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Fryderyk - pan na Skrzeczkowicach, pierwszy wójt ¯or

Skrzeczkowice s¹ najdalej na pó³noc wysuniêt¹ dzielnic¹ Jastrzêbia Zdroju i 
chyba najmniej znan¹ ogó³owi mieszkañców tego miasta. Maj¹ jednak bardzo 
bogat¹ historiê i ten artyku³ stanowi przyczynek do niej. Chodzi o rozwik³anie 
zagadki- czy rycerz na Skrzeczkowicach móg³ byæ pierwszym wójtem ̄ or? Spróbujê 
przedstawiæ argumenty, którymi chcê udowodniæ, ¿e istotnie tak by³o.

Wiadomo, ¿e Skrzeczkowice, te stare, s¹ dawn¹ wsi¹ rycersk¹. Podkreœlam 
„stare”, bo te istniej¹ od wieków, a w 1911 r. do³¹czono do nich czêœæ Boryni i czêœæ 
Osin. Powsta³a wtedy powiêkszona miejscowoœæ Skrzeczkowice z trzech nie 
przylegaj¹cych do siebie czêœci. Aby by³o ciekawiej dodam, ¿e te trzy czêœci 
nazwano Eichendorf- w ramach akcji germanizacyjnej Górnego Œl¹ska. Po raz 
pierwszy nazwano powiêkszon¹ wieœ Skrzeczkowicami po przywróceniu Œl¹ska do 
Macierzy po powstaniach œl¹skich. W czasie okupacji jeszcze wróci³a nazwa 
Eichendorf, by po drugiej wojnie œwiatowej znowu przyj¹æ nazwê Skrzeczkowice. 
Jak dowiemy siê poni¿ej, w swoich pocz¹tkach wieœ nosi³a jeszcze inn¹ nazwê.

Pocz¹tki Skrzeczkowic s¹ mgliste, bo choæ ju¿ istnia³y na pocz¹tku XIV w., tak jak 
inne wioski w okolicy ¯or i liczy³y wtedy 15 w³ók (1 w³óka- ok. 18 ha), nie s¹ jednak 
ujête w rejestrze biskupim z oko³o 1305 r., choæ ju¿ w r. 1323 rycerz Piotr Steiner 
sprzeda³ Skrzeczkowice innemu rycerzowi. Ale, co ciekawe, we wspomnianym 
rejestrze jest ujêta wœród pozosta³ych wiosek z regionu ¿orskiego wioska o ³aciñskiej 
nazwie Friczkonis villa, której uczeni dot¹d nie zidentyfikowali, uwa¿aj¹c j¹ za wieœ 
zaginion¹. Moje zdanie jest to¿same ze zdaniem kilku autorów ksi¹¿ek o tutejszym 
regionie. Mam na myœli: Ludwika Musio³a, ks. Alfonsa Nowacka, ks. Alfonsa Chmiela 
i Piotra Siemko. Wymienieni uwa¿aj¹ Friczkonis villa za póŸniejsz¹ lub równoleg³¹ 
nazwê Skrzeczkowic, znajduj¹cych siê te¿ w regionie ¿orskim. 

Ale co maj¹ Skrzeczkowice wspólnego z pierwszym wójtem ¿orskim? Siemko 
rozszyfrowa³ „Friczkonis willa” jako Wieœ Fryczka (Fryca, Fryderyka). Osoby 
interesuj¹ce siê histori¹ ̄ or wiedz¹, ¿e pierwszy wójt ̄ or to w³aœnie Fryderyk. Poza 
jego imieniem odczytanym z wójtowskiej pieczêci i dat¹ 1303, kiedy ta pieczêæ 
zosta³a odciœniêta, o tym wójcie nic wiêcej nie wiemy. Jednak o roli wójta w 
œredniowiecznym mieœcie dowiadujemy siê wiele z ksi¹¿ki Idziego Panica pt. “¯ory 
pod rz¹dami Przemyœlidów…”

Wójt by³ reprezentantem ksiêcia w mieœcie i dba³ o jego interesy. Musia³ byæ 
osob¹ ju¿ ksiêciu znan¹ i zaufan¹, wykszta³con¹, prawdopodobnie nale¿¹c¹ do rady 
ksiêcia (rekrutuj¹cej siê spoœród rycerzy), wiêc pochodz¹c¹ spoza ¯or. Musia³ te¿ 
byæ prê¿ny, wiêc stosunkowo m³ody, by zadaniom wójta sprostaæ. Wójt otrzyma³ od 
ksiêcia liczne nadania, a jego urz¹d by³ dziedziczny. ̄ ory nie szczyci³y siê zamkiem 
ksi¹¿êcym, w którym móg³ mieszkaæ wójt jako reprezentant ksiêcia, a o ziemi 
wójtowskiej w obrêbie ¯or nic konkretnie nie wiadomo. Tylko na podstawie 
przes³anek uczeni przypuszczaj¹, ¿e wójt ¿orski otrzyma³ na granicy ¯or z 
Kleszczowem ziemiê z nadania ksi¹¿êcego zwolnion¹ z op³at czynszowych, ale 
wiemy te¿, ¿e wójt nie musia³ mieszkaæ w mieœcie i, jak dowiemy siê, co nale¿a³o do 
jego obowi¹zków, musimy siê zgodziæ, ¿e nie musia³ stale przebywaæ w ̄ orach. Przy 
zak³adaniu miasta wójt otrzyma³ od ksiêcia kilka lub wiêcej ³anów ziemi do 
u¿ytkowania przez siebie, jako zaplecze dla swojej dzia³alnoœci w mieœcie. Te ³any

móg³ otrzymaæ nie tylko w okrêgu miejskim, ale w wiosce znajduj¹cej siê w pobli¿u 
miasta. Friczkonis villa vel Skrzeczkowice znajdowa³y siê 7 km od ̄ or i przebycie tej 
odleg³oœci konno nie zajê³o nawet godziny. Przypuszczam wiêc, ¿e dworek w 
Skrzeczkowicach stanowi³ siedzibê Fryderyka, pierwszego wójta ¯or. Wójt by³ tak 
znacz¹c¹ osobistoœci¹, ¿e nie nale¿y siê dziwiæ, gdy wieœ, w której mieszka³, 
nazwano jego imieniem, a gdy j¹ sprzeda³, wróci³a nazwa pierwotna- 
Skrzeczkowice, za³o¿ona prawdopodobnie przez rycerza o imieniu Skrzek, 
Skrzeczek. Mo¿na te¿ przypuszczaæ, ¿e wójt, najbogatszy cz³owiek w mieœcie, móg³ 
nabyæ Skrzeczkowice drog¹ kupna.

Zajêcia wójta by³y presti¿owe i wykonywa³ je w towarzystwie swoich pomocników. 
Do jego zadañ nale¿a³o pobieranie czynszów od wieczystych domostw mieszczan, 
œci¹ganie op³at od rzemieœlników, zastrze¿onych jatek rzeŸniczych i ³aw 
piekarniczych, w³aœcicieli kramów szewskich, a tak¿e od m³ynów, œrutowni, miejskiej 
wagi, z jarmarków, bud i póŸniej te¿ z urzêdu ce³. Pobiera³ równie¿ op³aty od 
sprzeda¿y piwa, wina oraz od postrzygaczy sukna. Wszystkie zebrane pieni¹dze 
zawozi³ bezpoœrednio do ksiêcia, naturalnie konno, bo inna komunikacja wtedy 
jeszcze nie istnia³a. Dla siebie zachowa³ 1/6 wszystkich zebranych pieniêdzy. Nie 
istnia³ jeszcze ratusz i urz¹d swój sprawowa³ w podcieniach na rynku.

Tak¿e do wójta nale¿a³o ni¿sze s¹downictwo, wykonywane pod go³ym niebem w 
obecnoœci czterech ³awników na cmentarzu przy „koœció³ku”. Z tego tytu³u 
otrzymywa³ 1/3 zas¹dzonej kary. Zwa¿ywszy poprzednie dochody i te z s¹dów, wójt 
by³ bardzo bogaty. 

Wójt musia³ te¿ dbaæ o spokój w ¯orach. Przy wiêkszych przestêpstwach jego 
ludzie pilnowali z³apanych winowajców a¿ do czasu ich os¹dzenia. Mia³ te¿ wójt 
wojskowe kompetencje. Przygotowywa³ miasto do obrony na wypadek gro¿¹cego 
niebezpieczeñstwa z zewn¹trz i dlatego organizowa³ prace przy stawianiu murów i 
wa³ów obronnych. Dla pos³uchu podw³adnych otacza³ siê pocztem konnym.

Skrzeczkowice (Eichendorf) i Borynia na niemieckiej mapie topograficznej 1:25 000 
(arkusz Rybnik 5977) z 1936 r.; ze zbiorów GHM.
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W 1306 r. Fryderyk, wójt ¿orski, jest wzmiankowany w trzech dokumentach 
³aciñskich. Figuruje w nich jako Frederico advocate de Zar. W 1321r. wystêpuje 
Fryderyk z Uniczów (co znaczy urodzony w Uniczowach) jako nabywca wsi Osiny. 
Nazywanie tego Fryderyka- de Winaraw- w ró¿nych publikacjach jest pomy³k¹ i, jak 
twierdzi Panic, nale¿y przypuszczaæ, ¿e jest to ta sama osoba, choæ wtedy Fryderyk 
nie pe³ni³ ju¿ funkcji wójta. W 1313 r. jest w pewnym dokumencie wspomniany jako 
wójt Ecbert, prawdopodobnie syn Fryderyka, gdy¿ jak nam ju¿ wiadomo, funkcja 
wójta by³a dziedziczna. Gdyby Fryderyk w chwili objêcia urzêdu, tj. w r. 1272, roku 
za³o¿enia miasta, liczy³ ponad 25 lat, to w chwili przekazania wójtostwa swemu 
synowi mia³by ponad 60 lat, zaœ w chwili kupna Osin- 71. Najpewniej wtedy mieszka³ 
przy synu, wójcie, a ten odziedziczy³ maj¹tek po ojcu. By³y wójt móg³ sobie pozwoliæ 
na kupienie wielkiej wsi, jak¹ stanowi³y Osiny, bo w czasie d³ugoletniego trwania 
swego urzêdu uzbiera³ potrzebn¹ sumê. Dysponowa³ te¿ pieniêdzmi za sprzedan¹ 
wieœ Friczkonis villa, która wróci³a wtedy do pierwotnej nazwy Skrzeczkowice. 
Nabycie wsi Osiny stanowi³o dla wójta ¿orskiego wielki presti¿ i wielki dochód, bo 
wieœ by³a o wiele wiêksza od Skrzeczkowic, gdy¿ liczy³a 24 ³any. Osiny stanowi³y te¿ 
wielk¹ dogodnoœæ w pe³nieniu zadañ wójta z uwagi na ich bezpoœrednie s¹siedztwo 
z ̄ orami. Kupno tej wsi potwierdzi³ ksi¹¿ê Leszek z wszelkimi prawami, jakie ksi¹¿ê 
na tej wsi posiada³.

