanie powstañców œl¹skich, uczestników Obrony Narodowej oraz 
inteligencji polskiej w pierwszych miesi¹cach okupacji. Z wiêzienia tego zosta³ 
przetransportowany do KL Gross Rosen/RogoŸnica i zarejestrowany pod numerem 
obozowym 18060 w Bloku 8. Z tego¿ obozu przes³a³ do rodziny kartkê datowan¹ na 
17 II 1944. Nie jest znana data przewiezienia Michalika do KL Weimar-Buchenwald, 
gdzie otrzyma³ numer 33753 w Bloku 17. St¹d wys³a³ do rodziny kartki z datami: 11 
VII, 12 VIII, 12 XII i 23 XII 1944 r.

Zaœwiadczenie o zarejestrowaniu siê w Punkcie 
Przyjêæ w Kudowie Zdroju,                                         
ze zbiorów Jerzego Michalika

Podobnie nie jest znana data 
przetransportowania do KL 
Dachau. Zosta³ tam osadzony w 
Bloku 15 w celi 14. Obóz ten 
wyzwoli³a armia amerykañska 
24 IV 1945 r. W tym dniu Michalik 
uzyska³ wolnoœæ i wys³a³ kartkê 
do rodziny dodaj¹c, ¿e jest pod 
jurysdykcj¹ armii USA. 19 VI 
1945 r. uzyska³ zaœwiadczenie o 
wiêzieniu wydane przez Camp 
Office of Dachau, podpisane 
przez funkcjonariusza Jana 
D o m a g a ³ ê .  D o  c z a s u  
opuszczenia obozu- wed³ug 
relacji jego syna Jerzego- Alfred 
Michalik poddany by³ leczeniu 
przez amerykañskie s³u¿by 
medyczne armii USA. 23 IX 
1945 r. zg³osi³ siê w Punkcie 
Przejœcia w Kudowie Zdroju 
przyjêty przez Pañstwowy Urz¹d 
Repatriacyjny, który wyda³ 
zaœwiadczenie nr 400539 
stwierdzaj¹ce przejœcie na teren 
Polski oraz umo¿liwiaj¹ce 
jednorazowy bezp³atny przejazd 
do wskazanej miejscowoœci. Od 
razu uda³ siê do Mikuszowic ko³o 
Bia³ej. W Urzêdzie Gminy Bia³a 
zg³osi³ siê 29 IX 1945 r. ju¿ po
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absolwenta szko³y œredniej. W 1936 r. 
zatrudniony by³ w charakterze kontraktowego 
pracownika umys³owego w zak³adzie „Poczta 
Polska, Telegraf i Telefon” w Pszowie. 
Namówiony przez swojego brata Teofila (ur. 
1899), by przeniós³ siê na sta³e do Bielska i we 
dwoje u³atwiæ sobie przysz³oœæ w tym mieœcie, 
Alfred z dniem 1IX 1936 r. zatrudni³ siê w 
Urzêdzie Pocztowym nr 1 w Bielsku. 
Przywi¹zany do tego zawodu, podnosz¹c 
kwalifikacje, odby³ przeszkolenie zawodowe 
jako pracownik pañstwowy w zak³adzie 
„Poczta Polska, Telegraf i Telefon” w 
Katowicach otrzymuj¹c 20 IX 1938 r. 
œwiadectwo uprawniaj¹ce do podjêcia z dniem 
1 IX 1938 r. stanowiska mianowanego 
asystenta w Obwodowym Urzêdzie 
Pocztowym w Bielsku 1. Na tej posadzie 
przepracowa³ pierwsze lata okupacji.

dzia³alnoœci tego pionu nie rozpozna³o, pomimo prowokacji wykonanej przez 
bezpiekê dla zdobycia archiwum Inspektoratu w grudniu 1947 r. Przetrwa³o nawet 
zdradê Inspektoratu i jego dowództwa w 1945 r. dokonan¹ przez pseudo-akowca z 
Paw³owic, na którym do 1947 r. ci¹¿y³ wyrok Wojskowego S¹du Specjalnego 
dzia³aj¹cego w „¯yrafie” w latach 1945-1947 w poakowskim Konspiracyjnym Wojsku 
Polskim. Osobnik ów, ps. „Stanis³aw”, przez lata dzia³a³ pe³ni¹c role spo³eczne i 
u¿yteczne.

Józef Paj¹k w lutym 1937 r. ukoñczy³ Szko³ê Podoficersk¹ 23 pu³ku artylerii 
lotniczej ze stopniem kaprala awansowany w maju tego roku. W sierpniu 1939 r. 
powo³any do 23 pal garnizonu w Miko³owie. Po kampanii wrzeœniowej powróci³ do 
Moszczenicy i na pocz¹tku 1944 r. zosta³ przymusowo wcielony do Wehrmachtu, 
sk¹d zdezerterowa³ wiosn¹ 1945 r. i znalaz³ siê w 3 pu³ku przeciwpancernym 
Polskich Si³ Zbrojnych w Anglii. Do cywila przeszed³ w paŸdzierniku 1948 r. Wybra³ 
emigracjê w Szkocji.

Boles³aw Niezgoda (Jastrzêbie Zdrój-Ruptawa, historyk regionu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jastrzêbski ¿yciorys

Alfred Michalik (1909-1986)
Urodzi³ siê 4 V 1909 r. w Szerokiej jako syn rolnika Maksymiliana i Zofii z domu 

Figas, z przysió³ka Szoszowy gm. Baranowice. Ze zwi¹zku ma³¿eñskiego Michalik-
Figas za³o¿ona zosta³a rodzina wielodzietna.

Alfred Michalik, fot. z lat 30.,               
ze zbiorów Jerzego Michalika

1

Nie s¹ znane przyczyny aresztowania Michalika przez gestapo w 1943 r. 
Przypuszczalnie powodem uwiêzienia by³y jego sympatie z PPS, a niew¹tpliwie 
uwiêzienie w KL Auschwitz jego brata Teofila w 1941 r. oraz zainteresowanie siê 
w³adz bezpieczeñstwa III Rzeszy brata wymienionych Maksymiliana, który wraz z 
Erykiem Karkoszk¹ ukrywa³ siê przez pó³tora roku, to jest od prze³omu lat 
1943/1944, w kryjówce w szerockim przysió³ku Odpolany.

Michalik pocz¹tkowo by³ wiêziony w policyjnym wiêzieniu zastêpczym 
(Ersatzpolizeigefängnis) w Mys³owicach. Za³o¿eniem tego wiêzienia by³o masowe 
aresztowanie powstañców œl¹skich, uczestników Obrony Narodowej oraz 
inteligencji polskiej w pierwszych miesi¹cach okupacji. Z wiêzienia tego zosta³ 
przetransportowany do KL Gross Rosen/RogoŸnica i zarejestrowany pod numerem 
obozowym 18060 w Bloku 8. Z tego¿ obozu przes³a³ do rodziny kartkê datowan¹ na 
17 II 1944. Nie jest znana data przewiezienia Michalika do KL Weimar-Buchenwald, 
gdzie otrzyma³ numer 33753 w Bloku 17. St¹d wys³a³ do rodziny kartki z datami: 11 
VII, 12 VIII, 12 XII i 23 XII 1944 r.

Zaœwiadczenie o zarejestrowaniu siê w Punkcie 
Przyjêæ w Kudowie Zdroju,                                         
ze zbiorów Jerzego Michalika

Podobnie nie jest znana data 
przetransportowania do KL 
Dachau. Zosta³ tam osadzony w 
Bloku 15 w celi 14. Obóz ten 
wyzwoli³a armia amerykañska 
24 IV 1945 r. W tym dniu Michalik 
uzyska³ wolnoœæ i wys³a³ kartkê 
do rodziny dodaj¹c, ¿e jest pod 
jurysdykcj¹ armii USA. 19 VI 
1945 r. uzyska³ zaœwiadczenie o 
wiêzieniu wydane przez Camp 
Office of Dachau, podpisane 
przez funkcjonariusza Jana 
D o m a g a ³ ê .  D o  c z a s u  
opuszczenia obozu- wed³ug 
relacji jego syna Jerzego- Alfred 
Michalik poddany by³ leczeniu 
przez amerykañskie s³u¿by 
medyczne armii USA. 23 IX 
1945 r. zg³osi³ siê w Punkcie 
Przejœcia w Kudowie Zdroju 
przyjêty przez Pañstwowy Urz¹d 
Repatriacyjny, który wyda³ 
zaœwiadczenie nr 400539 
stwierdzaj¹ce przejœcie na teren 
Polski oraz umo¿liwiaj¹ce 
jednorazowy bezp³atny przejazd 
do wskazanej miejscowoœci. Od 
razu uda³ siê do Mikuszowic ko³o 
Bia³ej. W Urzêdzie Gminy Bia³a 
zg³osi³ siê 29 IX 1945 r. ju¿ po
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przybyciu ¿ony i dzieci. Zarz¹d Gminy przyzna³ mu zapomogê ¿ywnoœciow¹ w 
wysokoœci 100 z³.

W 1946 r. podj¹³ pracê w urzêdzie pocztowym w Jastrzêbiu Zdroju, w podleg³ej 
placówce w Go³kowicach. 31 I 1947 r. zwolni³ siê i przeniós³ do PPTiT w Bielsku 1- jak 
przed wojn¹. Pracowa³ tam do 30 IV 1956 r., kiedy zosta³ zatrudniony jako referent 
administracyjny w Powiatowej Kolumnie Transportu Sanitarnego Wydzia³u Zdrowia 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku-Bia³ej, sk¹d w latach 60. przeniós³ 
siê do Zak³adów Lam Elektrycznych „Mewa” w odlewni, a póŸniej- a¿ do emerytury- 
w Bielskiej Fabryce Maszyn „Befama”.

Alfred Michalik zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z 1940 r. z Helen¹ Fox zamieszka³¹ w 
Wilkowicach pow. Bielsko-Bia³a. By³a córk¹ Franciszka Foxa, przedwojennego 
kierownika szko³y w Mikuszowicach, którego w³adze hitlerowskie osadzi³y jako 
wiêŸnia politycznego w KL Mauthausen. W obozie tym zosta³ zamordowany i 
spalony w krematorium. Prochy w urnie zosta³y przekazane rodzinie, która z³o¿y³a je 
na cmentarzu Mikuszowicach w 1941 r.

Z ma³¿eñstwa Alfreda i Heleny Michalików urodzili siê synowie: Jerzy (ur. 10 VII 
1941), Piotr (ur. 16 IV 1943), Zbigniew (ur. 17 III 1953). Alfred Michalik zmar³ nagle 26 
III 1986 r. ¯ona Helena zmar³a 31 XII 1997 r.- oboje spoczywaj¹ na cmentarzu w 
Mikuszowicach.

Boles³aw Niezgoda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsca Pamiêci

Tablice ku czci ksiê¿y dekanatu jastrzêbskiego pomordowanych 
podczas okupacji hitlerowskiej

W okresie okupacji hitlerowskiej szczególnie brutalne represje dotknê³y polski 
Koœció³ katolicki. Wœród tysiêcy kap³anów, którzy stracili ¿ycie z r¹k Niemców, by³o 5 
ksiê¿y zwi¹zanych z nasz¹ ziemi¹: ks. Franciszek Macherski (ur. 1883 w 
Katowicach, kapelan w jastrzêbskim Zak³adzie Boromeuszek, zm. 1940 w 
Mauthausen-Gusen), ks. Edward Rduch (ur. 1885 w Jastrzêbiu, kap³an w 
Skoczowie, zm. 1941 w Mauthausen-Gusen), ks. Franciszek Styra (ur. 1882 w 
Biedrzychowicach ko³o G³ogówka, proboszcz w Mszanie, zm. 1941 w Auschwitz), 
ks. Franciszek Zdzieb³o (ur. 1883 w Jastrzêbiu Dolnym, misjonarz w Brazylii, 
kapelan klasztoru w Che³mnie, zm. 1943 w Koronowie) i ks. Józef Kania (ur. 1913 w 
Katowicach, kapelan Rybnickiego Inspektoratu AK, zm. 1944 w Auschwitz).

Z inicjatyw¹ upamiêtnienia duchownych wyst¹pi³o ko³o Œwiatowego Zwi¹zku 
¯o³nierzy Armii Krajowej. W 1991 r. powsta³ nieformalny Komitet Uczczenia 
Pomordowanych Kap³anów w Jastrzêbiu Zdroju, który uzyska³ zgodê Kurii oraz ks. 
Antoniego Pudlika, proboszcza koœcio³a Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, na 
monta¿ tablic. W lutym 1992 r. powo³ano Komitet Organizacyjny z Mieczys³awem 
Brzostem na czele. W marcu wykonano 2200 cegie³ek o wartoœci 33 mln z³, których 
sprzeda¿ mia³a pokryæ koszty fundacji tablic. Ostatecznie uzyskano z tego tytu³u 
16,9 mln z³, z czego wydano 10,9 mln z³ (koszt wykonania tablic wyniós³ 9 mln z³). 
Pozosta³¹ kwotê- na wniosek Brzosta- postanowiono przeznaczyæ na budowê 
Pomnika „Obroñcom Ojczyzny” (dotychczas nie zrealizowanego).