W tym samym czasie, kiedy wójt dba³ o interesy ksiêcia w ¯orach, sprawami 
mieszczan zajmowa³ siê burmistrz z radnymi. Dwuw³adza w mieœcie, wójta i 
burmistrza, okaza³a siê niewygodna dla mieszczan i dlatego patrycjusze ¿orscy 
d¹¿yli do ograniczenia w³adzy dziedzicznego wójta. Z biegiem lat zosta³a mu tylko 
w³adza s¹dowa ni¿szego szczebla, a za panowania Jana II (1382-1423) ju¿ wójta w 
¯orach nie by³o, choæ niektórzy przesuwaj¹ ten czas na koniec XV w. Od po³owy 
tego¿ stulecia wójt miejski jest tylko przedstawicielem ksiêcia i nie ma ju¿ 
odpowiedzialnoœci za pobór czynszów.

Powy¿sze przes³anki moim zdaniem œwiadcz¹, ¿e Skrzeczkowice by³y przez 
pewien okres w³asnoœci¹ pierwszego wójta ̄ or.

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

Rozrywka i wypoczynek w Bad Königsdorff

Chocia¿ Königsdorff-Jastrzemb nie nale¿y do tych uzdrowisk, w których rozrywka 
odgrywa pierwszorzêdn¹ rolê, to maj¹ tutaj jednak miejsce, w odpowiedzi na 
skromne, acz s³uszne potrzeby, zabawy towarzyskie.

Liczna, sk³adaj¹ca siê z bardzo dobrych muzyków, kapela zdrojowa, dwa razy 
dziennie gra swoje koncerty w eleganckiej, udekorowanej kwitn¹cymi kwiatami 
muszli koncertowej znajduj¹cej siê na œrodku placu zdrojowego. W zale¿noœci od 
pory roku i uzale¿nionej od niej temperatury, koncerty zaczynaj¹ siê wczesnym 
rankiem o godzinie 6.00 lub 7.00, popo³udniami o 4.00 lub 5.00 i pozwalaj¹ przez 
dwie godziny spaceruj¹cym oraz przyby³ym tutaj na kuracjê goœciom delektowaæ siê 
gor¹c¹ muzyk¹ taneczn¹ lub te¿ powa¿nymi kompozycjami. Poza tym w niedzielne 
poranki kapela gra do „szwedzkiego sto³u” na werandzie Domu Zdrojowego, a po 
po³udniu godzinê d³u¿ej ni¿ zwykle na placu zdrojowym, który staje siê wówczas 
punktem spotkañ nie tylko dla obecnych goœci uzdrowiska, ale przy piêknej pogodzie

równie¿ mieszkaj¹cych w okolicy w³aœcicieli ziemskich i ich rodzin.
Königsdorff-Jastrzemb jest ju¿ od lat ulubionym miejscem wszystkich 

towarzyskich rozrywek dla le¿¹cych w pobli¿u miejscowoœci, które ¿ywo bior¹ udzia³ 
w odbywaj¹cych siê w szczytowym sezonie bankietach i uroczystoœciach 
patriotycznych.

Szczególnie te ostatnie wyj¹tkowo o¿ywiaj¹ i pobudzaj¹ ¿ycie na placu zdrojowym 
i pozosta³ych miejscach uzdrowiska. W gor¹cych zabawach i ¿artach, na rozleg³ych 
trawnikach, bior¹ udzia³ m³odzi i starzy. Uwieñczeniem takich festynów jest 
zazwyczaj uroczy bal.

Dla tych kuracjuszy, którzy zgodnie z lekarskim zaleceniem powinni unikaæ tego 
typu hucznej zabawy i tylko w ciszy i spokoju dochodziæ do zdrowia, rekompensatê i 
swoist¹ radoœæ stwarza przyroda w i wokó³ Jastrzêbia. Piêkne trasy spacerowe, 
najbli¿sza okolica i przede wszystkim du¿y rozleg³y park zyskuj¹ sobie wœród goœci 
uzdrowiska wiernych zwolenników.

Park jest wiêc ozdob¹ uzdrowiska i dum¹ mieszkañców. To co natura sama w 
swym bogactwie stworzy³a, w³aœcicielom Jastrzêbia na przestrzeni lat uda³o siê 
jeszcze upiêkszyæ i uszlachetniæ.

Pierwsze i najwiêksze zas³ugi nale¿¹ siê za³o¿ycielowi zdroju hrabiemu Felixowi 
von Königsdorff, który zastosowa³ ró¿norodn¹ roœlinnoœæ i wyposa¿enie 
sprowadzone z Anglii. W podziêkowaniu za ten wk³ad, w naj³adniejszym miejscu w 
parku, uwieczniono jego nazwisko na kamiennej tablicy opieraj¹cej siê o pieñ 
olbrzymiej akacji.

Ze wszystkich stron, wzd³u¿ i wszerz Zdroju, dochodzi tutaj orzeŸwiaj¹ce leœne 
powietrze i ch³odny cieñ. Szerokie, zadbane œcie¿ki, po³o¿one w najbardziej 
wdziêcznych punktach, wyposa¿one w zapraszaj¹ce miejsca odpoczynku okalaj¹ 
ca³y kompleks. Wœród soczystej zieleni przyciêtych w stylu angielskim trawników, 
udekorowanych piêknymi roœlinami dywanowymi, mitologicznych pos¹gów, 
prowadz¹ do doliny d³ugie zacienione aleje.

Oprócz samego placu zdrojowego ciê¿ej chorym proponuje siê aleje znajduj¹ce 
sie na uboczu oraz przepiêkne miejsca z ³aweczkami ukryte za kolumnami 
poroœniêtymi przez bia³e ró¿e. Bardziej krzepkim kuracjuszom oferuje siê w¹skie, 
obite drewnem schody prowadz¹ce w dó³ doliny, która przez mieszkañców 
Königsdorff-Jastrzemb nazywana jest z nieukrywan¹ dum¹ „ma³¹ ksi¹¿êc¹, 
kamienist¹ dolin¹”.

Na powabnych zakrêtach, zbli¿aj¹c siê do parku, dalej prowadz¹c wêdrowca 
naprzód w znaczn¹ jego g³êbiê, dojdziemy do ulubionego miejsca spacerowego, które 
w gor¹ce dni oferuje najbardziej orzeŸwiaj¹cy ch³ód. Tutaj tryska Ÿród³o, które 
zaopatruje mieszkañców domów szwajcarskich w klarown¹ wodê pitn¹, a p³yn¹c dalej 
zapewnia kwiatom, trawie i byd³u mile widziane po¿ywienie.

Silniejsi piechurzy maj¹ do dyspozycji równie¿ ró¿ne dalsze trasy spacerowe, na 
przyk³ad przejœcie do Gaju Wiktora, do Doliny Anny, do oran¿erii, do wysokiego lasu i 
do starego zamku Grodziska.

Je¿eli chodzi o Gaj Wiktora, to bardzo ³atwo do niego trafiæ, jest on oddalony od 
Paulastrasse o zaledwie 10 do 12 minut. Prowadzi do niego w¹ska œcie¿ka 
odchodz¹ca z boku szosy. Gaj jest poroœniêty z obu stron wysokimi i gêstymi 
krzakami, które w trakcie przechodzenia zas³aniaj¹ oczom wolny widok. O tyle jest siê 
bardziej zaskoczonym na koñcu przejœcia, maj¹c przed sob¹ ten wspania³y krajobraz.
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W 1306 r. Fryderyk, wójt ¿orski, jest wzmiankowany w trzech dokumentach 
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Helena Bia³ecka (Jastrzêbie Zdrój-Szeroka, historyk regionu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozrywka i wypoczynek w Bad Königsdorff
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Buk w Gaju Wiktora (jeszcze bez tablicy pami¹tkowej), 
ryc. w: “Tygodnik Ilustrowany”, nr 129, 15 VI 1878 r.

Na jednym z wolnych miejsc 
wznosi siê jak w³adca wœród 
i n n y c h  d r z e w  p i ê k n i e  
rozroœniêty, majestatyczny 
buk. Przed kilkoma laty, ze 
wzglêdu na swoj¹ rzadk¹ 
wynios³oœæ i imponuj¹ce 
r o z m i a r y ,  z o s t a ³  o n  
p o œ w i ê c o n y  n a s z e m u  
cesarzowi Wilhelmowi przez 
ksiêcia Wiktora von Ratibor, o 
czym informuje marmurowa 
tablica ze z³otym napisem 
umieszczona u podnó¿a 
drzewa. Prastary buk, a mimo 
to w kolorze soczystej zieleni, 
z setk¹ pomarszczonych 
korzeni porasta ca³y plac i 
wznosi siê tak wysoko, ¿e nie 
sposób obj¹æ go jednym 
spojrzeniem. Jego dolne 
ga³êzie, które rozci¹gaj¹ siê 
szeroko, maj¹ gruboœæ i ciê¿ar 
ca³ych pni, dlatego równie¿ 
aby unikn¹æ nieszczêœcia, na 
drzewie zosta³y zamocowane 
solidne stalowe liny.

Kapela zdrojowa daje czasami koncerty popo³udniowe w Gaju Wiktora na 
znajduj¹cej siê tutaj scenie. Odwiedziny tego przytulnego lasku równie¿ o innej 
porze op³acaj¹ siê i mog¹ byæ przyjemne. Podczas gdy w gêsto pokrytymi liœæmi 
koronach drzew s³owiki buduj¹ swoje gniazda i s³odko œpiewaj¹, z oddali, z zaroœli 
dochodzi krzyk kuku³ki i jasne wo³anie wilgi.

Ma³y, lekki domek zbudowany z bia³ych pni brzozy znajduje siê nie daleko 
cesarskiego buka, tworz¹c idylliczny krajobraz, ale podczas nagle nadci¹gaj¹cego 
deszczu daje równie¿ schronienie nad g³ow¹.

Troszkê dalej ni¿ Gaj Wiktora, patrz¹c od Zdroju, le¿y œliczna Dolina Anny. Zaraz od 
Paulastrasse rozga³êzia siê w¹ska i krêta œcie¿ka i prowadzi do doliny miêdzy ³¹kami 
i polami zbó¿. Zaraz na pocz¹tku drogi tryska jasne Ÿród³o wprost na spacerowicza i 
rzadko zdarza siê, aby ktoœ pospiesznie przeszed³ obok, nie zatrzymuj¹c siê i 
kosztuj¹c wyœmienitej wody. Ju¿ po pierwszych krokach w pachn¹cej zieleni lasu, 
pierœ wdycha b³ogo korzenne i orzeŸwiaj¹ce powietrze i pobudzona na nowo do 
¿ycia przemierza pagórki poroœniête œwierkami i jod³ami. Czêsto nogi wêdrowca 
zatrzymuj¹ siê, nie ze zmêczenia, lecz aby delektowaæ siê spojrzeniem na soczyst¹, 
w górze i dolinie malowniczo zmieniaj¹c¹ siê i przeœwietlon¹ s³oñcem z³ot¹, 
otaczaj¹c¹ go zieleni¹.

Tak jak Gaj Wiktora swój buk cesarski, tak i Dolina Anny posiada swój ogromny

d¹b, który ju¿ z daleka przyci¹ga uwagê wielu spacerowiczów. Odwiedzaj¹cemu 
radoœæ sprawia podziwianie nie tylko wysokich, piêknie wpisanych w krajobraz 
paproci, równie¿ innych rzadkich roœlin leœnych, a obficie wystêpuj¹ce, pachn¹ce 
truskawki wspaniale orzeŸwiaj¹ podczas wêdrówki.

Zazwyczaj tego typu wyprawy odbywaj¹ siê w wiêkszym gronie, które zatrzymuje 
siê na jednym z wolnych pagórków i wœród ¿artów i œmiechu spo¿ywa przyniesiony 
prowiant. Po tym, gdy nacieszymy siê widokiem ostro zarysowanych na horyzoncie 
Karpat, mo¿emy w drodze powrotnej do Jastrzêbia, je¿eli tylko ch³odne powietrze nie 
sk³oni nas do szybszego powrotu do domu, wybraæ nieco d³u¿sz¹, za to bardziej 
romantyczn¹ œcie¿kê przebiegaj¹c¹ nieopodal cegielni, a prowadz¹c¹ wzd³u¿ stawu 
otoczonego niezapominajkami.

Prawdziwie piêkne trasy spacerowe po okolicy oferuje oddalona nieco dró¿ka 
prowadz¹ca do Jastrzêbia Górnego, Ruptawy i Petrovic- najbli¿szej austriackiej 
stacji granicznej. Inne bardzo lubiane miejsca wycieczek to Freistadt- znane z 
przepiêknego hrabiowskiego parku, Cieszyn ze wspania³ym widokiem z góry 
zamkowej na Karpaty i dolinê Olzy. Kto ma do dyspozycji wiêcej czasu i cieszy siê 
lepszym zdrowiem, ten nie powinien przegapiæ okazji odwiedzenia Krakowa, 
Wieliczki i Tatr.

•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).

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

Henryk S³awik - spo³ecznik, redaktor, polityk i bohater

Henryk S³awik urodzi³ siê 15 lipca 1894 r. w Szerokiej i by³ dziewi¹tym (z 
jedenaœciorga) dzieckiem Jana i Weroniki z Sobocików. Uczêszcza³ do niemieckiej 
szko³y ludowej. Ze wzglêdu na panuj¹c¹ biedê wyjecha³ do Pszczyny za prac¹, gdzie 
kontynuowa³ naukê, ale ju¿ we w³asnym zakresie. W 1912 r. wst¹pi³ do Polskiej Partii 
Socjalistycznej zaboru pruskiego, nastêpnie PPS. W 1914 r., wcielony do armii 
pruskiej, uczestniczy³ w walkach na froncie wschodnim, gdzie trafi³ do niewoli. 

Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej bra³ udzia³ w walkach powstañczych o 
przy³¹czenie Œl¹ska do Polski. W czasie plebiscytu razem z Korfantym organizowa³ 
wiece wyborcze m.in. na rynku w Pszczynie. W 1923 r. zosta³ redaktorem 
odpowiedzialnym w "Gazecie Robotniczej" w Katowicach, z któr¹ wspó³pracowa³ ju¿ 
w okresie plebiscytu. Pisa³ wstêpniaki i manifesty, za które by³ czêsto zamykany w 
areszcie na dzieñ lub dwa, a raz w areszcie spêdzi³ ca³y miesi¹c. Szczególnie czêsto 
trafia³ do aresztu po przewrocie majowym, poniewa¿ "Gazeta Robotnicza" nie 
darzy³a sanacjê zbytni¹ sympati¹. Rok 1928 by³ dla S³awika szczególny. Zosta³ 
redaktorem naczelnym „Gazety Robotniczej” oraz poœlubi³ Jadwigê Purzyck¹, z 
któr¹ mia³ córkê Krystynê urodzon¹ w 1930 r.  Tak¿e w 1928 r., podczas kongresu 
PPS, dokona³ roz³amu w partii, potêpiaj¹c tych PPS-owców, którzy poparli dyktaturê 
Pi³sudskiego. Utrzymywa³ tak¿e negatywne stanowisko wobec Komunistycznej 
Partii Polski (KPP). W jednym z wstêpniaków w „Gazecie Robotniczej”, którego nie 
podpisa³ prawdopodobnie z obawy o proces s¹dowy, napisa³: „Z kim idzie PPS? Z 
endecj¹? Nie. Z sanacj¹? Broñ nas Bo¿e. Z komunistami? Tak¿e nie! Wiêc z kim? 
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d¹b, który ju¿ z daleka przyci¹ga uwagê wielu spacerowiczów. Odwiedzaj¹cemu 
radoœæ sprawia podziwianie nie tylko wysokich, piêknie wpisanych w krajobraz 
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•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).

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

Henryk S³awik - spo³ecznik, redaktor, polityk i bohater

Henryk S³awik urodzi³ siê 15 lipca 1894 r. w Szerokiej i by³ dziewi¹tym (z 
jedenaœciorga) dzieckiem Jana i Weroniki z Sobocików. Uczêszcza³ do niemieckiej 
szko³y ludowej. Ze wzglêdu na panuj¹c¹ biedê wyjecha³ do Pszczyny za prac¹, gdzie 
kontynuowa³ naukê, ale ju¿ we w³asnym zakresie. W 1912 r. wst¹pi³ do Polskiej Partii 
Socjalistycznej zaboru pruskiego, nastêpnie PPS. W 1914 r., wcielony do armii 
pruskiej, uczestniczy³ w walkach na froncie wschodnim, gdzie trafi³ do niewoli. 

Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej bra³ udzia³ w walkach powstañczych o 
przy³¹czenie Œl¹ska do Polski. W czasie plebiscytu razem z Korfantym organizowa³ 
wiece wyborcze m.in. na rynku w Pszczynie. W 1923 r. zosta³ redaktorem 
odpowiedzialnym w "Gazecie Robotniczej" w Katowicach, z któr¹ wspó³pracowa³ ju¿ 
w okresie plebiscytu. Pisa³ wstêpniaki i manifesty, za które by³ czêsto zamykany w 
areszcie na dzieñ lub dwa, a raz w areszcie spêdzi³ ca³y miesi¹c. Szczególnie czêsto 
trafia³ do aresztu po przewrocie majowym, poniewa¿ "Gazeta Robotnicza" nie 
darzy³a sanacjê zbytni¹ sympati¹. Rok 1928 by³ dla S³awika szczególny. Zosta³ 
redaktorem naczelnym „Gazety Robotniczej” oraz poœlubi³ Jadwigê Purzyck¹, z 
któr¹ mia³ córkê Krystynê urodzon¹ w 1930 r.  Tak¿e w 1928 r., podczas kongresu 
PPS, dokona³ roz³amu w partii, potêpiaj¹c tych PPS-owców, którzy poparli dyktaturê 
Pi³sudskiego. Utrzymywa³ tak¿e negatywne stanowisko wobec Komunistycznej 
Partii Polski (KPP). W jednym z wstêpniaków w „Gazecie Robotniczej”, którego nie 
podpisa³ prawdopodobnie z obawy o proces s¹dowy, napisa³: „Z kim idzie PPS? Z 
endecj¹? Nie. Z sanacj¹? Broñ nas Bo¿e. Z komunistami? Tak¿e nie! Wiêc z kim? 
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energii, któr¹ odzyskiwa³ podczas ulubionych, górskich wycieczek. 20 sierpnia 1939 
r. uczestniczy³ w pogrzebie Wojciecha Korfantego. Panuj¹ca atmosfera i rozmowy w 
kondukcie o nadchodz¹cej wojnie sprawi³y, ¿e wys³a³ ¿onê wraz z córk¹ do 
Warszawy. 