Uroczystoœæ poœwiêcenia tablic, 9 VI 1992 r., fot. ze zbiorów Parafii NSPJ w Zdroju.

Tablice umiejscowiono na bocznej œcianie koœcio³a NSPJ. Na 5 tablicach znalaz³y 
siê nazwiska pomordowanych ksiê¿y, daty urodzenia i mêczeñskiej œmierci oraz 
nazwy miejsc kaŸni. Ponad nimi góruje tablica z napisem „KAP£ANI DEKANATU / 
JASTRZÊBSKIEGO / OFIAROWALI SIÊ / BOGU I OJCZY•NIE”. Na samym dole 
zosta³a wmurowana tablica z napisem „W HO£DZIE ICH PAMIÊCI / 1939  WIERNI 
DEKANATU  1945 / 1992”.

Uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy odby³a siê 9 czerwca 1992 r. Rozpoczê³a siê od 
programu poetycko-muzycznego przygotowanego przez uczniów SP 1. Nastêpnie 
w imieniu fundatorów tablic okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ M. Brzost. Po 
s³owie ks. dziekana Wac³awa Basiaka odprawiona zosta³a Msza œw. w intencji 
pomordowanych kap³anów. Uroczystoœæ zakoñczy³o ods³oniêcie miejsca pamiêci 
przez krewnych ofiar: Józefa Zdzieb³o oraz Teresê Fajkis. Tablice poœwiêci³ ks. 
Basiak.

Dokumentacja dotycz¹ca tablicy znajduje siê w archiwum parafii NSPJ w Zdroju.

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

Bilans radzieckich strat w walkach o ziemiê 
jastrzêbsk¹ wiosn¹ 1945 r.

Na pocz¹tku 1945 r. dowództwo radzieckie dokona³o przegrupowania si³, które 
mia³y opanowaæ Zag³êbie Ostrawsko-Morawskie, a nastêpnie podj¹æ ofensywê w 
kierunku Pragi. Zadanie to spoczê³o na ¿o³nierzach 4 Frontu Ukraiñskiego i 
wchodz¹cej w jej sk³ad 38 Armii z gen. p³k. Kiry³³em Moskalenko na czele. Choæ 
wojska radzieckie zdo³a³y w lutym zaj¹æ Bielsko i Strumieñ, to utraci³y tysi¹ce 
poleg³ych i rannych, a linia frontu utkwi³a miêdzy ¯orami, Paw³owicami i Brenn¹. 
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W trakcie miesiêcznej przerwy sowieci opracowali nowy plan zdobycia Zag³êbia, a 
aren¹ walk mia³a staæ siê ziemia jastrzêbska.

Kiedy 10 marca Armia Czerwona wznowi³a ofensywê, okaza³o siê, ¿e Niemcy 
znali termin ataku i zmasowany ostrza³ artyleryjski nie wyrz¹dzi³ im ¿adnych szkód. 
Mimo to rzucono w rejon Pniówka piechotê górsk¹ wspomagan¹ przez dwie brygady 
zmechanizowane, które stoczy³y ciê¿ki bój o lasy granicz¹ce z ziemi¹ jastrzêbsk¹. 
11 marca hitlerowcy musieli wycofaæ siê do Bzia. Tutaj przez nastêpny tydzieñ trwa³a 
krwawa walka o ka¿dy dom. Sowieci nacierali od strony Pniówka, Paw³owic, 
Golasowic i Pielgrzymowic, jednak Niemcy, oskrzydleni z trzech stron, doœæ 
umiejêtnie wykorzystywali urozmaicon¹ rzeŸbê terenu, liczne jary, zagajniki i kêpy 
leœne, ponadto mogli liczyæ na wsparcie przynajmniej czêœci miejscowej ludnoœci, 
obawiaj¹cej siê nadejœcia Armii Czerwonej. Nie bez znaczenia by³a postawa 
dowództwa radzieckiego, które nie potrafi³o wykorzystaæ przygniataj¹cej przewagi 
nad wrogiem. Z ujawnionych, ale wci¹¿ nieopublikowanych, pamiêtników gen. 
Andrieja Jeremienki, dowiadujemy siê, ¿e w trakcie operacji ostrawsko-morawskiej 
podlegli mu dowódcy wykazywali siê brakiem wspó³dzia³ania, nieumiejêtnoœci¹ 
kierowania, chaotycznoœci¹, a nawet tchórzostwem. Mia³o to proste prze³o¿enie na 
skalê strat w ludziach i sprzêcie. Ujawnione w internecie dokumenty z zasobu 
Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej (patrz „Biuletyn 
GHM” nr 14) s¹ przera¿aj¹cym dowodem na szafowanie krwi¹ radzieckiego 
¿o³nierza przez w³asne dowództwo. Za³¹czniki tych¿e dokumentów w postaci map 
sytuuj¹cych w terenie radzieckie mogi³y ukazuj¹ nam wszystkie dzielnice Bzia, a 
tak¿e las Kyndra i Ruptawiec, jako jedno wielkie cmentarzysko setek ¿o³nierzy Armii 
Czerwonej.

Walki o Bzie przeci¹ga³y siê, a tymczasem 60 Armia toczy³a ju¿ bój o Racibórz. 
Dowództwo radzieckie musia³o dokonaæ korekty planów, aby nie utkwiæ w rejonie 
Jastrzêbia na d³u¿ej. Postanowiono dokonaæ zmasowanego ataku w kierunku na

Mapa operacji ostrawsko-morawskiej w marcu i kwietniu 1945 r. Ze zbiorów GHM.

¯ory i Wodzis³aw, a tym samym zmusiæ Niemców do odwrotu z jastrzêbskiej rubie¿y. 
24 marca huraganowy ostrza³ radzieckiej artylerii zamieni³ ¯ory w rumowisko. 
Hitlerowcy rozpoczêli gwa³towny odwrót na wschód. Przez Boryniê i Szerok¹ 
przejecha³y dwa bataliony Samodzielnej Czechos³owackiej Brygady Pancernej, 
które nastêpnie skierowa³y siê w stronê Gogo³owej. W walkach o ten rejon wziê³y 
równie¿ udzia³ radzieckie pu³ki 2 Dywizji Powietrzno-Desantowej oraz „sztrafnicy” z 
samodzielnych kompanii karnych. Opór niemiecki by³ tu jednak znacznie s³abszy ni¿ 
na po³udniowych rubie¿ach ziemi jastrzêbskiej, st¹d i straty by³y niewielkie.

Czo³giœci Samodzielnej Czechos³owackiej Brygady Pancernej przed atakiem na ¯ory            
w marcu 1945 r. Fot. ze zbiorów GHM.

26 marca Stalin dokona³ zmiany na stanowisku dowódcy 4 Frontu Ukraiñskiego. 
Nieudolnego gen. Iwana Pietrowa zast¹pi³ wspomniany wczeœniej gen. Jeremienko. 
Nazajutrz sowieci weszli do Jastrzêbia, choæ jeszcze przez kilka dni by³o tu 
niespokojnie. Front zatrzyma³ siê bowiem wzd³u¿ linii kolejowej Cisówka-Ruptawa-
Moszczenica-Szotkowice. Zaciek³e walki trwa³y tu do po³owy kwietnia, chocia¿ 
incydenty zbrojne zdarza³y siê równie¿ pod koniec tego miesi¹ca.

W efekcie gwa³townych walk na terenie ziemi jastrzêbskiej poleg³o 1500-1800 
¿o³nierzy radzieckich, nie wspominaj¹c o zaginionych i rannych. W wyniku 
przeprowadzonej kwerendy Ÿród³owej wspomnianej rosyjskiej bazy danych uda³o 
siê ustaliæ to¿samoœæ oraz przynale¿noœæ do poszczególnych jednostek 1446 
poleg³ych ¿o³nierzy radzieckich (dla przypomnienia warto dodaæ, ¿e pomnik na 
Bo¿ej Górze informuje o œmierci 900 ¿o³nierzy). 

Podane poni¿ej sk³ady poszczególnych formacji 38 Armii nie s¹ pe³ne, poniewa¿ 
dotycz¹ tylko tych, w których zanotowano straty. Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e liczba 
poleg³ych z pewnoœci¹ jest wiêksza. Wymaga jednak dalszych wnikliwych badañ 
zasobu zamieszczonego na stronie .www.obd-memorial.ru
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5 Korpus Zmechanizowany Gwardii
Poleg³ych: 95 osób, w tym:
- 10 Brygada Zmechanizowana Gwardii
  * 2 Batalion Zmotoryzowany: 5 osób
  * 3 Batalion Zmotoryzowany: 50 osób
- 11 Brygada Zmechanizowana Gwardii
  * 1 Batalion Zmotoryzowany: 37 osób
  * 54 Pu³k Zmotoryzowany Gwardii: 2 osoby
  * Kompania in¿yniersko-minerska: 1 osoba
Rejon walk: Pniówek, Bzie. Straty zanotowano w dniach: 9 i 12-15 III.

127 Lekki Korpus Piechoty Górskiej (dowódca gen. mjr Gieorgij ̄ ukow)
Poleg³ych: 20 osób (formacje niezidentyfikowane).
Rejon walk: Bzie, Ruptawa, Jastrzêbie. Straty zanotowano w dniach: 12-16, 23, 27, 
29 III.

3 Samodzielna Brygada Piechoty Górskiej (w sk³adzie 127 LKPG)
Poleg³ych: 383 osoby.
Rejon walk: Bzie, Ruptawiec, Jastrzêbie, Moszczenica, Szotkowice. Straty 
zanotowano w dniach: 11, 13-25, 27-31 III oraz 1-4, 6, 10 IV (najwiêksze straty w 
dniach 13-19 i 27-30 III oraz 1-4 IV).

69 Samodzielna Brygada Piechoty Górskiej (w sk³adzie 127 LKPG)
Poleg³ych: 286 osób, w tym:
- dowództwo brygady: 2 osoby
- 1 Batalion Piechoty Górskiej: 90 osób
- 2 Batalion Piechoty Górskiej: 55 osób
- 3 Batalion Piechoty Górskiej: 54 osoby
- Batalion Karabinów Maszynowych: 22 osoby
- Samodzielny Dywizjon Artylerii Armat Pu³kowych 76 mm: 7 osób
- Dywizjon MoŸdzierzy: 5 osób
- Samodzielna Kompania Rozpoznania: 6 osób
- Samodzielna Kompania Saperska: 3 osoby
- Samodzielna Kompania £¹cznoœci: 2 osoby
- Kompania Medyczno-Sanitarna: 40 osób
Rejon walk: Bzie, Kyndra, Ruptawiec, Ruptawa, Zofiówka, Jastrzêbie, Moszczenica. 
Straty zanotowano w dniach: 10-21, 23-31 III oraz 1-7 IV.

70 Samodzielna Brygada Piechoty Górskiej (w sk³adzie 127 LKPG)
Poleg³ych: 45 osób + 28 zaginionych, w tym:
- 1 Batalion Piechoty Górskiej: 13 osób
- 2 Batalion Piechoty Górskiej: 8 osób
- 3 Batalion Piechoty Górskiej: 19 osób + 22 zaginionych
- Batalion Karabinów Maszynowych: 6 osób + 6 zaginionych
- Samodzielna Kompania Rozpoznania: 3 osoby
- niezidentyfikowane formacje: 6 osób
Rejon walk: Bzie, Ruptawiec, Ruptawa. Straty zanotowano w dniach: 11-18, 26, 28-
29, 31 III oraz 1-4, 24 IV.

2 Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii (w sk³adzie 95 Korpusu Piechoty)
Poleg³ych: 9 osób, w tym:
- 4 Pu³k Powietrzno-Desantowy Piechoty Gwardii: 5 osób
- 5 Pu³k Powietrzno-Desantowy Piechoty Gwardii: 4 osoby
Rejon walk: Borynia, Szeroka. Straty zanotowano w dniach: 24-25 III.

70 Dywizja Piechoty Gwardii (w sk³adzie 101 Korpusu Piechoty)
Poleg³ych: 86 osób, w tym:
- 74 Dywizjon Przeciwpancerny Gwardii: 1 osoba
- 99 Batalion £¹cznoœci Gwardii: 5 osób
- 137 Pu³k Artyleryjski Gwardii: 1 osoba
- 203 Pu³k Piechoty Gwardii: 14 osób
- 205 Pu³k Piechoty Gwardii: 37 osób
- 207 Pu³k Piechoty Gwardii: 27 osób
- Samodzielna Kompania Przeciwlotnicza Gwardii: 1 osoba
Rejon walk: Bzie, Kyndra, Dêbina, Szeroka (p³d. skraj wsi), Dubielec, Pochwacie, 
Moszczenica. Straty zanotowano w dniach: 12, 15-19, 21, 23-26 III.

121 Dywizja Piechoty (w sk³adzie 52 Korpusu Piechoty)
Poleg³ych: 34 osób, w tym:
- 383 Pu³k Piechoty: 8 osób
- 574 Pu³k Piechoty: 6 osób
- 705 Pu³k Piechoty: 9 osób
- 297 Pu³k Artylerii: 3 osoby
- 168 Samodzielny Batalion Saperów: 7 osób
- Samodzielna Kompania Karabinów Przeciwlotniczych: 1 osoba
Rejon walk: Pniówek, Szeroka, Jastrzêbie, Moszczenica. Straty zanotowano w 
dniach: 13, 20, 24-27, 29-30 III.

140 Dywizja Piechoty (w sk³adzie 101 Korpusu Piechoty)
Poleg³ych: 196 osób, w tym:
- 96 Pu³k Piechoty: 73 osoby
- 258 Pu³k Piechoty: 58 osób
- 283 Pu³k Piechoty: 55 osób
- 371 Pu³k Artylerii: 4 osoby
- 92 Samodzielny Dywizjon Przeciwpancerny: 3 osoby
- 596 Samodzielny Batalion £¹cznoœci: 1 osoba
- Samodzielna Kompania Karabinów Przeciwlotniczych: 2 osoby
Rejon walk: Bzie, Kyndra, Pniówek, K¹ty, Jastrzêbie Górne. Straty zanotowano w 
dniach: 11-22, 24-26 III.

183 Dywizja Piechoty (w sk³adzie 101 Korpusu Piechoty)
Poleg³ych: 115 osób, w tym:
- 227 Pu³k Piechoty: 35 osób
- 285 Pu³k Piechoty: 39 osób
- 295 Pu³k Piechoty: 33 osoby
- 623 Pu³k Artylerii: 3 osoby
- 304 Samodzielny Batalion Piechoty: 1 osoba
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- 609 Samodzielny Batalion Piechoty: 1 osoba
- 18 Samodzielny Dywizjon Przeciwpancerny: 3 osoby
Rejon walk: Pniówek, Bzie, Jastrzêbie Górne, Moszczenica. Straty zanotowano w 
dniach: 10, 12-18, 20, 22-27, 31 III.

241 Dywizja Piechoty (w sk³adzie 52 Korpusu Piechoty)
Poleg³ych: 52 osoby, w tym:
- 264 Pu³k Piechoty: 3 osoby
- 318 Pu³k Piechoty: 36 osób
- 332 Pu³k Piechoty: 8 osób
- 1010 Pu³k Artylerii: 4 osoby
- 898 Samodzielny Batalion £¹cznoœci: 1 osoba
Rejon walk: Pniówek, Jastrzêbie. Straty zanotowano w dniach: 13, 26-27, 29-31 III.

305 Dywizja Piechoty (w sk³adzie 52 Korpusu Piechoty)
Poleg³ych: 53 osoby, w tym:
- 1000 Pu³k Piechoty: 3 osoby
- 1002 Pu³k Piechoty: 14 osób
- 1004 Pu³k Piechoty: 20 osób
- 726 Samodzielny Batalion Piechoty: 1 osoba
- formacje niezidentyfikowane: 15 osób
Rejon walk: Pniówek, Jastrzêbie Górne, Moszczenica. Straty zanotowano w dniach: 
13-17, 23-24, 26-27, 29-31 III oraz 1, 4 IV.

340 Dywizja Piechoty (w sk³adzie 67 Korpusu Piechoty)
Poleg³ych: 17 osób, w tym:
- dowództwo dywizji: 1 osoba
- 1140 Pu³k Piechoty: 13 osób
- 1142 Pu³k Piechoty: 3 osoby
Rejon walk: Bzie, Ruptawa, Biadoszek. Straty zanotowano w dniach: 6, 12, 15-16, 
18 IV oraz 1-2 V (od ran).

24 Dywizja Artylerii (dowódca p³k. D¿ynczaradze)
Poleg³ych: 48 osób.
Rejon walk: Bzie, Dêbina, Kyndra, Ruptawa. Straty zanotowano w dniach: 13-19, 24-
25 III.

165 Samodzielna Armijna Kompania Karna
Poleg³ych: 6 osób.
Rejon walk: Szeroka. Straty zanotowano w dniu 28 III.

338 Samodzielna Armijna Kompania Karna
Poleg³ych: 1 osoba.
Rejon walk: Borynia. Straty zanotowano w dniu 24 III.

Razem: 1446 osób + 28 zaginionych

Marcin Boratyn

Hrabia Felix - za³o¿yciel zdrojowiska

150 lat temu Felix von Königsdorff, kupuj¹c dobra Jastrzêbia Dolnego, rozpocz¹³ 
burzliwy i szybki rozwój naszej miejscowoœci. Z ma³ej wsi, jakich wiele, uczyni³ znane 
na ca³ym œwiecie uzdrowisko. Z okazji tej okr¹g³ej rocznicy warto przybli¿yæ postaæ 
hrabiego Felixa, dziêki któremu Jastrzêbie sta³o siê s³awne na d³ugo przed 
powstaniem kopalñ i uzyskaniem praw miejskich.

Felix Silvius Ferdinand Graf von Königsdorff urodzi³ siê 24 wrzeœnia 1835 roku w 
Lohe (Œlêza) ko³o Wroc³awia. Wraz z Carlem Felixem von Königsdorff by³ prawnym 
nastêpc¹ hrabiego Felixa Ludwiga von Königsdorff, co zaœwiadcza³ testament 
spisany w dniu 13 wrzeœnia 1844 roku. Rodzina Königsdorff by³a w³aœcicielem 
podwroc³awskich ziem, które obejmowa³y: Kobierzyce, Œlêza i Bielany. Dobra te 
nale¿a³y do rodziny Königsdorff przez prawie sto lat. Hrabia Felix by³ ostatnim z rodu 
Königsdorff w³aœcicielem maj¹tku sk³adaj¹cego siê z zamku w Œlêzy oraz dworu w 
Bielanach. W 1857 roku maj¹tek Slêza-Lasowo wraz z Bielanami naby³ radca 
handlowy Leopold Schöller, za³o¿yciel cukrowni Klecina. Hrabia Felix za pieni¹dze 
uzyskane ze sprzeda¿y podwroc³awskiego maj¹tku kupi³ w 1860 roku od Emila von 
Schliebena dobra Jastrzêbia Dolnego i na jego terenie wybudowa³ uzdrowisko. 
Uroczyste otwarcie nast¹pi³o rok póŸniej, a w pierwszym sezonie zdrojowisko 
odwiedzi³o 108 goœci. Pierwszym budynkiem, jaki zosta³ wybudowany, by³a 
nieistniej¹ca ju¿ Szwajcarka wraz z altank¹ przeznaczon¹ na pijalniê wód. Zosta³ 
tak¿e wzniesiony pawilon dla orkiestry, w którym kilka lat póŸniej zosta³a 
uruchomiona druga pijalnia wód. W 1862 roku hrabia Königsdorff wybudowa³ Dom 
Zdrojowy i £azienki oraz doprowadzi³ do zmiany nazwy miejscowoœci Nieder 
Jastrzemb (Jastrzêbie Dolne) na Bad Königsdorff-Jastrzemb. Dziêki energicznym 
dzia³aniom hrabiego powstawa³y pensjonaty i hotele przy Paulastrasse (obecnie ul. 
1 Maja), gdzie posiada³ swoj¹ willê. Zadba³ tak¿e o park zdrojowy, do którego 
sprowadzi³ ró¿norodn¹ roœlinnoœæ oraz wyposa¿enie. Do jastrzêbskiego uzdrowiska 
przyje¿d¿ali zamo¿ni Niemcy oraz polska szlachta z zaboru rosyjskiego. W 
pierwszych latach dzia³alnoœci uzdrowiska hrabia Königsdorff zadba³ tak¿e o 
kuracjuszy w Stanach Zjednoczonych, gdzie wysy³ano skondensowan¹ solankê 
liczon¹ w tysi¹cach butelek. 

W 1868 roku hrabia Felix sprzeda³ uzdrowisko spó³ce akcyjnej z Wroc³awia, 
anga¿uj¹c siê w politykê. W latach 1873-1879 zasiada³ w Pruskiej Izbie 
Reprezentantów. Piastowa³ tak¿e stanowisko naczelnika policji w Kassel, gdzie 
zmar³ 24 lutego 1924 roku.

•ród³a:
Hauck G., Die Heilquellen und Kurorte Deutschlands, Leipzig 1865.
Siemko P., Rody rycerskie z terenu Jastrzêbia i okolicy, Jastrzêbie Zdrój 2003.
Tygodnik Ilustrowany nr 299, Warszawa 1865.
Tygodnik Ilustrowany nr 416, Warszawa 1867.
Weissenberg, Das Jod- und Bromhaltige Soolbad Königsdorff-Jastrzemb in Ober-
Schlesien…, Berlin 1879.

Dariusz Mazur (Jastrzêbie Zdrój, Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej)
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- 609 Samodzielny Batalion Piechoty: 1 osoba
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Razem: 1446 osób + 28 zaginionych

Marcin Boratyn
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na ca³ym œwiecie uzdrowisko. Z okazji tej okr¹g³ej rocznicy warto przybli¿yæ postaæ 
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Historia uzdrowiska Königsdorff-Jastrzemb

Jak wiêkszoœæ czynnych Ÿróde³ leczniczych w Niemczech równie¿ Jastrzêbie 
posiada swoje mityczne i bogate w legendy wczesne opowiadania. Jeszcze dzisiaj 
zacny i goœcinny miejscowy ksi¹dz opowiada odwiedzaj¹cym go kuracjuszom, jak 
przed wielu, wielu laty ju¿ rolnicy z tutejszej wsi znali dobroczynnego ducha 
jastrzêbskich Ÿróde³. To jemu zawdziêczali oni zdrowie swojego krzepkiego byd³a.

Wierz¹cemu bowiem w cuda wieœniakowi nie móg³ umkn¹æ uwadze fakt, i¿ jego 
wo³y, po tym gdy przez ca³y dzieñ pas³y siê na soczystej i okwieconej ³¹ce, 
wieczorem w drodze do domu stale samowolnie schodzi³y w dziko zaroœniêty 
kar³owatymi dêbami i jod³ami odcinek doliny, aby z tamtejszego Ÿród³a, zazwyczaj 
nieodwiedzanego przez mieszkañców wioski, napiæ siê wody. Tak by³o przez wiele 
lat. Dziêki temu krowy by³y zdrowe i przednio nakarmione. Dlatego rolnicy czcili to 
czyni¹ce cuda, a znajduj¹ce siê w dzikim i romantycznym zak¹tku jastrzêbskiej 
doliny, Ÿród³o.

W koñcu uda³o siê jednak kilku rozumnym, miejscowym mê¿om uchyliæ zas³onê 
przes¹dów i wyt³umaczyæ bogate w opowieœci dzia³anie cudownego Ÿród³a. Odkryli 
oni mianowicie, ¿e zazwyczaj klarowna woda ma mocno s³ony posmak. To by³a ta 
cecha, która wabi³a byd³o ju¿ z daleka, pozwala³a lepiej trawiæ i utrzymaæ w ten 
sposób zdrowie. 

PóŸniej rolnicy z Jastrzêbia i okolic stosowali t¹ wodê wielokrotnie 
doœwiadczalnie w leczeniu ró¿norodnych dolegliwoœci.

W owych czasach nie zwrócono jednak¿e uwagi na Ÿród³o jako powa¿ny œrodek 
terapeutyczny.

Gdy pod koniec lat piêædziesi¹tych na Górnym Œl¹sku wszêdzie po¿¹dano 
wêgla, kilka prywatnych osób w bezpoœredniej bliskoœci naszego Ÿród³a dokona³o 
próby odwiertu. Przy zejœciu w g³¹b ziemi na oko³o 124 m dokopano siê do szaro-
zielonego piaskowca. Podczas odwiertu pojawi³o siê s³abe Ÿróde³ko solankowe, 
które pod wp³ywem rozwoju gazu wêglowodoru trysnê³o z wywierconego otworu.

Kontynuuj¹c wiercenie natrafiono na poziomie 146 m g³êbokoœci na nastêpne 
Ÿróde³ko solankowe, które by³o znacznie mocniejsze ni¿ pierwsze. Ostatecznie na 
g³êbokoœci 189 m odkryto wydajne pok³ady wêgla, na co naturalnie liczyli 
poszukiwacze. 