Niekorzystny wynik kampanii wrzeœniowej oraz obawa przed aresztowaniem 
sk³oni³y S³awika do opuszczenia Polski. 21 wrzeœnia 1939 r. przekroczy³ granicê 
polsko-wêgiersk¹, rozpoczynaj¹c nowy etap swojej spo³ecznej dzia³alnoœci. Od 
pocz¹tku 1940 r. rozpocz¹³ intensywne dzia³ania Komitet Obywatelski dla Spraw 
Opieki nad Polakami przy œcis³ej wspó³pracy z IX Departamentem wêgierskiego 
MSW. Przewodnicz¹cym komitetu zosta³ S³awik, a stronê wêgiersk¹ reprezentowa³ 
József Antall. To ich owocna wspó³praca, która przerodzi³a siê w przyjaŸñ, 
przyczyni³a siê do  uratowania tysiêcy ludzkich istnieñ. W 1941 r., pod naciskiem 
ambasady niemieckiej, zosta³ dla pozoru aresztowany, jednak dziêki Antallowi, 
przebywaj¹c w jednym z obozów, nadal kierowa³ pracami Komitetu. W³adze 
wêgierskie chcia³y równie¿ zlikwidowaæ Komitet Obywatelski, do czego na 
szczêœcie nie dosz³o dziêki m.in. Antallowi. Komitet przesta³ istnieæ dopiero w marcu 
1944 r. po wkroczeniu wojsk niemieckich. Oficjalnie na stanowisko prezesa 
Komitetu Obywatelskiego powróci³ wiosn¹ 1943 r. O dzia³alnoœci Komitetu szeroko 
pisa³y „Wieœci Polskie”, pismo uchodŸców polskich przebywaj¹cych na Wêgrzech, w 
którym ukazywa³y siê m.in. wywiady z prezesem S³awikiem oraz jego w³asne teksty. 
W grudniu 1943 r., po czterech latach roz³¹ki, sprowadzi³ z okupowanej Warszawy 
na Wêgry swoj¹ ¿onê i córkê. Niestety w czerwcu 1944 r. Niemcy aresztowali ¿onê 
S³awika. Wraz z wêgierskimi ¯ydami zosta³a zes³ana do obozu w Ravensbrück, w

Henryk S³awik w karykarurze Jerzego 
Szwajcera; w: G. £ubczyk, Henryk 
S³awik. Wielki zapomniany Bohater 
Trzech Narodów, Warszawa 2008.

Z nikim. PPS jest parti¹ samodzieln¹, z 
w³asnym programem, PPS nie jest 
dziadem, który musi szukaæ oparcia o 
czyjeœ ramiê”. Zak³ada³ Towarzystwa 
Uniwersytetów Robotniczych i Robotnicze 
Kluby Sportowe. Prezesowa³ Zarz¹dowi 
Okrêgowemu Stowarzyszenia Kulturalno-
Oœwiatowego M³odzie¿y Robotniczej 
"Si ³a",  odpowiednikowi endeckich 
"Soko³ów". By³ tak¿e szefem Syndykatu 
Dziennikarzy Œl¹ska i Zag³êbia. W 1929 r. 
wszed³ do Rady Miejskiej Katowic z 
ramienia PPS. W 1934 r. dosta³ siê do 
w³adz centralnych PPS. Reprezentowa³ 
tak¿e Œl¹sk jako pose³ w genewskiej Lidze 
Narodów. W 1937 r. bez zezwolenia 
dyrekcji kopalni „Giesche” zjecha³ do 
strajkuj¹cych pod ziemi¹ górników. Swoj¹ 
wizytê u strajkuj¹cych opisa³ w reporta¿u 
"W podziemiach kopalni 1000 górników 
walczy solidarnie o swe postulaty. Na 
powierzchni - 2500 czuwa w pogotowiu". 
Tak intensywna praca wymaga³a sporo

którym uda³o siê jej prze¿yæ do koñca wojny. 16 lipca 1944 r. zosta³ aresztowany 
tak¿e S³awik, który zosta³ wydany przez Polaka, niemieckiego konfidenta. Od kilku 
miesiêcy w wiêzieniu przebywa³ tak¿e Antall. Po ciê¿kim œledztwie oraz brutalnej 
konfrontacji z Antallem, podczas której S³awik ca³¹ winê wzi¹³ na siebie, zosta³ 
osadzony w obozie w Mauthausen. Córk¹ S³awików zaopiekowa³ siê Antall, który po 
wojnie pomóg³ odnaleŸæ jej matkê. Niestety Henryk, g³owa rodziny, nie doczeka³ 
szczêœliwego zakoñczenia wojny. Za pomoc ¯ydom Henryk S³awik zosta³ 
rozstrzelany prawdopodobnie 25 sierpnia 1944 r. Wed³ug œwiadków, nim pad³y 
strza³y, zd¹¿y³ krzykn¹æ: „Jeszcze Polska nie zginê³¹!...”.

Wed³ug oficjalnych danych S³awik uratowa³ oko³o 5 tys. UchodŸców ¿ydowskiego 
pochodzenia. Jednak wed³ug Henryka Zvi Zimmermanna, który by³ praw¹ rêk¹ 
S³awika w Komitecie Obywatelskim ds. ¿ydowskich w ostatnich szeœciu miesi¹cach 
przed wkroczeniem wojsk niemieckich na Wêgry, ta liczba jest zani¿ona. Z 
wêgierskich danych urzêdowych oraz wspomnieñ Antalla wynika, ¿e liczba 
uratowanych siêga 14 tys. Tyle wypuszczono „lewych” katolickich dokumentów, 
które by³y wydawane przez biuro Antalla, a potwierdzane przez Komitet Obywatelski 
S³awika. Wœród uratowanych by³a m.in. setka ¿ydowskich dzieci z sierociñca w Vác, 
który oficjalnie by³ Domem Sierot Polskich Oficerów. Uratowano tak¿e 30 studentów 
z zakamuflowanej kolonii polskiej w Mohaczu oraz 160 internowanych z obozu 
¿ydowskiego w Vámosmikola, którzy w przygranicznym Sapron zostali przebrani w 
polskie mundury, dziêki czemu trafili na przymusowe roboty lub do obozów 
jenieckich, gdzie doczekali wkroczenia aliantów. Uda³o siê tak¿e uratowaæ kilka 
tysiêcy ¯ydów, ewakuuj¹c ich w ostatniej chwili do Rumunii. Do tego nale¿y dodaæ 
uratowane osoby, które nie mia³y ¿ydowskiego pochodzenia, a tak¿e otrzyma³y 
pomoc od Komitetu Obywatelskiego prowadzonego przez S³awika. Wed³ug 
szacunków ¯ydzi stanowili 10 procent ogólnej liczby polskich uchodŸców. To 
pokazuje jak wielu zawdziêcza swoje ¿ycie S³awikowi i ludziom, którzy mu pomagali.

Przed II wojn¹ œwiatow¹ Henryk S³awik zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em 
Zas³ugi i Krzy¿em Niepodleg³oœci, natomiast poœmiertnie- Krzy¿em Komandorskim 
z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski (2004) oraz Orderem Or³a Bia³ego (2010), a 
tak¿e, i przede wszystkim, otrzyma³ tytu³ Sprawiedliwy Wœród Narodów Œwiata 
(1990).

Henryk S³awik jest przyk³adem bezinteresownego poœwiêcenia dla dobra innych 
nie zwa¿aj¹c na pochodzenie, wyznanie czy pogl¹dy polityczne. Za swoj¹ 
dzia³alnoœæ zap³aci³ najwy¿sz¹ cenê. Kiedy po aresztowaniu ¿ony S³awika jego 
córka Krystyna zapyta³a: ”Tatusiu dlaczego nie wyjechaliœmy, choæ nam to 
obiecywa³eœ?”, odpowiedzia³, ¿e nie móg³ zostawiæ tych, których powierzono jego 
opiece. Takim ludziom nale¿y stawiaæ pomniki i w naszym mieœcie taki pomnik 
powinien powstaæ. Henryk S³awik jak nikt inny na to zas³u¿y³.

•ród³a: 
- El¿bieta Isakiewicz, Czerwony O³ówek. O Polaku, który ocali³ tysi¹ce ̄ ydów, Warszawa 2003.
- Grzegorz £ubczyk, Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku S³awiku, Warszawa 2003.
- Grzegorz £ubczyk, Henryk S³awik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów, Warszawa 
2008.
- Ma³gorzata Szejnert, Czarny Ogród, Kraków 2007.

Dariusz Mazur (Jastrzêbie Zdrój, Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej)
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przebywaj¹c w jednym z obozów, nadal kierowa³ pracami Komitetu. W³adze 
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osadzony w obozie w Mauthausen. Córk¹ S³awików zaopiekowa³ siê Antall, który po 
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obiecywa³eœ?”, odpowiedzia³, ¿e nie móg³ zostawiæ tych, których powierzono jego 
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O brackich mogi³ach