Po rozpoznaniu zawartoœci soli w pojawiaj¹cej siê w ci¹gu dnia wodzie, skarb 
pañstwa naby³ wywiercony otwór, aby wykorzystaæ solankê w celu zatrzymywania 
soli. Wytyczonym za³o¿eniom nie odpowiada³ zbyt niski udzia³ procentowy soli 
kuchennej. Pañstwo przekaza³o wiêc Ÿród³o, które w miêdzyczasie przeanalizowa³ 
pod wzglêdem chemicznym prof. Schwarz z Wroc³awia stwierdzaj¹c 
wysokowartoœciowy udzia³ zwi¹zków jodu i bromu, co wzbudzi³o s³uszne uznanie w 
œwiecie medycyny, w roku 1861 w³aœcicielowi Jastrzêbia Dolnego, Panu Hrabiemu 
Felixowi von Königsdorff, do wykorzystania w celach terapeutycznych.

Wroc³awski fakultet medyczny, a szczególnie Szanowni Panowie Radcy 
Medyczni i profesorowie Böttschler, Lebert i Middeldorf oraz prof. von Baerensprung 
podjêli siê w najbardziej wdziêczny sposób tego nowego humanistycznego 
przedsiêwziêcia i poczynili niebawem próby zastosowania jastrzêbskiej solanki w 
swoich klinikach i uwa¿ali j¹, stosowan¹ zarówno w formie napoju jak i k¹pieli 
leczniczych, za tak samo skuteczn¹ jak stare renomowane wody z Kreuznach.

Zachêcony  tym fak tem hrab ia  
Königsdorff kaza³ podczas zimy 
rozbudowaæ zak³ad k¹pielowy (obecna 
stara ³aŸnia, w której dawniej mieœci³a siê 
sala inhalacyjna i znajdowa³y siê du¿e 
prysznice) i wiosn¹ 1862 otworzy³ 
Uzdrowisko Jastrzêbie.

Nazwa miejscowoœci nadana przez 
rz¹d królewski Nieder-Jastrzemb 
zosta³a zmieniona w lipcu 1862 na Bad 
Königsdorff-Jastrzemb.

Herb rodowy hr. Feliksa von Koenigsdorffa
Ryc. w: J. Siebmacher’s grosses und 
allgemeines Wappenbuch, Nuernberg 1890.

Bardzo szybko rozesz³a siê opinia o nadzwyczajnych efektach leczniczych 
nowego uzdrowiska solankowego. Tymczasem genialny i powszechny w³aœciciel w 
¿adnej mierze nie sk¹pi³ swoich bogatych œrodków w trosce o wygodê poddaj¹cego 
siê kuracji pacjenta. W taki sposób powsta³y w wyj¹tkowo krótkim czasie zak³ady 
k¹pielowe, mieszkania i zabudowania uzdrowiskowe z rzeczywiœcie wspania³ym 
wyposa¿eniem a zarazem elegancj¹, w jednym z do tej pory najbardziej oddalonych 
od po³¹czeñ ze œwiatem, a zarazem sterylnie utrzymanym zak¹tku Górnego Œl¹ska. 
W sezonie od 1863 przyjecha³o tutaj 496 rodzin licz¹cych ogó³em 864 osoby, dwa 
razy tyle co w roku poprzednim, a wœród przyby³ych na kuracjê znajdowali siê 
równie¿ Polacy, Rosjanie, Austriacy, Belgowie i Holendrzy.

Wojny w latach 1864 i 1866 [z Dani¹ i Austri¹- red.], z jednej strony nie by³y 
korzystne dla rozwoju i frekwencji, z drugiej jednak dawa³y sposobnoœæ, ¿e 
w³aœciciel kurortu na w³asny koszt wyposa¿y³ Wojskowy Dom Zdrojowy, który od 
tego czasu by³ odwiedzany corocznie przez du¿¹ iloœæ chorych ¿o³nierzy i inwalidów, 
kierowanych tam przez lekarzy-genera³ów V i VI armii na leczenie.

W roku 1868 uzdrowisko zosta³o zakupione przez Spó³kê Akcyjn¹, która mimo 
przeszkód spowodowanych wojn¹ w roku 1870 [z Francj¹- red.], w swoich 
pierwszych latach istnienia uczyni³a dla kurortu wiele po¿ytecznego. Dzia³aj¹c 
zgodnie z zamys³em za³o¿ycieli spó³ka troszczy³a siê o ulepszenie, poszerzenie i 
upiêkszenie zak³adów oraz urz¹dzeñ, poprzez powiêkszenie Domu Zdrojowego, 
przez urz¹dzenie przestronnej i eleganckiej trasy spacerowej, poprzez zbudowanie 
du¿ego zbiornika z solank¹ i powiêkszenie liczby obiektów k¹pielowych. Niestety, z 
powodu tak wysokich wydatków bardzo szybko wyczerpa³y siê œrodki pieniê¿ne 
spó³ki akcyjnej mimo dobrych lat w interesach, dlatego równie¿ dla tej ludzkiej 
inicjatywy skutki krachu roku 1873 nie kaza³y d³ugo na siebie czekaæ.

Ju¿ w roku 1874 spó³ka musia³a ulec likwidacji i w nastêpnych latach zarz¹dzano 
uzdrowiskiem na prawach dzier¿awy.

Ostatecznie, identycznie by³o w roku 1876, podczas sprzeda¿y s¹dowej Panu 
Louisowi Landau z Wroc³awia uzdrowiska na w³asnoœæ, a po jego œmierci
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Herb rodowy hr. Feliksa von Koenigsdorffa
Ryc. w: J. Siebmacher’s grosses und 
allgemeines Wappenbuch, Nuernberg 1890.

Bardzo szybko rozesz³a siê opinia o nadzwyczajnych efektach leczniczych 
nowego uzdrowiska solankowego. Tymczasem genialny i powszechny w³aœciciel w 
¿adnej mierze nie sk¹pi³ swoich bogatych œrodków w trosce o wygodê poddaj¹cego 
siê kuracji pacjenta. W taki sposób powsta³y w wyj¹tkowo krótkim czasie zak³ady 
k¹pielowe, mieszkania i zabudowania uzdrowiskowe z rzeczywiœcie wspania³ym 
wyposa¿eniem a zarazem elegancj¹, w jednym z do tej pory najbardziej oddalonych 
od po³¹czeñ ze œwiatem, a zarazem sterylnie utrzymanym zak¹tku Górnego Œl¹ska. 
W sezonie od 1863 przyjecha³o tutaj 496 rodzin licz¹cych ogó³em 864 osoby, dwa 
razy tyle co w roku poprzednim, a wœród przyby³ych na kuracjê znajdowali siê 
równie¿ Polacy, Rosjanie, Austriacy, Belgowie i Holendrzy.

Wojny w latach 1864 i 1866 [z Dani¹ i Austri¹- red.], z jednej strony nie by³y 
korzystne dla rozwoju i frekwencji, z drugiej jednak dawa³y sposobnoœæ, ¿e 
w³aœciciel kurortu na w³asny koszt wyposa¿y³ Wojskowy Dom Zdrojowy, który od 
tego czasu by³ odwiedzany corocznie przez du¿¹ iloœæ chorych ¿o³nierzy i inwalidów, 
kierowanych tam przez lekarzy-genera³ów V i VI armii na leczenie.

W roku 1868 uzdrowisko zosta³o zakupione przez Spó³kê Akcyjn¹, która mimo 
przeszkód spowodowanych wojn¹ w roku 1870 [z Francj¹- red.], w swoich 
pierwszych latach istnienia uczyni³a dla kurortu wiele po¿ytecznego. Dzia³aj¹c 
zgodnie z zamys³em za³o¿ycieli spó³ka troszczy³a siê o ulepszenie, poszerzenie i 
upiêkszenie zak³adów oraz urz¹dzeñ, poprzez powiêkszenie Domu Zdrojowego, 
przez urz¹dzenie przestronnej i eleganckiej trasy spacerowej, poprzez zbudowanie 
du¿ego zbiornika z solank¹ i powiêkszenie liczby obiektów k¹pielowych. Niestety, z 
powodu tak wysokich wydatków bardzo szybko wyczerpa³y siê œrodki pieniê¿ne 
spó³ki akcyjnej mimo dobrych lat w interesach, dlatego równie¿ dla tej ludzkiej 
inicjatywy skutki krachu roku 1873 nie kaza³y d³ugo na siebie czekaæ.

Ju¿ w roku 1874 spó³ka musia³a ulec likwidacji i w nastêpnych latach zarz¹dzano 
uzdrowiskiem na prawach dzier¿awy.

Ostatecznie, identycznie by³o w roku 1876, podczas sprzeda¿y s¹dowej Panu 
Louisowi Landau z Wroc³awia uzdrowiska na w³asnoœæ, a po jego œmierci
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przekazaniu go jego spadkobiercom.
Naturalnie przy tak ró¿norodnych zawirowaniach i przy tak czêstej i nag³ej 

zmianie kierownictwa, pomyœlny rozwój kurortu nie móg³ mieæ miejsca.
Dlatego nowi w³aœciciele musieli zrobiæ wszystko, aby odzyskaæ tak szybko i 

zas³u¿enie zdobyte uznanie i na sta³e je zatrzymaæ. 
I rzeczywiœcie uda³o im siê to, poch³aniaj¹c jednak¿e du¿e œrodki pieniê¿ne.
Musiano wiêc zatroszczyæ siê przede wszystkim o to, aby wkrótce znowu komfort 

obiektów k¹pielowych, warunki mieszkaniowe i pielêgnacyjne mog³y zadowoliæ 
potencjalnych kuracjuszy. 

Nale¿y jednak¿e wzi¹æ tutaj pod uwagê, ¿e nap³yw kuracjuszy z jednego sezonu 
na drugi stale rós³, dlatego uwzglêdniaj¹c poprzedni rok, mimo niekorzystnych 
okolicznoœci, móg³by on zostaæ okreœlony jako zadowalaj¹cy.

•ród³o: Weissenberg, Das Jod- und Bromhaltige Soolbad Koenigsdorff-Jastrzemb 
in Obser-Schlesien, Seine Kurmittel und Wirkungen, Berlin 1879. Ksi¹¿ka w 
zbiorach GHM.
Przek³ad z niemieckiego: Lucyna Duda (na zlecenie UM w Jastrzêbiu Zdroju).

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

Pobo¿noœæ i moralnoœæ ludu
 w podaniach naszego regionu (cz. 2)

Chlebowe pantofelki
Przed wieloma laty, po drugiej stronie drogi biegn¹cej ko³o £awczoka, znajdowa³ 

siê m³yn wodny. Do niego jeŸdzili ze zbo¿em wszyscy okoliczni gospodarze. 
Samego m³yna nie pamiêta ju¿ nikt, ale ¿yje jeszcze legenda o nim, przekazywana z 
pokolenia na pokolenie.

W m³ynie mieszka³ ze swoj¹ ¿on¹ i dwojgiem dzieci bogaty, ale nieuczciwy 
m³ynarz. Za przemia³ zbo¿a bra³ od swoich klientów wiêcej m¹ki, ni¿ nale¿a³o. Do 
pomocy przy mieleniu ¿yta i pszenicy mia³ dwóch parobków, których ci¹gle pogania³ i 
zmusza³ do roboty ponad si³y. Nigdy nie opuszcza³ go z³y humor, bo stale popija³ 
gorza³kê z flaszki kupowanej co tydzieñ przez jego ¿onê. A ¿ona, niby pobo¿na, 
jeŸdzi³a w niedziele bryczk¹ do koœcio³a w Krzy¿owicach, ale g³ównie po to, by siê 
przechwalaæ przed innymi gospodyniami ci¹gle nowymi, bogatymi strojami. Id¹c 
przez koœció³, puszy³a siê niby paw i œci¹ga³a na siebie po¿¹dliwy wzrok niejednego 
pacho³ka, a nawet niektórego m³odego gospodarza. W karczmie wodzi³a rej, 
stawiaj¹c wódkê co przystojniejszym kawalerom. Kobiety wiejskie nie mog³y siê z 
ni¹ równaæ.

W ka¿dy wtorek m³ynarzowa wybiera³a siê wozem razem z parobkiem do ¯or. 
WieŸli m¹kê zamówion¹ przez ¿orskiego piekarza. Po odebraniu pieniêdzy 
m³ynarka udawa³a siê na rynek ku „budom”. Obchodzi³a wszystkie i kupowa³a, co siê 
jej najbardziej spodoba³o. Raz by³a to chustka z frêdzlami, wyszywana at³asem, 
innym razem jedwabny fartuch w b³yszcz¹ce kwiaty lub szeroka koronka do kiecki, 
albo jakiœ jeszcze inny przyci¹gaj¹cy oczy fata³aszek. Nigdy nie zapomnia³a o 
butelce z mocn¹ gorza³¹ i o wieñcu mocno podwêdzonej kie³basy. Kiedy m¹¿ ujrza³ 
flachê, wybacza³ œlubnej niegospodarsk¹ rozrzutnoœæ.

W pamiêtnym dniu ¿ona akurat wróci³a z miasta i od progu zawo³a³a s³u¿¹c¹, by 
ta zabra³a z wozu koszyk z zakupami. Naprzeciw niej wysz³y jej dzieci: 10-letni

ch³opak i 8-letnia dziewczynka. Mia³y na sobie pantofelki z chleba. Skorzysta³y z 
tego, ¿e dziewka doi³a krowê i nie zwraca³a na nie uwagi. Zabra³y z ³awy bochenek 
œwie¿o upieczonego chleba, wybra³y z niego „oszczótkê”, a ze skórki zrobi³y sobie 
pantofelki. W tym czasie wiejskim dzieciom brakowa³o nieraz chleba, zw³aszcza na 
przednówku. By³ powszechnie szanowany i kiedy komuœ kawa³eczek upad³ na 
ziemiê, to go zaraz podnosi³ jak jak¹ œwiêtoœæ i przepraszaj¹c ca³owa³.

Kiedy s³u¿¹ca siêga³a po koszyk z wozu, a parobek wyprzêga³ konie, zaœ drugi 
zrzuca³ z pleców worek m¹ki na furê jakiegoœ gospodarza oczekuj¹cego na przemia³ 
swojego zbo¿a, z³owrogo zamiaucza³o wielkie czarne kocisko i rozleg³ siê straszliwy 
huk. Wszyscy pozostaj¹cy na dworze ze strachem spojrzeli w stronê m³yna i ze 
zgroz¹ ujrzeli, jak siê zapada razem z jego niedobrymi mieszkañcami.

Tak ukara³ Pan Bóg nieuczciwego m³ynarza, jego nieskromn¹ ¿onê i dzieci nie 
szanuj¹ce chleba. Starzykowie opowiadaj¹, ¿e pamiêtaj¹ prostok¹tny staw 
powsta³y w miejscu zapadniêtego m³yna. Z biegiem czasu woda opad³a, a ca³¹ 
dolinkê poros³a trawa. Niewielka ³¹czka naprzeciw £awczoka istnieje jeszcze dziœ.

O zapadniêtym zamku œwierklañskim
Czarny Jastrz¹b, zanim zas³yn¹³ z niedobrej s³awy jako zbójnik, odda³ wielkie 

us³ugi królowi panuj¹cemu na Œl¹sku. Odznacza³ siê niepospolit¹ odwag¹ i 
walecznoœci¹. Kiedy po latach walk nasta³ pokój, król nada³ swemu rycerzowi w 
nagrodê ziemie obejmuj¹ce dzisiejsz¹ Po³omiê i Œwierklany, nazwane póŸniej 
Dolnymi. Niepospolity wojak wnet postawi³ tutaj okaza³y zamek. Z jego okien nowy 
dziedzic móg³ podziwiaæ okolicê. A piêkna by³a wyj¹tkowo. Wokó³ na wzgórzach 
ros³y odwieczne, siêgaj¹ce chmur sosny i œwierki. Zw³aszcza tych ostatnich by³o 
du¿o. Cieszy³y oko tak¿e ¿yzne pola i rozleg³e ³¹ki poroœniête bujn¹ traw¹ po pas, a 
na nich pas¹ce siê krowy i owce.

W lecie pracowici ch³opi krz¹tali siê ko³o ¿niw, nawet dzieci pomaga³y, by zbo¿e 
trafi³o do spichrza pana. Rycerz œwierklañski zas³yn¹³ z bogactwa i zacz¹³ siê 
obawiaæ o swoje dobra. Kaza³ wokó³ zamku i zabudowañ dworskich wykopaæ 
g³êboki rów i postawiæ most zwodzony. Odt¹d na noc go podnoszono i nikt nie dosta³ 
siê do tej warowni. Za to w dzieñ do zamku zaje¿d¿a³o rycerstwo z ca³ej okolicy, 
zw³aszcza m³odzi panicze w³aœcicieli i dzier¿awców Gogo³owej, Szerokiej, Boryni, 
Po³omi, a nawet z Bzia i Paw³owic, bo œwierklañski pan s³yn¹³ z goœcinnoœci wobec 
równych sobie stanem. Dla zabicia czasu bogaci druhowie wyje¿d¿ali z Jastrzêbiem 
na ³owy, tratuj¹c pola z wielkim mozo³em uprawiane przez ch³opów, wpatrywali siê w 
gonitwê sfory psów za postrzelon¹ leœn¹ zwierzyn¹.

Po powrocie z gonu- ³owów, pan kaza³ wytoczyæ z piwnic beczki z piwem i winem, 
zabijano jagniêta i cielaki, które razem z upolowanymi dzikami opiekano na dr¹gach, 
a w dworskiej kuchni kobiety piek³y ko³acze, by dogodziæ bogatym pró¿niakom i 
zawadiakom.

Okoliczni ch³opi, widz¹c te zbytki, gorszyli siê, bo sami przymierali nieraz g³odem, 
kiedy w zamku sto³y ugina³y siê od jad³a i napojów. Ale i tego by³o ma³o m³odym 
paniczom; zapragnêli dziewcz¹t do zabawy! Kaza³ wiêc Jastrz¹b stawiæ siê do 
dworu m³odym dziewczêtom z krainy jemu podleg³ej. Ju¿ wczeœniej ch³opi poznali na 
swej skórze, co znaczy nie us³uchaæ rozkazu pana i ze smutkiem odprowadzali do 
zamku swoje m³odziutkie córki.

Razem z innymi dziewczêtami przyby³a na „s³u¿bê” do zamku Kasia- sierota, a ¿e
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przekazaniu go jego spadkobiercom.
Naturalnie przy tak ró¿norodnych zawirowaniach i przy tak czêstej i nag³ej 

zmianie kierownictwa, pomyœlny rozwój kurortu nie móg³ mieæ miejsca.
Dlatego nowi w³aœciciele musieli zrobiæ wszystko, aby odzyskaæ tak szybko i 

zas³u¿enie zdobyte uznanie i na sta³e je zatrzymaæ. 
I rzeczywiœcie uda³o im siê to, poch³aniaj¹c jednak¿e du¿e œrodki pieniê¿ne.
Musiano wiêc zatroszczyæ siê przede wszystkim o to, aby wkrótce znowu komfort 

obiektów k¹pielowych, warunki mieszkaniowe i pielêgnacyjne mog³y zadowoliæ 
potencjalnych kuracjuszy. 

Nale¿y jednak¿e wzi¹æ tutaj pod uwagê, ¿e nap³yw kuracjuszy z jednego sezonu 
na drugi stale rós³, dlatego uwzglêdniaj¹c poprzedni rok, mimo niekorzystnych 
okolicznoœci, móg³by on zostaæ okreœlony jako zadowalaj¹cy.

•ród³o: Weissenberg, Das Jod- und Bromhaltige Soolbad Koenigsdorff-Jastrzemb 
in Obser-Schlesien, Seine Kurmittel und Wirkungen, Berlin 1879. Ksi¹¿ka w 
zbiorach GHM.
Przek³ad z niemieckiego: Lucyna Duda (na zlecenie UM w Jastrzêbiu Zdroju).

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

Pobo¿noœæ i moralnoœæ ludu
 w podaniach naszego regionu (cz. 2)

Chlebowe pantofelki
Przed wieloma laty, po drugiej stronie drogi biegn¹cej ko³o £awczoka, znajdowa³ 

siê m³yn wodny. Do niego jeŸdzili ze zbo¿em wszyscy okoliczni gospodarze. 
Samego m³yna nie pamiêta ju¿ nikt, ale ¿yje jeszcze legenda o nim, przekazywana z 
pokolenia na pokolenie.

W m³ynie mieszka³ ze swoj¹ ¿on¹ i dwojgiem dzieci bogaty, ale nieuczciwy 
m³ynarz. Za przemia³ zbo¿a bra³ od swoich klientów wiêcej m¹ki, ni¿ nale¿a³o. Do 
pomocy przy mieleniu ¿yta i pszenicy mia³ dwóch parobków, których ci¹gle pogania³ i 
zmusza³ do roboty ponad si³y. Nigdy nie opuszcza³ go z³y humor, bo stale popija³ 
gorza³kê z flaszki kupowanej co tydzieñ przez jego ¿onê. A ¿ona, niby pobo¿na, 
jeŸdzi³a w niedziele bryczk¹ do koœcio³a w Krzy¿owicach, ale g³ównie po to, by siê 
przechwalaæ przed innymi gospodyniami ci¹gle nowymi, bogatymi strojami. Id¹c 
przez koœció³, puszy³a siê niby paw i œci¹ga³a na siebie po¿¹dliwy wzrok niejednego 
pacho³ka, a nawet niektórego m³odego gospodarza. W karczmie wodzi³a rej, 
stawiaj¹c wódkê co przystojniejszym kawalerom. Kobiety wiejskie nie mog³y siê z 
ni¹ równaæ.

W ka¿dy wtorek m³ynarzowa wybiera³a siê wozem razem z parobkiem do ¯or. 
WieŸli m¹kê zamówion¹ przez ¿orskiego piekarza. Po odebraniu pieniêdzy 
m³ynarka udawa³a siê na rynek ku „budom”. Obchodzi³a wszystkie i kupowa³a, co siê 
jej najbardziej spodoba³o. Raz by³a to chustka z frêdzlami, wyszywana at³asem, 
innym razem jedwabny fartuch w b³yszcz¹ce kwiaty lub szeroka koronka do kiecki, 
albo jakiœ jeszcze inny przyci¹gaj¹cy oczy fata³aszek. Nigdy nie zapomnia³a o 
butelce z mocn¹ gorza³¹ i o wieñcu mocno podwêdzonej kie³basy. Kiedy m¹¿ ujrza³ 
flachê, wybacza³ œlubnej niegospodarsk¹ rozrzutnoœæ.

W pamiêtnym dniu ¿ona akurat wróci³a z miasta i od progu zawo³a³a s³u¿¹c¹, by 
ta zabra³a z wozu koszyk z zakupami. Naprzeciw niej wysz³y jej dzieci: 10-letni

ch³opak i 8-letnia dziewczynka. Mia³y na sobie pantofelki z chleba. Skorzysta³y z 
tego, ¿e dziewka doi³a krowê i nie zwraca³a na nie uwagi. Zabra³y z ³awy bochenek 
œwie¿o upieczonego chleba, wybra³y z niego „oszczótkê”, a ze skórki zrobi³y sobie 
pantofelki. W tym czasie wiejskim dzieciom brakowa³o nieraz chleba, zw³aszcza na 
przednówku. By³ powszechnie szanowany i kiedy komuœ kawa³eczek upad³ na 
ziemiê, to go zaraz podnosi³ jak jak¹ œwiêtoœæ i przepraszaj¹c ca³owa³.

Kiedy s³u¿¹ca siêga³a po koszyk z wozu, a parobek wyprzêga³ konie, zaœ drugi 
zrzuca³ z pleców worek m¹ki na furê jakiegoœ gospodarza oczekuj¹cego na przemia³ 
swojego zbo¿a, z³owrogo zamiaucza³o wielkie czarne kocisko i rozleg³ siê straszliwy 
huk. Wszyscy pozostaj¹cy na dworze ze strachem spojrzeli w stronê m³yna i ze 
zgroz¹ ujrzeli, jak siê zapada razem z jego niedobrymi mieszkañcami.

Tak ukara³ Pan Bóg nieuczciwego m³ynarza, jego nieskromn¹ ¿onê i dzieci nie 
szanuj¹ce chleba. Starzykowie opowiadaj¹, ¿e pamiêtaj¹ prostok¹tny staw 
powsta³y w miejscu zapadniêtego m³yna. Z biegiem czasu woda opad³a, a ca³¹ 
dolinkê poros³a trawa. Niewielka ³¹czka naprzeciw £awczoka istnieje jeszcze dziœ.

O zapadniêtym zamku œwierklañskim
Czarny Jastrz¹b, zanim zas³yn¹³ z niedobrej s³awy jako zbójnik, odda³ wielkie 

us³ugi królowi panuj¹cemu na Œl¹sku. Odznacza³ siê niepospolit¹ odwag¹ i 
walecznoœci¹. Kiedy po latach walk nasta³ pokój, król nada³ swemu rycerzowi w 
nagrodê ziemie obejmuj¹ce dzisiejsz¹ Po³omiê i Œwierklany, nazwane póŸniej 
Dolnymi. Niepospolity wojak wnet postawi³ tutaj okaza³y zamek. Z jego okien nowy 
dziedzic móg³ podziwiaæ okolicê. A piêkna by³a wyj¹tkowo. Wokó³ na wzgórzach 
ros³y odwieczne, siêgaj¹ce chmur sosny i œwierki. Zw³aszcza tych ostatnich by³o 
du¿o. Cieszy³y oko tak¿e ¿yzne pola i rozleg³e ³¹ki poroœniête bujn¹ traw¹ po pas, a 
na nich pas¹ce siê krowy i owce.