Dzia³ania zbrojne II wojny œwiatowej na terenie ziemi jastrzêbskiej najwiêcej strat 
osobowych przynios³y nie Polakom, ale Niemcom i sowietom. Wiosn¹ 1945 r. 
zginê³o tu ponad 2 tysi¹ce ¿o³nierzy Wehrmachtu i Armii Czerwonej. Do dziœ 
wiêkszoœæ z nich spoczywa w naszej ziemi. Liczba poleg³ych ¿o³nierzy jest 
oczywiœcie tylko szacunkowa. Do niedawna wiedzê o skali strat Armii Czerwonej 
czerpaliœmy z … pomnika na Bo¿ej Górze (w okresie PRL nazywanej Wzgórzem 
Bohaterów, a póŸniej Gór¹ Wyzwolenia). Figuruje na nim cyfra 900, choæ jej 
pochodzenie pozostaje niewyjaœnione. Prze³omem okaza³a siê przeprowadzona 
przez Galeriê Historii Miasta kwerenda zamieszczonej w internecie bazy danych 
Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, która bezp³atnie 
udostêpni³a skany milionów dokumentów z okresu II wojny œwiatowej. 
Wielomiesiêczna praca zaowocowa³a ustaleniem 1,5 tys. nazwisk ¿o³nierzy 
radzieckich poleg³ych w bojach o ziemiê jastrzêbsk¹ (wiêcej w 14 i 15 numerze 
„Biuletynu GHM”). Wœród setek dokumentów szczególnie interesuj¹ce s¹ mapki 
sytuuj¹ce mogi³y- zarówno pojedyncze jak i zbiorowe (dla których jêzyk rosyjski uku³ 
miano „brackich”, czyli bratnich). Niestety nie wszyscy sztabowcy wykonywali takie 
mapki, dlatego dok³adne ustalenie miejsc pochówku mo¿liwe jest tylko dla 
niektórych oddzia³ów (szczególn¹ pieczo³owitoœci¹ odznacza³y siê 3, 69 i 70 
Samodzielne Brygady Piechoty Górskiej, 11 Brygada Zmechanizowana Gwardii 
oraz 140 Dywizja Piechoty). Pod tym wzglêdem najlepiej udokumentowanymi 
czêœciami obecnego miasta s¹: Bzie, Kyndra, Ruptawiec, a w mniejszym stopniu 
Dêbina, Moszczenica i Zdrój. Niektóre z map s¹ tak dok³adne, ¿e po³o¿enie mogi³ 
mo¿na ustaliæ z dok³adnoœci¹ do kilkunastu metrów. Wynika z nich, ¿e ¿o³nierzy 
chowano z regu³y w miejscu poniesionej œmierci. Obecnie jednak wiêkszoœæ mapek 
posiada wartoœæ tylko archiwaln¹. Po II wojnie œwiatowej na terenie ziemi 
jastrzêbskiej przeprowadzono akcjê ekshumowania cia³ ¿o³nierzy radzieckich. 
Czêœæ z nich z³o¿ono w pobli¿u dawnego cmentarza ewangelickiego na Bo¿ej 
Górze, inne zaœ na cmentarzach wojennych w s¹siednich miastach. W trakcie 
ekshumacji kierowano siê zapewne wskazówkami okolicznych mieszkañców- 
w³aœcicieli dzia³ek, na których znajdowa³y siê mogi³y. Szkopu³ w tym, ¿e akcja ta nie 
zosta³a w pe³ni zrealizowana. Zrodzi³o to problem, o którym wspomnê w dalszej 
czêœci niniejszego artyku³u.

Znacznie trudniejsza jest sprawa z miejscami pochówku ¿o³nierzy Wehrmachtu. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e strona niemiecka ponios³a klêskê wojenn¹ i nie by³a w stanie 
zatroszczyæ siê o mogi³y swoich ¿o³nierzy. W chwili obecnej nie znamy nawet 
orientacyjnej skali strat. Zwa¿ywszy na silny opór i przed³u¿aj¹ce siê walki by³y one z 
pewnoœci¹ du¿e, choæ wydaje siê, ¿e nie tak wielkie jak radzieckie. Po przejœciu 
frontu cia³a Niemców chowano najczêœciej w lejach i transzejach. Miejscowa 
ludnoœæ zaznacza³a pochówki krzy¿ami, na których niejednokrotnie zawiesza³a 
he³my. W okresie PRL prawie wszystkie mogi³y zosta³y zniszczone b¹dŸ 
zapomniane. Na niektóre natrafiono w trakcie robót budowlanych. Przyk³adem niech 
bêd¹ odkryte w po³owie lat 80. przy ul. Armii Czerwonej (obecnie ul. Ranoszka) oraz 
ul. Stra¿ackiej szcz¹tki ¿o³nierzy Wehrmachtu, które przekazano do prosektorium 
Szpitala Górniczego. Ogromnym problemem jest równie¿ ustalenie to¿samoœci

znalezionych szcz¹tków. Wynika to w du¿ej mierze z faktu, ¿e sowieci odbierali 
zabitym Niemcom „nieœmiertelniki” skazuj¹c ich tym samym na anonimowoœæ. Tylko 
w sporadycznych przypadkach w grobach odnajdywano blaszkê z numerem. Taki 
przypadek mia³ miejsce w 1984 r. w Krzy¿owicach, gdzie w mogile znaleziono trzy 
„nieœmiertelniki”, spoœród których tylko jeden by³ czytelny i wskazywa³ na ¿o³nierza 
406 Zastêpczego Batalionu Piechoty. W tej mierze pozostaniemy bezradni do czasu 
upublicznienia (na wzór rosyjski) niemieckich archiwów wojskowych- o ile nasi 
zachodni s¹siedzi dysponuj¹ wykazami poleg³ych ¿o³nierzy.

Obecnie mogi³y radzieckie i niemieckie nie stanowi¹ obiektu zainteresowania 
przeciêtnego mieszkañca miasta. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿dy z poleg³ych 
¿o³nierzy pozostawi³ w swojej ojczyŸnie krewnych i znajomych. Mimo up³ywu lat 
niektórzy wci¹¿ czekaj¹ na informacje o miejscu pochówku dziadka czy innego 
cz³onka rodziny. Dlatego tak wa¿na jest troska o mogi³ê ka¿dego cz³owieka, nawet 
jeœli s³u¿y³ wrogiej ideologii.

Oto w lutym br. z Galeri¹ Historii Miasta (za poœrednictwem Urzêdu Miejskiego) 
skontaktowa³y siê dwie osoby poszukuj¹ce pochówków swoich dziadków. Pierwsz¹ 
z nich jest pan Dmitrij Bogaczow, mieszkaniec podmoskiewskiego miasta Chimki, 
wnuk lejtnanta Iwana Anchimowa, poleg³ego w walkach o ziemiê jastrzêbsk¹. Dziêki 
rosyjskiej bazie danych uda³o siê ustaliæ, ¿e Anchimow, jako oficer 3 Samodzielnej 
Brygady Piechoty Górskiej, poniós³ œmieræ 15 marca 1945 r. na terenie Ruptawca. 
Tam te¿ najpewniej zosta³ pochowany. Nie sposób jednak ustaliæ, czy jego szcz¹tki 
dot¹d w Ruptawcu spoczywaj¹, poniewa¿ nie ma dokumentów potwierdzaj¹cych, 
które mogi³y podleg³y ekshumacji w koñcu lat 40. Paradoksalnie ekshumacja 
przyczyni³a siê do jeszcze wiêkszego zamieszania. Obecnie bowiem mo¿na jedynie 
domyœlaæ siê, czy zw³oki Anchimowa pozosta³y na Ruptawcu, czy te¿ zosta³y 
z³o¿one na Bo¿ej Górze b¹dŸ innych cmentarzach wojennych (Pszczyna, 
Wodzis³aw, Rybnik). Pragn¹cemu odwiedziæ grób dziadka Rosjaninowi pozostanie 
wiêc symboliczne zapalenie œwieczki na mogile bo¿ogórskiej.

Andreas Pfaff (1908-1945)
Arch. Éva Inhof 

Niema³e zamieszanie dotyczy równie¿ 
drugiego przypadku. Pani Éva Inhof z 
wêgierskiej miejscowoœci Somberek zwróci³a 
siê z proœb¹ o ustalenie pochówku jej dziadka 
Andreasa Pfaffa. Przedstawi³a przy tym 
dokument stwierdzaj¹cy jego œmieræ w dniu 13 
lutego 1945 r. w g³ównym punkcie 
opatrunkowym (Hauptverbandplatz) 175 
kompanii sanitarnej w Bad Koenigsdorff 
(okupacyjna nazwa naszej miejscowoœci). 
Zmar³y musia³ byæ ciê¿ko ranny, skoro nie 
zd¹¿ono przewieŸæ go do szpi ta la 
wojskowego. Ze wspomnianego dokumentu 
wynika, ¿e Pfaff zosta³ pochowany w pobli¿u 
og rodu  sch ron iska  m ³odz ie¿owego  
(Jugendheim) znajduj¹cego siê przy Strasse 
der SA (Sturmabteilung- nazwa Oddzia³ów 
Szturmowych NSDAP). W zawiadomieniu 
podano nawet dok³adne usytuowanie mogi³y-
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O brackich mogi³ach
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wnuk lejtnanta Iwana Anchimowa, poleg³ego w walkach o ziemiê jastrzêbsk¹. Dziêki 
rosyjskiej bazie danych uda³o siê ustaliæ, ¿e Anchimow, jako oficer 3 Samodzielnej 
Brygady Piechoty Górskiej, poniós³ œmieræ 15 marca 1945 r. na terenie Ruptawca. 
Tam te¿ najpewniej zosta³ pochowany. Nie sposób jednak ustaliæ, czy jego szcz¹tki 
dot¹d w Ruptawcu spoczywaj¹, poniewa¿ nie ma dokumentów potwierdzaj¹cych, 
które mogi³y podleg³y ekshumacji w koñcu lat 40. Paradoksalnie ekshumacja 
przyczyni³a siê do jeszcze wiêkszego zamieszania. Obecnie bowiem mo¿na jedynie 
domyœlaæ siê, czy zw³oki Anchimowa pozosta³y na Ruptawcu, czy te¿ zosta³y 
z³o¿one na Bo¿ej Górze b¹dŸ innych cmentarzach wojennych (Pszczyna, 
Wodzis³aw, Rybnik). Pragn¹cemu odwiedziæ grób dziadka Rosjaninowi pozostanie 
wiêc symboliczne zapalenie œwieczki na mogile bo¿ogórskiej.
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opatrunkowym (Hauptverbandplatz) 175 
kompanii sanitarnej w Bad Koenigsdorff 
(okupacyjna nazwa naszej miejscowoœci). 
Zmar³y musia³ byæ ciê¿ko ranny, skoro nie 
zd¹¿ono przewieŸæ go do szpi ta la 
wojskowego. Ze wspomnianego dokumentu 
wynika, ¿e Pfaff zosta³ pochowany w pobli¿u 
og rodu  sch ron iska  m ³odz ie¿owego  
(Jugendheim) znajduj¹cego siê przy Strasse 
der SA (Sturmabteilung- nazwa Oddzia³ów 
Szturmowych NSDAP). W zawiadomieniu 
podano nawet dok³adne usytuowanie mogi³y-
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- rz¹d pierwszy, siódmy grób od prawej. Te informacje pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e 
najprawdopodobniej chodzi o prowizoryczny cmentarz ¿o³nierzy niemieckich 
znajduj¹cy siê nieopodal obecnego s¹du rejonowego. Jego istnienie potwierdzi³ pan 
Alfred Woryna ze Zdroju, który zapamiêta³ dwa rzêdy mogi³ oraz krzy¿ i tabliczkê z 
napisem: „Toten in Ruhe lassen” („Zmar³ych w spokoju zostawiæ”). Zaraz po wojnie 
ten cmentarz zosta³ zniszczony i zapomniany. Dopiero jesieni¹ 2004 r., ku zdumieniu 
budowlañców modernizuj¹cych budynek s¹du, znaleziono w ziemi ludzkie koœci. 
Spraw¹ zaj¹³ siê katowicki IPN, którego pracownicy ustalili, ¿e na pewno s¹ to 
szcz¹tki ¿o³nierzy Wehrmachtu. Œwiadczy³y o tym znalezione w mogile 
nieœmiertelniki- niestety ju¿ nieczytelne, pasy, guziki, a tak¿e przedmioty 
codziennego u¿ytku z napisami w jêzyku niemieckim. Przeprowadzone oglêdziny 
pozwoli³y ponadto ustaliæ, ¿e w grobach znajdowa³y siê cia³a m³odych mê¿czyzn, 
spoœród których wielu mia³o obra¿enia g³owy i koñczyn. Ostatecznie zdecydowano 
siê na przeniesienie szcz¹tków na specjalny cmentarz ¿o³nierzy niemieckich w 
Siemianowicach Œl¹skich, o co zadba³a Fundacja „Pamiêæ” z Warszawy.