W lecie pracowici ch³opi krz¹tali siê ko³o ¿niw, nawet dzieci pomaga³y, by zbo¿e 
trafi³o do spichrza pana. Rycerz œwierklañski zas³yn¹³ z bogactwa i zacz¹³ siê 
obawiaæ o swoje dobra. Kaza³ wokó³ zamku i zabudowañ dworskich wykopaæ 
g³êboki rów i postawiæ most zwodzony. Odt¹d na noc go podnoszono i nikt nie dosta³ 
siê do tej warowni. Za to w dzieñ do zamku zaje¿d¿a³o rycerstwo z ca³ej okolicy, 
zw³aszcza m³odzi panicze w³aœcicieli i dzier¿awców Gogo³owej, Szerokiej, Boryni, 
Po³omi, a nawet z Bzia i Paw³owic, bo œwierklañski pan s³yn¹³ z goœcinnoœci wobec 
równych sobie stanem. Dla zabicia czasu bogaci druhowie wyje¿d¿ali z Jastrzêbiem 
na ³owy, tratuj¹c pola z wielkim mozo³em uprawiane przez ch³opów, wpatrywali siê w 
gonitwê sfory psów za postrzelon¹ leœn¹ zwierzyn¹.

Po powrocie z gonu- ³owów, pan kaza³ wytoczyæ z piwnic beczki z piwem i winem, 
zabijano jagniêta i cielaki, które razem z upolowanymi dzikami opiekano na dr¹gach, 
a w dworskiej kuchni kobiety piek³y ko³acze, by dogodziæ bogatym pró¿niakom i 
zawadiakom.

Okoliczni ch³opi, widz¹c te zbytki, gorszyli siê, bo sami przymierali nieraz g³odem, 
kiedy w zamku sto³y ugina³y siê od jad³a i napojów. Ale i tego by³o ma³o m³odym 
paniczom; zapragnêli dziewcz¹t do zabawy! Kaza³ wiêc Jastrz¹b stawiæ siê do 
dworu m³odym dziewczêtom z krainy jemu podleg³ej. Ju¿ wczeœniej ch³opi poznali na 
swej skórze, co znaczy nie us³uchaæ rozkazu pana i ze smutkiem odprowadzali do 
zamku swoje m³odziutkie córki.

Razem z innymi dziewczêtami przyby³a na „s³u¿bê” do zamku Kasia- sierota, a ¿e
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Pan Bóg obdarzy³ j¹ nadzwyczajn¹ urod¹, sta³a siê jedn¹ z pierwszych ofiar 
rozpasanych paniczów. Gdy po jakimœ czasie sta³o siê widoczne, ¿e bêdzie matk¹, 
kazano jej dwór opuœciæ. Wiedzia³a, jaki los czeka j¹- „zowitkê” i jej nieœlubne 
dziecko. Sz³a wiêc zap³akana, bo przepe³niona rozpacz¹, daremnie skrywaj¹c swój 
niezawiniony wstyd pod zapask¹. St¹paj¹c powoli ze swym ciê¿arem nad miarê, 
zatrzyma³a siê na chwilkê i wzniós³szy oczy do nieba szlochaj¹c wyszepta³a: „Panie, 
Ty widzisz moj¹ krzywdê i milczysz?”. Wtedy nagle podniós³ siê szalony wiatr z 
dziwnym grzmotem, nad zamkiem ukaza³a siê b³yskawica, ziemia zadr¿a³a i 
rozst¹pi³a siê. Wie¿yczki zamku przechyli³y siê i dworzyszcze powoli zapad³o siê w 
czeluœæ. Potem ca³¹ przestrzeñ zala³ wodny ¿ywio³ z fosy.

Powiadaj¹ ludzie, ¿e Jastrzêbia wtedy w zamku nie by³o, ale i tak zgin¹³ póŸniej 
œmierci¹ niehonorow¹.

Przez d³ugie lata wieœniacy okr¹¿ali to miejsce, szczególnie noc¹, bo po wodzie 
miga³y jakieœ œwiate³ka, pewnie pokutuj¹ce dusze paniczów. 

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

Muzea w Polsce i na œwiecie

Pa³ac Do¿ów w Wenecji
Ten jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków œwiata, wraz z bazylik¹ 

Œwiêtego Marka oraz mostem Rialto, nieomylnie kojarz¹ siê z Wenecj¹. Jasne, 
a¿urowe, arabeskowe fasady pa³acu zaprojektowane przez braci Giovanniego i 
Bartolomeo Bon s¹ klejnotem weneckiego gotyku i nieprzypadkowo sta³y siê 
inspiracj¹ dla wiêkszoœci fasad kamienic wychodz¹cych na Canal Grande czego 
najlepszym przyk³adem jest pa³ac Ca' d'Oro. Dlatego w³aœnie muzeum, które mieœci 
siê w Pa³acu Do¿ów, jest warte zobaczenia, nie tylko ze wzglêdu na zbiory, ale 
przede wszystkim na architekturê. 

Pierwsze wzmianki dotycz¹ce Pa³acu Do¿ów siêgaj¹ IX w., kiedy to do¿a Angelo 
Partecipazio przeniós³ siedzibê w³adz z Malamocco na wyspie Lido w okolice 
Rivoalto, czyli dzisiejszego mostu Rialto. Pierwszy budynek posiada³ formê zamku 
otoczonego murami obronnymi, którego modelem prawdopodobnie by³ pa³ac 
Dioklecjana w Spalato. Zamek wzniesiony w s¹siedztwie bazyliki, z jedn¹ z fasad 
wychodz¹c¹ na morze, mieœci³ urzêdy pañstwowe, s¹d i wiêzienia, apartamenty 
do¿y, stajnie i zbrojowniê. 

W X w. pa³ac uleg³ zniszczeniom spowodowanym przez  po¿ar. Do¿a Sebastian 
Ziani postanowi³ zmieniæ charakter pa³acu na budynek o strukturze bardziej otwartej 
na obywateli republiki. Skrzyd³o s¹siaduj¹ce z placem Piazzetta przeznaczy³ na 
urzêdy s¹dowe, a czêœæ wychodz¹c¹ na morze na najwy¿sze urzêdy pañstwowe.

Kolejna rozbudowa pa³acu sta³a siê koniecznoœci¹ ju¿ w XIV w., gdy iloœæ 
deputowanych Wy¿szej Rady wzros³a z 400 do 1200. Prace nad przebudow¹, 
podjête przez do¿ê Bartolomeo Gradeniego, objê³y reprezentacyjne skrzyd³o 
wychodz¹ce na Basen Œwiêtego Marka. Nadano jej wówczas wygl¹d, który 
zachowa³ siê po dziœ dzieñ. W po³owie XV w. do¿a Francesco Foscari postanowi³ 
nadaæ ten sam charakter stylistyczny równie¿ skrzyd³u wychodz¹cemu na Piazzetta 
powtarzaj¹c gotyckie loggie na pierwszym piêtrze oraz charakterystyczny

republiki weneckiej. W 1577 r. po po¿arze, który zniszczy³ malowid³a Guariento, 
Gentile da Fabriano, Pisanello i Jacobello del Fiore, prace nad dekoracjami 
œciennymi powierzone zosta³y Veronese, Tintoretto (autor „Raju” na wschodniej 
œcianie Sali) oraz Palma il Giovane.

Pa³ac Do¿ów mieœci³ w sobie równie¿ wiêzienia. Lochy znajduj¹ce siê w 
podziemiach, w których panowa³ mrok i niezdrowy, wilgotny klimat, zwane by³y 
studniami. Na strychach pa³acu znajdowa³y siê cele przeznaczone dla arystokracji. 
To tutaj zosta³ uwiêziony i st¹d zdo³a³ zbiec Giacomo Casanova. 

W 1797 r., roku upadku Serenissimy, pa³ac- pod wp³ywem dominacji francuskiej, a 
póŸniej austriackiej- sta³ siê siedzib¹ ró¿nych urzêdów, Biblioteki Marciana i innych 
instytucji kulturalnych. Pod koniec XIX w. Pa³ac Do¿ów nosi³ wiele znaków 
zniszczeñ. Po zjednoczeniu W³och w 1866 r. rz¹d w³oski podj¹³ decyzjê o 
radykalnym remoncie, który obj¹³ m.in. zdjêcie niektórych bogato rzeŸbionych 
elementów noœnych. W 1923 r. rz¹d przekaza³ pa³ac w rêce urzêdu miejskiego 
Wenecji. W 1996 r. Pa³ac Do¿ów wszed³ do grupy  miejskich muzeów w Wenecji.

Palazzo Ducale
Adres: San Marco 1, 30124 Wenecja
Wejœcie dla zwiedzaj¹cych: Puerta del Frumento, Plaza de San Marcos
tel. + 39 0412715911, fax + 39 0415285028
http://www.museiciviciveneziani.it; mejl: info@fmcvenezia.it

ornamentalny bia³o-¿ó³ty w¹tek 
muru. Wówczas wzniesiona zostaje 
bogato zdobiona g³ówna brama 
pa³acu zwana Porta della Carta, 
gdzie- jak mówi legenda- nawet 
n i e p i œ m i e n n i  o b y w a t e l e  
Serenissimy mogli sk³adaæ skargi 
spisywane przez urzêdnika.

Do reprezentacyjnych sal pa³acu 
prowadz¹ schody Gigantów oraz 
Z³ote Schody wykonane wed³ug 
p r o j e k t u  s a m e g o  J a c o p o  
Sansovino.  Na szczególn¹ uwagê 
zas³uguje Sala Rady Wy¿szej 
rozci¹gaj¹ca siê na prawie ca³ej 
d³ugoœci skrzyd³a widocznego od 
strony morza. Ta ogromnych 
rozmiarów sala (53x25x12 m) nie 
posiada ani jednej wspieraj¹cej 
strukturê kolumny. To wyszukane 
rozwi¹zanie architektoniczne 
zawdziêczane jest umiejêtnie 
zaprojektowanej wiêŸbie dachowej. 
To tutaj odbywa³y siê obrady 1200-
2000 cz³onków rady, podczas 
których decydowa³y siê losy

Fasada Pa³acu Do¿ów, VIII 2009, fot. M. Boratyn.
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To tutaj odbywa³y siê obrady 1200-
2000 cz³onków rady, podczas 
których decydowa³y siê losy

Fasada Pa³acu Do¿ów, VIII 2009, fot. M. Boratyn.
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Godziny zwiedzania:
Od 1 XI do 31 III w godz. 9-18, od 1 IV do 31 X w godz. 9-19 (kasy biletowe zamykane 
s¹ godzinê przed zamkniêciem muzeum), nieczynne 25 XII i 1 I.
Ceny biletów:
Uwaga: nie istnieje bilet pozwalaj¹cy na wstêp tylko do Pa³acu Do¿ów; istnieje kilka 
rodzajów biletów pozwalaj¹cych na wstêp do ró¿nych weneckich muzeów:
MUSEI DI PIAZZA SAN MARCO - wa¿ny w okresie od 1 XI do 31 III (pozwala na 
wstêp do Pa³acu Do¿ów, Narodowego Museum Archeologicznego, Biblioteki 
Marciana)  - bilet normalny- 12,00 euro, bilet ulgowy- 6,50 euro (uczniowie, studenci 
do 29 lat, osoby od 65 lat).
SAN MARCO MUSEUM PLUS - wa¿ny w okresie od 1 IV do 31 X (MUSEI DI PIAZZA 
SAN MARCO + wstêp do jednego z muzeów miejskich Wenecji) - bilet normalny- 
13,00 euro, bilet ulgowy- 7,50 euro.
MUSEUM PASS - (pozwala na wstêp do wszystkich muzeów miejskich w Wenecji; 
wa¿ny 6 miesiêcy)- bilet normalny 18,00 euro; bilet ulgowy 12,00 euro.

Katarzyna Boratyn (Wenecja, historyk sztuki)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (3)

Obchody Wielkanocy koñcz¹ okres Wielkiego Postu zwi¹zanego œciœle z tradycj¹ 
chrzeœcijañsk¹. Post Wielkanocny ustanowiony zosta³ w II wieku przez staro¿ytnych 
chrzeœcijan, podobnie jak samo œwiêto Wielkiej Nocy. Ten 40-dniowy okres 
przygotowania ma wywo³aæ u wiernych skupienie, wewnêtrzne wyciszenie i czas 
przemyœleñ. Czas Wielkiego Postu posiada w³asn¹ bogat¹ liturgiê, ponadto 
zobowi¹zuje wiernych do stosowania w codziennym ¿ywieniu specjalnej diety 
postnej. Wyrzeczenie to ma znaczenie oczyszczaj¹ce, jednoczeœnie w wymiarze 
duchowym, jak i cielesnym oraz przygotowanie wiernych do godnego uczestnictwa 
w wielkim œwiêcie Zmartwychwstania Pañskiego. Nasi przodkowie, a zw³aszcza 
mieszkañcy wsi, przez ca³e wieki bardzo gorliwie wype³niali zalecenia Koœcio³a na 
Wielki Post. W domach miêso, t³uszcze zwierzêce, a nawet cukier, miód i nabia³ na 
ca³e szeœæ tygodni znika³y ze sto³ów. Gospodyni rychtowa³a na ten czas g³ównie ¿ur 
postny ze ziymniokami, maœlonke z ziymiokami, warzonom abo surowom kiszonom 
kapuste, œlydzie (zwane te¿ harynkami), sza³ot œlydziowy, bratheringi, chlyb i inne 
skromne jod³o.