W marcu kontakt z GHM nawi¹za³a obywatelka Ukrainy Walentyna Or³owa, która 
poszukuje pochówku dziadka Myko³y £uca, ¿o³nierza szeregowego 3 Samodzielnej 
Brygady Piechoty Górskiej, poleg³ego 19 marca 1945 r. na terenie Ruptawca. Jak 
widaæ przypadek ³udz¹co podobny do historii wspomnianego ju¿ Anchimowa. I tu 
niewiele mo¿na pomóc pani Or³owej. Nawet przypadkowe znalezienie mogi³y (np. 
podczas prac budowlanych) na Ruptawcu nie wniesie niczego nowego, poniewa¿ 
¿o³nierze Armii Czerwonej nie nosili metalowych „nieœmiertelników”, a zatem 
ustalenie to¿samoœci bêdzie niemo¿liwe. Pozostaje wiêc symboliczne zapalenie 
œwieczki na Bo¿ej Górze. Pocieszaj¹ce jest jednak to, ¿e nasze miasto jest obecnie 
jednym z nielicznych, które nale¿ycie zadba³o o godne upamiêtnienie ¿o³nierzy 
radzieckich. Nie mamy zatem czego siê wstydziæ.

Od tamtych tragicznych wydarzeñ minê³o ju¿ 65 lat. Nadszed³ najwy¿szy czas, 
aby o problematyce mogi³ ¿o³nierzy niemieckich i radzieckich mówiæ bez emocji i 
niepotrzebnych sporów. Zabiegaj¹c o uszanowanie polskich mogi³ za granicami 
naszego kraju, b¹dŸmy jednoczeœnie otwarci na starania rodzin obcych ¿o³nierzy, 
pragn¹cych widzieæ miejsce ich spoczynku czystym i zadbanym. Odmienna 
postawa nie ma bowiem nic wspólnego z chrzeœcijañsk¹ etyk¹.

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

Uchwa³a nr 458/55 Prezydium Rz¹du z dnia 11 czerwca 1955 r. 
w sprawie budowy kopalñ wêgla kamiennego 

„Jastrzêbie” i „Moszczenica” (fragmenty)

W celu zapewnienia gospodarce narodowej wzrostu produkcji wêgla koksuj¹cego 
przez przyspieszenie eksploatacji zasobów zalegaj¹cych w po³udniowej czêœci 
powiatu wodzis³awskiego w województwie stalinogrodzkim. Prezydium Rz¹du 
uchwala co nastêpuje:
§ 1
1. Zobowi¹zuje siê Ministra Górnictwa Wêglowego do wybudowania w rejonie 
miejscowoœci Jastrzêbie i Moszczenica wchodz¹cych w sk³ad powiatu 
wodzis³awskiego w województwie stalinogrodzkim dwóch nowych kopalñ wêgla 
kamiennego, a to:

Pocz¹tek budowy kopalni “Jastrzêbie”; kadry z Kroniki Filmowej, 1957 r. 
Ze zbiorów Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.
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spoœród których wielu mia³o obra¿enia g³owy i koñczyn. Ostatecznie zdecydowano 
siê na przeniesienie szcz¹tków na specjalny cmentarz ¿o³nierzy niemieckich w 
Siemianowicach Œl¹skich, o co zadba³a Fundacja „Pamiêæ” z Warszawy.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwa³a nr 458/55 Prezydium Rz¹du z dnia 11 czerwca 1955 r. 
w sprawie budowy kopalñ wêgla kamiennego 

„Jastrzêbie” i „Moszczenica” (fragmenty)
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§ 1
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Pocz¹tek budowy kopalni “Jastrzêbie”; kadry z Kroniki Filmowej, 1957 r. 
Ze zbiorów Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.
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Jastrzêbskie Œwiêto Ludowe

Œwiêto Ludowe to tradycyjne œwiêto ruchu ludowego i polskiej wsi. Na pocz¹tku 
XX w. obchodzono je w rocznicê bitwy pod Rac³awicami (4 IV 1794 r.), zaœ w 1931 r. 
przesuniêto jego termin na Dzieñ Zes³ania Ducha Œwiêtego zwanego w Polsce 
Zielonymi Œwi¹tkami. Uroczystoœci mia³y charakter masowy i by³y swego rodzaju 
manifestacj¹ si³y ruchu ludowego bêd¹cego w opozycji do rz¹dz¹cej w Polsce 
sanacji. Po wojnie tradycjê œwiêta zaw³aszczyli sobie komuniœci, którzy zrezygnowali 
z religijnej aury towarzysz¹cej obchodom na rzecz propagandy socjalistycznej. 
Oprócz festynów organizowano przymusowe czyny spo³eczne, w trakcie których 
budowano b¹dŸ remontowano drogi, chodniki i obiekty u¿ytecznoœci publicznej. 
Œwiêto Ludowe traci³o jednak na autentyzmie staj¹c siê okazj¹ do popisów 
oratorskich sekretarzy partyjnych g³osz¹cych has³a, w które ma³o kto wierzy³. 
Rewolucja „Solidarnoœci” w sierpniu 1980 r. przynios³a polskiej wsi nadziejê na 
powrót dawnego charakteru Œwiêta Ludowego.

Warto przypomnieæ, ¿e równie¿ w rozbudowuj¹cym siê Jastrzêbiu Zdroju 
corocznie organizowano obchody tego œwiêta, obchodzonego pod has³ami sojuszu 
robotniczo-ch³opskiego. Nie by³o w tym nic dziwnego. Znaczny odsetek 
nap³ywaj¹cej ludnoœci nowego miasta pochodzi³ w³aœnie ze wsi i wiêŸ jastrzêbskich 
górników z rolnikami by³a szczególnie mocna. Na fali przemian zapocz¹tkowanych w 
sierpniu 1980 r. w ³onie tutejszej Miêdzyzak³adowej Komisji Robotniczej (MKR) 
pojawi³ siê pomys³ zorganizowania Œwiêta Ludowego pozbawionego oficjalnej 
ideologii. Mia³o to byæ autentyczne i spontaniczne œwiêto robotników i ch³opów, 
przyby³ych na nie z w³asnej, a nie przymuszonej woli. Co wiêcej, dzia³acze 
„Solidarnoœci” pragnêli nadaæ uroczystoœci sakralny charakter. W zwi¹zku z tym 14 
maja 1981 r. w katowickiej Kurii pojawi³a siê delegacja jastrzêbskiego MKR. 
Przewodz¹cy jej Stefan Pa³ka przedstawi³ ks. bp Herbertowi Bednorzowi program 
dwudniowych uroczystoœci. Treœæ tej rozmowy by³a znana SB, poniewa¿ od lat 
wspó³pracowa³ z ni¹ ks. Benedykt WoŸnica pos³uguj¹cy siê kryptonimem 
„Wiedeñczyk”.

Obok oficjalnych przygotowañ realizowanych przez stronê koœcieln¹ i zwi¹zkow¹ 
w³asne podjê³a jastrzêbska bezpieka. Na pocz¹tku czerwca wszczêto sprawê 
obiektow¹ krpt. „Wesele”. Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia imprezy 
zosta³ opracowany przez kpt. T. So³tysiaka i przewidywa³ podjêcie nastêpuj¹cych 
czynnoœci:
- przed akcj¹- rozpoznanie zakresu wspó³pracy Kurii z jastrzêbsk¹ „Solidarnoœci¹”, 
rozpoznanie przewidywanej frekwencji oraz wszelkich inicjatyw ze strony rolniczej i 
górniczej „Solidarnoœci”, podjêcie dzia³añ eliminuj¹cych z wystroju imprezy 
transparentów i plakatów godz¹cych w partiê i rz¹d.
- w trakcie akcji- przeciwdzia³anie wszelkim próbom konfliktów i prowokacji, 
utrwalanie wyst¹pieñ na taœmie magnetofonowej, fotografowanie.

Do realizacji powy¿szych zadañ skierowano jastrzêbskich funkcjonariuszy SB i 
MO oraz tajnych wspó³pracowników o kryptonimach „Mózg”, „Marian”, „Zyga” oraz- 
w samej Kurii Biskupiej- „Wiedeñczyk”.