Hekele lub hekerle górnoœl¹skie
Wœród tradycyjnych przepisów podawanych jako charakterystyczne dla naszego 

regionu spotykamy siê z potraw¹ wielkopostn¹ zwan¹ hekele górnoœl¹skie. Kust ten 
na terenie naszych ziem by³ znany przez matki naszych omek. Nawet bardziej 
wiekowe babcie ju¿ raczej kojarz¹ tylko nazwê, ale nie s¹ w stanie podaæ 
dok³adnego przepisu na hekele.

Wed³ug Wery Sztabowej autorki ksi¹¿ki pt. „Krupnioki i moczka, czyli gawêdy o 
kuchni œl¹skiej” (1985) œledŸ towarzyszy niejednemu postnemu daniu. Hekele 
podawano nie tylko w czasie postu, ale równie¿ beztydziyñ, a czasami w niedzielê na 
kolacjê. 

Barbara Jakimowicz-Klein, kolejna amatorka œl¹skiej kuchni i znawczyni

zwyczajów i tradycji naszego regionu, w publikacji pt. „Kuchnia œl¹ska z przyprawami 
lecz¹cymi” (2003) przedstawi³a krótki rys historyczny sztuki kulinarnej Œl¹ska. 
Autorka opisa³a zarówno typowe, codzienne potrawy kuchni œl¹skiej, jak i te 
wyj¹tkowe przygotowywane przez gospodynie z okazji ró¿nych œwi¹t. Wœród wielu 
tradycyjnych przepisów podanych w tej pozycji jest przepis na hekele górnoœl¹skie: 

1 1/2 kg œledzi (bez g³ów), 3 jaja, 200 g ogórków kwaszonych, 100 g cebuli, 50 g 
musztardy, pieprz. Œlydzie trza wymoczyæ i ³odfiletowaæ. Jajca uwarziæ na twardo. 
Œlydzie, jajca, ³ogórki, cebula pokroæ na ma³e konszczki. Doprawiæ zymftym i 
pieprzym, wymiynszaæ. Podowaæ jako przek¹ska abo jak pasta na sznita.

W dniu 17 grudnia 2007 roku Hekele / hekerle górnoœl¹skie zosta³y wpisane na 
Listê Produktów Tradycyjnych w kategorii Gotowe dania i potrawy, zaœ 21 sierpnia 
2006 r. sza³ot ze œledzi. 

Postny ¿ur ze ziymiokami
Kulminacj¹ zwyczajów popielcowych rozpoczynaj¹cych Wielki Post by³o 

staranne szorowanie garnków popio³em. W widocznym miejscu wieszano na 
sznurku œledzia, a po wsi obnoszono uroczyœcie gar z ¿urem, który na czas postu 
stawa³ siê daniem g³ównym. 

Downij, ko¿do baba kwas na ¿ur sama rychtowa³a w chaupie. Naprzód coby 
ukisiæ ¿ur trza do boncloka wloæ wody, wciepaæ skrowek chlyba i szrut, daæ pokroty 
czosnek i zostawiæ na sztyry dni w cieple. Do wody wloæ zakwaszony ¿ur, potym 
zostawiæ na ³ogniu coby zewra³o i zak³óciæ troszkom œmietonki, daæ soli i pieprzu do 
szmaku. Postny ¿ur trza rychtowaæ bez wyndzonki i podowaæ nie okraszone 
szpyrkom, za to z po¿ganymi ziymiokami 

Nie dziwota, ¿e po szeœciu tygodniach Wielkiego Postu wszyscy mieli ju¿ dosyæ 
tej monotonnej strawy i z niecierpliwoœci¹ czekali na weso³y i suty czas Œwi¹t 
Wielkanocnych, zwanych Pasch¹. Tym bardziej, ¿e polska tradycja potraw 
wielkanocnych jest bardzo bogata! Niedziela Wielkanocna (nazywana te¿ Wielk¹ 
Niedziel¹, Niedziel¹ Zmartwychwstania Pañskiego) to pierwszy dzieñ Œwi¹t 
Wielkanocnych. W ca³ej Polsce w godzinach porannych odprawiana jest uroczysta 
rezurekcja (³ac. resurrectio oznacza zmartwychwstanie), która swymi tradycjami 
siêga œredniowiecza. Po powrocie do domu w gronie rodzinnym zasiada siê do 
uroczystego œniadania wielkanocnego, które rozpoczyna siê sk³adaniem ¿yczeñ i 
dzieleniem siê œwiêconk¹ z koszyczka. Na sto³ach znajduj¹ siê jajka, wêdliny i 
wielkanocne baby. Sto³y zdobione s¹ bukietami z bazi, pierwszych wiosennych 
kwiatów i ¿ó³c¹cej siê forsycji i kolorowymi kroszonkami.

Sma¿onka ze szpyrkom i sznytlochym
Na wielkanocnym stole nie mo¿e zabrakn¹æ potraw z jajek. W ludowych 

wierzeniach jajko by³o lekarstwem na chorobê, urok, chroni³o przed po¿arem, 
pomaga³o zdobyæ upatrzon¹ dziewczynê albo ch³opaka, zapewnia³o urodzaj, 
szczêœcie i pomyœlnoœæ. Taczanie jajka po ciele chorego mia³o „wlewaæ” w niego 
nowe si³y, odradzaæ go. Noworodka my³o siê w wodzie, do której wk³adano, poza 
innymi przedmiotami maj¹cymi zapewniæ szczêœcie i bogactwo, równie¿ jajko. 
Wydmuszki pisanek wielkanocnych po³o¿one pod drzewami owocowymi mia³y je 
chroniæ przed szkodnikami. Wierzono, ¿e rzucone w p³omienie ugasz¹ po¿ar. Jedn¹ 
z œwi¹tecznych potraw z jajek jest sma¿onka ze szpyrkom i sznytlochym.
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Uwaga: nie istnieje bilet pozwalaj¹cy na wstêp tylko do Pa³acu Do¿ów; istnieje kilka 
rodzajów biletów pozwalaj¹cych na wstêp do ró¿nych weneckich muzeów:
MUSEI DI PIAZZA SAN MARCO - wa¿ny w okresie od 1 XI do 31 III (pozwala na 
wstêp do Pa³acu Do¿ów, Narodowego Museum Archeologicznego, Biblioteki 
Marciana)  - bilet normalny- 12,00 euro, bilet ulgowy- 6,50 euro (uczniowie, studenci 
do 29 lat, osoby od 65 lat).
SAN MARCO MUSEUM PLUS - wa¿ny w okresie od 1 IV do 31 X (MUSEI DI PIAZZA 
SAN MARCO + wstêp do jednego z muzeów miejskich Wenecji) - bilet normalny- 
13,00 euro, bilet ulgowy- 7,50 euro.
MUSEUM PASS - (pozwala na wstêp do wszystkich muzeów miejskich w Wenecji; 
wa¿ny 6 miesiêcy)- bilet normalny 18,00 euro; bilet ulgowy 12,00 euro.

Katarzyna Boratyn (Wenecja, historyk sztuki)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (3)

Obchody Wielkanocy koñcz¹ okres Wielkiego Postu zwi¹zanego œciœle z tradycj¹ 
chrzeœcijañsk¹. Post Wielkanocny ustanowiony zosta³ w II wieku przez staro¿ytnych 
chrzeœcijan, podobnie jak samo œwiêto Wielkiej Nocy. Ten 40-dniowy okres 
przygotowania ma wywo³aæ u wiernych skupienie, wewnêtrzne wyciszenie i czas 
przemyœleñ. Czas Wielkiego Postu posiada w³asn¹ bogat¹ liturgiê, ponadto 
zobowi¹zuje wiernych do stosowania w codziennym ¿ywieniu specjalnej diety 
postnej. Wyrzeczenie to ma znaczenie oczyszczaj¹ce, jednoczeœnie w wymiarze 
duchowym, jak i cielesnym oraz przygotowanie wiernych do godnego uczestnictwa 
w wielkim œwiêcie Zmartwychwstania Pañskiego. Nasi przodkowie, a zw³aszcza 
mieszkañcy wsi, przez ca³e wieki bardzo gorliwie wype³niali zalecenia Koœcio³a na 
Wielki Post. W domach miêso, t³uszcze zwierzêce, a nawet cukier, miód i nabia³ na 
ca³e szeœæ tygodni znika³y ze sto³ów. Gospodyni rychtowa³a na ten czas g³ównie ¿ur 
postny ze ziymniokami, maœlonke z ziymiokami, warzonom abo surowom kiszonom 
kapuste, œlydzie (zwane te¿ harynkami), sza³ot œlydziowy, bratheringi, chlyb i inne 
skromne jod³o.

Hekele lub hekerle górnoœl¹skie
Wœród tradycyjnych przepisów podawanych jako charakterystyczne dla naszego 

regionu spotykamy siê z potraw¹ wielkopostn¹ zwan¹ hekele górnoœl¹skie. Kust ten 
na terenie naszych ziem by³ znany przez matki naszych omek. Nawet bardziej 
wiekowe babcie ju¿ raczej kojarz¹ tylko nazwê, ale nie s¹ w stanie podaæ 
dok³adnego przepisu na hekele.

Wed³ug Wery Sztabowej autorki ksi¹¿ki pt. „Krupnioki i moczka, czyli gawêdy o 
kuchni œl¹skiej” (1985) œledŸ towarzyszy niejednemu postnemu daniu. Hekele 
podawano nie tylko w czasie postu, ale równie¿ beztydziyñ, a czasami w niedzielê na 
kolacjê. 

Barbara Jakimowicz-Klein, kolejna amatorka œl¹skiej kuchni i znawczyni

zwyczajów i tradycji naszego regionu, w publikacji pt. „Kuchnia œl¹ska z przyprawami 
lecz¹cymi” (2003) przedstawi³a krótki rys historyczny sztuki kulinarnej Œl¹ska. 
Autorka opisa³a zarówno typowe, codzienne potrawy kuchni œl¹skiej, jak i te 
wyj¹tkowe przygotowywane przez gospodynie z okazji ró¿nych œwi¹t. Wœród wielu 
tradycyjnych przepisów podanych w tej pozycji jest przepis na hekele górnoœl¹skie: 

1 1/2 kg œledzi (bez g³ów), 3 jaja, 200 g ogórków kwaszonych, 100 g cebuli, 50 g 
musztardy, pieprz. Œlydzie trza wymoczyæ i ³odfiletowaæ. Jajca uwarziæ na twardo. 
Œlydzie, jajca, ³ogórki, cebula pokroæ na ma³e konszczki. Doprawiæ zymftym i 
pieprzym, wymiynszaæ. Podowaæ jako przek¹ska abo jak pasta na sznita.

W dniu 17 grudnia 2007 roku Hekele / hekerle górnoœl¹skie zosta³y wpisane na 
Listê Produktów Tradycyjnych w kategorii Gotowe dania i potrawy, zaœ 21 sierpnia 
2006 r. sza³ot ze œledzi. 

Postny ¿ur ze ziymiokami
Kulminacj¹ zwyczajów popielcowych rozpoczynaj¹cych Wielki Post by³o 

staranne szorowanie garnków popio³em. W widocznym miejscu wieszano na 
sznurku œledzia, a po wsi obnoszono uroczyœcie gar z ¿urem, który na czas postu 
stawa³ siê daniem g³ównym. 