Obchody œwiêta rozpoczê³y siê w pi¹tek 5 czerwca w Klubie „Kaktus”, gdzie odby³ 
siê wieczorek poetycki. Sobota mia³a ju¿ charakter kulturalno-rozrywkowy. Na 
scenie w Jarze Po³udniowym wyst¹pi³a Œl¹ska Kapela Podwórkowa, Ewa ¯ylanka 

- kopalnia wêgla kamiennego „Jastrzêbie”
- kopalnia wêgla kamiennego „Moszczenica”
ka¿dej o zdolnoœci produkcyjnej oko³o 4.000 ton na dobê.
2. Rozpoczêcie budowy kopalñ, o których mowa w ust. 1 powinno nast¹piæ w II 
pó³roczu 1955 r. z terminem uruchomienia nastêpnej produkcji w I kwartale 1962 r., a 
pe³nej produkcji do 31 XII 1966 r.
§ 2
Dla realizacji inwestycji wymienionych w § 1 Minister Górnictwa Wêglowego utworzy 
niezw³ocznie przedsiêbiorstwa pod nazw¹:
Kopalnia Wêgla Kamiennego „Jastrzêbie w budowie”
Kopalnia Wêgla Kamiennego „Moszczenica w budowie”
Upowa¿nia siê Ministra Górnictwa Wêglowego do:
§ 3
1. Wydania zarz¹dzenia o niwelacji terenu i zagospodarowaniu placu budowy w 
rejonie Jastrzêbia i Moszczenicy dla kopalñ, o których mowa w § 1 ust. 1 bez 
zatwierdzonej dokumentacji geologicznej, ze wzglêdów ekonomicznych nale¿y w 
ramach zagospodarowania placu budowy w miarê mo¿liwoœci i stosownie do 
aktualnych potrzeb wznosiæ budynki trwa³e, w oparciu o dokumentacjê 
fragmentaryczn¹, bez obowi¹zku uzyskania zaœwiadczenia ze strony wojewódzkiej 
Komisji Planowania Gospodarczego o uzgodnieniu lokalizacji szczegó³owej oraz 
bez obowi¹zku posiadania kosztorysów szczegó³owych. Finansowanie i rozliczenie 
kosztów wykonania tych robót nast¹pi na podstawie ustalonych cen jednostkowych. 
Ulgi powy¿sze ogranicz¹ siê na okres do dnia 31 grudnia 1955 r.
2. Rozpoczêcia bez projektu wstêpnego i prowadzenie w oparciu o zatwierdzone 
za³o¿enia projektowe budowy kopalni „Jastrzêbie” do dnia 31 grudnia 1955 r., a 
kopalni „Moszczenica” do dnia 31 grudnia 1956 r. w zakresie tych robót ziemnych, 
budowlanych i monta¿owych, jakie oka¿¹ siê niezbêdne do zapewnienia 
terminowego wykonania niniejszej uchwa³y.
3. Opracowania projektów wstêpnych dla obydwu kopalñ na podstawie rozpoznania 
zasobów z³o¿a w kategorii C1.
4. Zaniechania po dniu 31 grudnia 1959 r. œrodków ostro¿noœci maj¹cych na celu 
zachowanie istniej¹cych na terenie miejscowoœci Jastrzêbie Ÿróde³ wód 
mineralnych i ich wydajnoœci, je¿eli zachowanie tych Ÿróde³ i ich wydajnoœæ 
kolidowaæ mia³aby z realizacj¹ zadañ okreœlonych w § 1 uchwa³y.
§ 5
Zobowi¹zuje siê Ministra Górnictwa Wêglowego do opracowania dokumentacji 
geologicznej zasobów wêgla w kategorii C1 i przed³o¿enia jej Prezesowi Urzêdu 
Geologii do dnia 31 lipca 1955 r. na podstawie dokonanych ju¿ badañ.
§ 6
Zobowi¹zuje siê Ministra Górnictwa Wêglowego do opracowania dokumentacji 
geologicznej zasobów wêgla i powziêcia odpowiedniej decyzji w terminie do dnia 31 
sierpnia 1955 r.
§ 22
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem powziêcia.

Prezes Rady Ministrów
/-/ Józef Cyrankiewicz
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Poœwiêcenie sztandaru MKR Jastrzêbie, 7 VI 1980 r. 
Fot. J. ¯ak, ze zbiorów GHM.

Symboliczne z³o¿enie darów przez rolnika i górnika, 7 VI 1980 r.
Fot. J. ¯ak, ze zbiorów GHM

oraz kabaret Adama Kreczmara i Krzysztofa Daukszewicza. Wieczorem odby³a siê 
zabawa ludowa.

Dopiero na niedzielê przewidziano uroczystoœci oficjalne. Ju¿ od rana pod 
siedzib¹ MKR przy ul. Katowickiej zbierali siê cz³onkowie „Solidarnoœci” witaj¹cy 
goœci z Bydgoszczy. Kujawscy dzia³acze zwi¹zku przyjechali na Œl¹sk autobusem, 
na którym widnia³ napis: „¯¹damy ukarania winnych wypadków marcowych”, 
odwo³uj¹cy siê do g³oœnej sprawy pobicia cz³onków „Solidarnoœci” w Bydgoszczy. 
Oko³o 9.30 uformowa³ siê tu pochód na czele z orkiestr¹, za któr¹ pod¹¿a³a grupa 10 
kosynierów, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goœcie, wœród których mo¿na by³o 
rozpoznaæ Andrzeja Gwiazdê, Jacka Kuronia, Jana Rulewskiego oraz Annê 
Walentynowicz.

Oko³o 10.00 pochód dotar³ na b³onia (dzisiejsza strefa centrum). Znajdowa³ siê tu 
o³tarz polowy umieszczony na platformie. Uroczystoœæ otworzyli prezydent miasta 
Hubert Krypczyk oraz wiceprzewodnicz¹cy MKR Tadeusz Jedynak, którzy przywitali 
goœci, a nastêpnie oddali im g³os. Pierwsze wyst¹pienie, zastêpcy 
przewodnicz¹cego rolniczej „Solidarnoœci” Micha³a Bartoszcze, mia³o ostry akcent 
antyre¿imowy. Mówca potêpi³ sojusze z ZSRR i republikami ludowymi, a tak¿e 
wezwa³ do walki o zmianê systemu w kraju. Do jego s³ów nawi¹za³ Andrzej Gwiazda, 
który opowiedzia³ siê za zwróceniem ziemi i maszyn rolnikom i robotnikom. Z kolei 
Jacek Kuroñ stwierdzi³, ¿e polskie pañstwo jest zniszczone i stoimy przed 
koniecznoœci¹ budowy nowej pañstwowoœci. Bardziej umiarkowane s³owa pad³y z 
ust Anny Walentynowicz i Zbigniewa Bujaka. Wiec zakoñczy³ wystêp kapeli 
podwórkowej z Bydgoszczy. W tym czasie na b³oniach przebywa³o ju¿ ok. 7-8 tys. 
osób.

W samo po³udnie odby³a siê msza polowa, której przewodniczy³ ks. bp Czes³aw 
Domin. W trakcie nabo¿eñstwa poœwiêci³ dwa sztandary: MKR Jastrzêbie oraz 
NSZZ „Solidarnoœæ” Przedsiêbiorstwa Spedycyjnego „Transgór” Rybnik. Wa¿nym 
akcentem uroczystoœci by³o symboliczne z³o¿enie darów na o³tarzu przez 
rzeszowskiego rolnika i poetê ludowego Stanis³awa Szypu³ê, nios¹cego bochen 
chleba, oraz górnika KWK „Borynia”, przynosz¹cego bry³ê wêgla. Wymowa tego 
aktu by³a szczególna- w kraju, który swoj¹ gospodarkê w du¿ej mierze opiera³ na 
rolnictwie i górnictwie, za chlebem i wêglem czeka³o siê w d³ugich kolejkach. W 
swoim kazaniu biskup mówi³ o potrzebie mi³oœci, a tak¿e o koniecznoœci 
przygotowania siê na najgorsze, aby nie daæ siê z³amaæ. Wspomnia³ równie¿ o 
wielkim nieobecnym uroczystoœci, Lechu Wa³êsie, który tego dnia przebywa³ na 
zjeŸdzie zwi¹zków zawodowych w Szwajcarii.

Obchody zakoñczy³ festyn w Jarze Po³udniowym oraz koncert zespo³u „Œl¹sk” w 
hali widowiskowo-sportowej. Nazajutrz zaœ goœcie z Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej NSZZ „Solidarnoœæ” zwiedzili jastrzêbskie kopalnie. Tak 
zakoñczy³y siê pierwsze i ostatnie w PRL nieskrêpowane obchody Œwiêta Ludowego 
w naszym mieœcie.

•ród³a: IPN Ka 030/164 Sprawa obiektowa krpt. „Wesele”; „Nasze Problemy” nr 21 
(242) z 12-25 VI 1981; Program festynu z okazji Œwiêta Ludowego 5, 6, 7 czerwca 
1981 r.