Downij, ko¿do baba kwas na ¿ur sama rychtowa³a w chaupie. Naprzód coby 
ukisiæ ¿ur trza do boncloka wloæ wody, wciepaæ skrowek chlyba i szrut, daæ pokroty 
czosnek i zostawiæ na sztyry dni w cieple. Do wody wloæ zakwaszony ¿ur, potym 
zostawiæ na ³ogniu coby zewra³o i zak³óciæ troszkom œmietonki, daæ soli i pieprzu do 
szmaku. Postny ¿ur trza rychtowaæ bez wyndzonki i podowaæ nie okraszone 
szpyrkom, za to z po¿ganymi ziymiokami 

Nie dziwota, ¿e po szeœciu tygodniach Wielkiego Postu wszyscy mieli ju¿ dosyæ 
tej monotonnej strawy i z niecierpliwoœci¹ czekali na weso³y i suty czas Œwi¹t 
Wielkanocnych, zwanych Pasch¹. Tym bardziej, ¿e polska tradycja potraw 
wielkanocnych jest bardzo bogata! Niedziela Wielkanocna (nazywana te¿ Wielk¹ 
Niedziel¹, Niedziel¹ Zmartwychwstania Pañskiego) to pierwszy dzieñ Œwi¹t 
Wielkanocnych. W ca³ej Polsce w godzinach porannych odprawiana jest uroczysta 
rezurekcja (³ac. resurrectio oznacza zmartwychwstanie), która swymi tradycjami 
siêga œredniowiecza. Po powrocie do domu w gronie rodzinnym zasiada siê do 
uroczystego œniadania wielkanocnego, które rozpoczyna siê sk³adaniem ¿yczeñ i 
dzieleniem siê œwiêconk¹ z koszyczka. Na sto³ach znajduj¹ siê jajka, wêdliny i 
wielkanocne baby. Sto³y zdobione s¹ bukietami z bazi, pierwszych wiosennych 
kwiatów i ¿ó³c¹cej siê forsycji i kolorowymi kroszonkami.

Sma¿onka ze szpyrkom i sznytlochym
Na wielkanocnym stole nie mo¿e zabrakn¹æ potraw z jajek. W ludowych 

wierzeniach jajko by³o lekarstwem na chorobê, urok, chroni³o przed po¿arem, 
pomaga³o zdobyæ upatrzon¹ dziewczynê albo ch³opaka, zapewnia³o urodzaj, 
szczêœcie i pomyœlnoœæ. Taczanie jajka po ciele chorego mia³o „wlewaæ” w niego 
nowe si³y, odradzaæ go. Noworodka my³o siê w wodzie, do której wk³adano, poza 
innymi przedmiotami maj¹cymi zapewniæ szczêœcie i bogactwo, równie¿ jajko. 
Wydmuszki pisanek wielkanocnych po³o¿one pod drzewami owocowymi mia³y je 
chroniæ przed szkodnikami. Wierzono, ¿e rzucone w p³omienie ugasz¹ po¿ar. Jedn¹ 
z œwi¹tecznych potraw z jajek jest sma¿onka ze szpyrkom i sznytlochym.
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Pisanki, kroszonki, drapanki
Zwyczaj barwienia i zdobienia jaj narodzi³ siê prawdopodobnie ok. 3 tys. lat p.n.e. w 

Asyrii, a wg niektórych Ÿróde³ w Persji. Najstarsza zachowana polska pisanka 
pochodzi z X w. i wykonana jest technik¹ batikow¹. Znaleziono j¹ podczas wykopalisk 
archeologicznych na Œl¹sku Opolskim.

Pierwotnie jaja barwione by³y najczêœciej na czerwono (krew- esencja ¿ycia) i 
sk³adane w ofierze bóstwom. Wiara w znaczenie jajka jako symbolu odradzaj¹cego 
siê ¿ycia i zwyciêstwa nad œmierci¹ przetrwa³a do dziœ, a zwyczaj zdobienia jaj 
zwi¹za³ siê z czasem z tradycjami Œwi¹t Wielkiej Nocy. Zdobieniem zajmowa³y siê 
dawniej wy³¹cznie kobiety i dziewczêta, a samo malowanie jaj otacza³a tajemnica. 
Gdy ktoœ niepo¿¹dany zakrad³ siê do izby, nale¿a³o rzuciæ za siebie szczyptê soli: sól 
tobie w oczach, kamieñ w zêbach- szepta³y kobiety- jak ziemia woskowi nie szkodzi, 
tak twoje oczy niech nie szkodz¹ pisankom... Pisanki wykonywa³o siê w Wielkim 
Tygodniu- pierwsze dawano najbli¿szym- najczêœciej chrzeœniakom ju¿ w Wielki 
Czwartek, jaja malowane w Wielki Pi¹tek i Sobotê darowano bliskim i znajomym. Do 
tej pory na wsiach za polanie wod¹ w "lany poniedzia³ek" panny daruj¹ kawalerom 
ozdobione przez siebie jajka. Nie bez znaczenia jest ich kolor: czerwony- mi³oœæ, 
zielony- nadzieja, ¿ó³ty - zazdroœæ, czarny- dla wa¿nych osób, np. ksiêdza, so³tysa.

 Do barwienia jajek u¿ywano kiedyœ wy³¹cznie barwników naturalnych: kolor ¿ó³ty 
uzyskiwano z wywaru liœci olchy i brzozy, czerwony- z kory kruszyny i dêbu, owoców 
czarnego bzu i jagód, odcienie br¹zu- z ³upiny cebuli, czarny- z kory dêbu ,zielony- z 
pêdów m³odego ¿yta, trawy, zió³, fioletowy- z p³atków kwiatu malwy Najstarsze wzory 
pisanek przedstawiaj¹ motywy magiczne- s³oñca, rozety, b³yskawice, drzewka, 
póŸniej zaczêto rysowaæ motywy geometryczne i roœlinne: stylizowane kwiaty, 
ga³¹zki, liœcie, serca itp. Najbogatsze zdobienia pisanek pojawiaj¹ siê w XIX w., a 
wiêc w okresie najwiêkszego rozkwitu sztuki ludowej w Polsce.

Znanych jest kilka podstawowych technik zdobienia jaj, charakterystycznych dla 
danego regionu. Najstarsza z nich- batikowa jest najbardziej powszechna i wystêpuje 
w wielu regionach, m.in. na Œl¹sku. Polega ona na "pisaniu" wzoru gor¹cym woskiem 
przy pomocy specjalnego lejka lub g³ówki od szpilki-gotowe jajo wk³adamy do 
roztworu barwi¹cego. Czynnoœæ tê mo¿na powtarzaæ wielokrotnie, zanurzaj¹c jajko 
w coraz ciemniejszym barwniku i uzyskuj¹c wielobarwn¹ dekoracjê. Metodê tê 
nazywamy pisank¹.

Najbardziej popularna w naszym regionie jest jednak kraszanka (kroszonka) 
zwana równie¿ rysowank¹ lub drapank¹. I choæ powszechnie "kraszank¹" nazywamy 
jajko farbowane na ca³ej powierzchni jednolitym kolorem, œl¹ska kroszonka to jajko 
zdobione metod¹ rytownicz¹- po zabarwieniu jajka na jednolity kolor (czêsto w 
³upinach z cebuli ) wyskrobujemy wzór ostrym narzêdziem, np. no¿ykiem, skalpelem 
lub ¿yletk¹ (dawniej s³u¿y³ do tego nó¿ szewski, zwany gnypem). Najczêœciej 
pojawiaj¹cym siê motywem œl¹skich kroszonek s¹ ornamenty roœlinne: palmy, kwiaty, 
liœcie.

Technika ta zosta³a doprowadzona do perfekcji szczególnie na Œl¹sku Opolskim, 
gdzie powstaj¹  misterne, niepowtarzalne "dzie³a sztuki". Cieszy fakt, ¿e ta piêkna 
tradycja jest wci¹¿ ¿ywa w³aœnie w naszym regionie, a my ci¹gle jeszcze nie 
wyobra¿amy sobie wielkanocnego sto³u bez koszyka pe³nego kolorowych pisanek.

Renata Dziadek (Jastrzêbie Zdrój, nauczyciel-plastyk)      

Œwi¹teczno sma¿onka joda³o siê downij, ale i przeca teroz siê jodo dycki rano w 
niedziela wielkanocno. Przódy trza porz¹dny konsek wyndzonej szpyrki pokroæ i 
podsma¿iæ na tyglu. Zalecieæ do zogródki i narwaæ œwiy¿ego sznytlochu. Do szpyrki 
wbiæ jajca sma¿yæ a¿ zgynstnieje potym wsuæ pokroty sznytloch i trocha soli. 
Sma¿onka musi byæ gynsto, mocno usma¿ono, coby siê nie rozlo³a na sznicie 
chlyba- bo tak siê joda³o.

Zista wielkanocno
Babka wielkanocna jest symbolem umiejêtnoœci gospodyni domu oraz 

doskona³oœci. Tradycyjnie powinien byæ to wypiek w³asny a nie kupiony. 
Kostka miynkigo mas³a utrziæ ze szklonkom pudercukru i skórkom z cytrona. Do 

tego dodowaæ szejœ ¿ó³tek, nie na roz ino po jednym. Potym poma³u dosypowaæ dwie 
szklonki m¹ki i dwie ³y¿yczki pruszku do pieczynio. Na koniec dodaæ szejœ biu³tek 
ubitych na sztywno i trzi ³y¿ki kwaœnej œmietonki. Zistowo forma wyszmarowac 
mas³ym, wysuæ bu³kom tart¹ i przeloæ do nij ciasto. Nagrzoæ piekarok do 180 stopni i 
piyc ze 45 minut. Jak ju¿ zista nie bydzie tako gorko trza jom przistroiæ 
szekuladowym abo bio³ym lukrym abo ty¿ pudercukrym i wyniyœæ do lauby coby 
wych³ud³a. Zista nojlepszy szmakuje z fajnom bio³om bonkawom!

S³owniczek wyrazów gwarowych:
beztydziyñ - od poniedzia³ku do pi¹tku, w dni powszednie
biu³tko - bia³ko z jaja kurzego
bonclok - specjalny gliniany garnek do kiszenia ogórków, kapusty, ¿uru
bonkawa - kawa naturalna
bratheringi - opiekane œledzie
dycki - zawsze
gorki - gor¹cy
harynki - œledzie
konszczki - ma³e kawa³ki
kust - jedzenie, po¿ywienie
lauba - przedsionek
oma, omka - babcia
pokroty - pokrojony
po¿gane - pot³uczone
rychtowaæ - przygotowywaæ
sma¿onka - jajecznica
sza³ot œlydziowy - sa³atka ze œledziami
szekuladowy luker - polewa czekoladowa
sznita - kromka chleba
sznytloch - szczypiorek
szpyrka - s³onina
szrut - razowa m¹ka ¿ytnia
tygiel - rondel
zista - babka
zistowo forma - specjalna foremka na babkê z kominem 
zewreæ - zagotowaæ
zogródka - ogródek
zymft - musztarda

Anna Lerch (Jastrzêbie Zdrój-Bzie, etnolog)
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bratheringi - opiekane œledzie
dycki - zawsze
gorki - gor¹cy
harynki - œledzie
konszczki - ma³e kawa³ki
kust - jedzenie, po¿ywienie
lauba - przedsionek
oma, omka - babcia
pokroty - pokrojony
po¿gane - pot³uczone
rychtowaæ - przygotowywaæ
sma¿onka - jajecznica
sza³ot œlydziowy - sa³atka ze œledziami
szekuladowy luker - polewa czekoladowa
sznita - kromka chleba
sznytloch - szczypiorek
szpyrka - s³onina
szrut - razowa m¹ka ¿ytnia
tygiel - rondel
zista - babka
zistowo forma - specjalna foremka na babkê z kominem 
zewreæ - zagotowaæ
zogródka - ogródek
zymft - musztarda

Anna Lerch (Jastrzêbie Zdrój-Bzie, etnolog)



Jastrzêbie Zdrój na starej pocztówce

Jastrzêbie Zdrój. Pijalnia, pawilon muzyczny, dom szwajcarski
Na pierwszym planie pocztówki z prze³omu lat 20. i 30. XX w. widoczny obiekt 
pe³ni¹cy od zarania uzdrowiska podwójn¹ rolê. W piwniczce znajdowa³o siê 
ujêcie wody solankowej, z którego chêtnie korzystali kuracjusze. Górê natomiast 
wieñczy³a oœmioboczna altana w modnym wówczas stylu orientalnym. 

Obecnie 
budynek pijalni wygl¹da inaczej. Tu¿ przed wojn¹ œciany obiektu zosta³y 
zabudowane oknami, a góra przykryta p³askim dachem, który póŸniej 
zamieniono na lekko spadzisty. Na dalszym planie widoczna jest tzw. 
Szwajcarka- pierwszy obiekt sanatoryjny otwarty wiosn¹ 1861 r. Niestety w 
okresie PRL uleg³ dewastacji i nie przetrwa³ do naszych czasów.
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie: faliste. Bia³y margines. 
Rewers: Nadruk strony adresowej: czarny. Poœrodku w poprzek napis: “Nak³. 
Robert Malcher, Jastrzêbie Zdrój / Przedruk wzbroniony”. Karta niezapisana. 
Wymiary: 9,1 x 14,2 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM. Nr inw. GHM/F/7.

Wykorzystywa³a j¹ orkiestra zdrojowa umilaj¹ca goœciom pobyt w parku. 

Miejski Oœrodek Kultury - Galeria Historii Miasta

Dom Zdrojowy, ul. Witczaka 5

44-330 Jastrzêbie Zdrój

tel./fax: 032 476 31 51

e-mail: ghm@op.pl

www.mokjastrzebie.pl

Redakcja: Marcin Boratyn
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