Marcin Boratyn
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Fot. J. ¯ak, ze zbiorów GHM.
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Fot. J. ¯ak, ze zbiorów GHM
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kominiarza tutaj zamieszka³ego”. I tak od sierpnia tego¿ roku zosta³ tu zatrudniony 
Józef Kude³ka z ¯or. Za wyczyszczenie komina w budynku jednopiêtrowym 
otrzymywa³ on 8 fenigów, w dwupiêtrowym- 2 srebrne grosze, za komin drewniany- 1 
srebrny grosz. W tym czasie miasto mia³o oko³o 400 kominów i by³y one czyszczone 
latem co 6 tygodni, natomiast zim¹ raz w miesi¹cu. Nie wszystkie kominy by³y 
u¿ywane, gdy¿ wiele domów by³o niezamieszka³ych- co naturalnie obni¿a³o dochody 
kominiarza. Obok mistrza kominiarskiego w tych wiekach wystêpuj¹ czeladnicy i 
uczniowie. Rzemios³o to dysponowa³o rang¹ publiczn¹. Kandydata do zawodu 
wskazywali radni burmistrzowi, który mia³ obowi¹zek go przyj¹æ. Umundurowanie 
kominiarza wskazuje równie¿ na jego pozycjê publiczn¹ nadan¹ ordynkiem 
kominiarskim- porz¹dkiem ustanawianym przez pruski urz¹d królewski. Z licznych 
komisji miejskich i powiatowych dzia³aj¹cych od drugiej po³owy XVIII w. sprawami 
kominiarzy zajmowa³a siê komisja do spraw bezpieczeñstwa po¿arowego. W razie 
po¿aru domu czy stodo³y kominiarz zobowi¹zany by³ ka¿dorazowo stawiæ siê do 
akcji gaszenia i zameldowaæ siê u mistrza po¿arniczego (Brandmeister). Po 
utworzeniu kasy ogniowej (Brand-Cass) w³adze Komory we Wroc³awiu wyp³aca³y 
ubezpieczonym od po¿aru miastom korzystne odszkodowania. St¹d wymagania 
w³adz administracyjnych pilnego przestrzegania ordunków- ogniowego i 
kominiarskiego.

Wp³yw na rozwój tego rzemios³a mia³a niew¹tpliwie troska w³adz gmin wiejskich i 
miejskich o los ludnoœci u¿ytkuj¹cej urz¹dzenia do ogrzewania pomieszczeñ 
mieszkalnych. Zaczadzenia i po¿ary w dawnych wiekach by³y czêste. Ju¿ w XVIII w. 
kominiarze w Polsce utworzyli w³asny cech w Warszawie. Patronem wszystkich 
cechów w Europie by³ œw. Florian. Organizacje te wp³ynê³y korzystnie na rozwój etyki 
zawodowej. To one wystara³y siê o ustanowienie galowych mundurów dla 
kominiarzy. Krój czarnych mundurów zbli¿ony by³ do uniformów ¿o³nierskich, a 
nakryciem g³owy by³ czarny cylinder. Obecne ubranie robocze kominiarzy, 
szczególnie górna ich czêœæ, poniek¹d przypomina œredniowieczne mundury 
galowe.

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

15 lat Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej

W 1995 r. z inicjatywy jastrzêbskich w³adz samorz¹dowych powsta³o 
Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej. Pod koniec kwietnia odby³o siê 
zebranie maj¹ce na celu powo³anie TMZJ, uchwalenie statutu oraz z³o¿enie 
wymaganych dokumentów dla rejestracji stowarzyszenia, które nast¹pi³o na 
pocz¹tku lipca tego¿ roku. Wœród za³o¿ycieli towarzystwa byli m.in.: Janusz Ogieg³o- 
ówczesny prezydent miasta, Stanis³awa Krauz- dzia³aczka „Solidarnoœci” i by³a 
pos³anka do Sejmu kontraktowego, Wojciech Frank- miejski radny, pose³ III kadencji 
Sejmu RP, Leokadia i Leopold Sobczyñscy- oboje zas³u¿eni dla Jastrzêbia dzia³acze 
(nie¿yj¹ca ju¿ pani Leokadia by³a m.in. Radn¹ Sejmiku Województwa Œl¹skiego oraz 
Prezesem Œl¹skiej Fundacji Wspierania Oœwiaty w Jastrzêbiu Zdroju, a pan Leopold 
jest zas³u¿onym dzia³aczem solidarnoœciowym oraz miejskim radnym), nie¿yj¹cy ju¿ 
Antoni Przyby³a- za³o¿yciel Jastrzêbskiej Izby Regionalnej im. Rodziny Witczaków 
oraz Andrzej Duboniewicz- poeta i prozaik wielokrotnie nagradzany za swoje

Zawód kominiarz z przesz³oœci¹ historyczn¹

Odk¹d cz³owiek opanowa³ technikê pos³ugiwania siê ogniem przy wytopie br¹zu, 
a nastêpnie ¿elaza w specjalnie zbudowanych piecach hutniczych, pojawi³a siê 
koniecznoœæ osi¹gniêcia wysokiej temperatury do wytopu rud oraz odprowadzania 
dymu. Hutnictwo doskonale rozwija³o siê ju¿ u Filistrów w Palestynie w XII i XI w. 
p.n.e. Nazwa wyspy Aithaleia, czyli „czarna od sadzy”, zosta³a nazwana przez 
Greków w V w. p.n.e., gdy¿ w³aœnie tam z powodu licznych pieców do wytapiania rud, 
niebo przys³oniête by³o ciemnym dymem. Komin z pieca ogrzewaj¹cego domy 
mieszkalne rozpocz¹³ swoj¹ karierê w IV w. n.e. Posiada³ on czêsto wymiar 1x1 m i 
by³ niski, wznoszony z kamienia. W tym kszta³cie kominy wystêpowa³y jeszcze w 
Europie Zachodniej w XIII w., a wraz z procesem osadnictwa na naszych ziemiach 
znalaz³y i tu swoje zastosowanie. Komin zatem urasta w budownictwie mieszkalnym 
do rangi cywilizacyjnego symbolu.

W XIII-wiecznej Rosji zastosowano do odprowadzania spalin w¹skie, wysokie 
rury, dziêki czemu spalanie okaza³o siê intensywniejsze, a ci¹g w kominie silniejszy. 
Z pewnoœci¹ decyduj¹cy wp³yw na udoskonalenie komina mia³y niskie temperatury 
na zewn¹trz domów mieszkalnych, chat i ziemianek.

Pojawi³ siê tak¿e problem szkodliwoœci dymu i sadzy. Ju¿ w 1068 r. angielski król 
Wilhelm Zdobywca zakaza³ palenia w piecach wêglem. Zarz¹dzenie dotycz¹ce 
stosowania tego opa³u, jako szkodliwego dla zdrowia, zosta³o ponowione w latach 
1273, 1306 i 1326. Przepis ten nie skutkowa³ jeszcze za czasów królowej El¿biety w 
XVI w. W³adczyni zakaza³a u¿ywania wêgla kamiennego do opalania z powodu 
niebezpieczeñstwa zaczadzenia. Ówczeœnie konserwacj¹ kominów i usuwaniem z 
nich sadzy zajmowali siê domownicy, a w hutnictwie- robotnicy zatrudnieni przy 
wytopie metali z rud. Jeszcze w opisach Cieszyna w XVII w. czytamy, ¿e rajcy miasta 
nie potrafi¹ poradziæ sobie z sadz¹ wyrzucan¹ przez mieszkañców przed 
kamieniczki i na goœciniec. W szczegó³owych rejestrach rzemieœlników nieczêsto 
wymieniany jest kominiarz. W okresie najwy¿szego rozkwitu rzemios³ w 1787 r. w 
Pszczynie w zestawieniu figuruje tylko jeden kominiarz obok takich rêkodzielników 
jak: rêkawicznik, ceglarz, guzikarz, miecznik, z³otnik…

Wp³yw na koniecznoœæ budowania kominów murowanych i ich konserwacji przez 
fachowca-kominiarza mia³ edykt króla Prus Fryderyka Wielkiego z 1773 r. w jego tzw. 
„Najwy¿szej deklaracji królewskiej”, w której nak³ania³ szlachtê do zak³adania osad 
wiejskich. W zalecanej kolonizacji w³adca wymaga³, by zabudowania by³y wy³¹cznie 
murowane („masywne”) z kominem! Na podstawie królewskiej Kamery Wojennej i 
Dominialnej z 22 czerwca 1764 r. we Wroc³awiu zarz¹dzono we wszystkich 
dominiach na Œl¹sku, by dla zapobie¿enia nierzadkim wybuchom po¿arów 
wszystkie kominy powinny byæ czêœciej czyszczone przez zatrudnionego w ka¿dym 
powiecie kominiarza, z którym nale¿y zawrzeæ umowê o pracê. W tym czasie browar 
w ̄ orach zatrudnia³ kominiarza z Raciborza- o nieustalonym nazwisku, natomiast w 
latach 1791-1799 miasto to najmowa³o Jana Schmeisera. Zatrudnienie miejskiego 
kominiarza wymaga³o aprobaty wymienionej ju¿ wroc³awskiej Komory, która w 1800 
r. postawi³a miastu warunek zapewnienia sta³ego mieszkania kominiarzowi Janowi 
Figule. Mia³ on czeladnika, któremu rzemios³o przekaza³ 7 lat póŸniej, gdy na sta³e 
przeniós³ siê do Wodzis³awia. Posad¹ kominiarsk¹ zajmowali siê równie¿ radni 
miasta ̄ ory, którzy 21 kwietnia 1811 r. z³o¿yli wniosek „a¿eby zaanga¿owaæ sta³ego 
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Towarzystwo zrzesza ponad 60 cz³onków reprezentuj¹cych ró¿ne œrodowiska i 
organizacje. Wœród najbardziej aktywnych cz³onków nale¿y wymieniæ: Alinê 
Kuboszek- wspó³autorkê kilku ksi¹¿ek o jastrzêbskiej „Solidarnoœci”, Irenê GoŸdzik-
Babicz- pomys³odawczyniê i g³ówn¹ autorkê Jastrzêbskiej Biblioteki Historycznej, 
Halinê Bieleck¹- wspó³organizatorkê konkursu o genealogiach rodzinnych, a tak¿e 
Monikê Mazur i Tomasza Sikorê, którzy swoim zapa³em i zaanga¿owaniem 
wspieraj¹ prezesa Górnego w kierowaniu Towarzystwem Mi³oœników Ziemi 
Jastrzêbskiej. Cz³onkami towarzystwa byli lub nadal nimi s¹ m.in. cz³onkowie JKF 
„Niezale¿ni”- Witold Englender i Stanis³aw Sputo, ks. proboszcz parafii œw. 
Katarzyny w Jastrzêbiu Górnym Wac³aw Basiak, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Maria Kucharska, a tak¿e obecny prezydent miasta Jastrzêbie Zdrój 
Marian Janecki i jego zastêpca Franciszek Piksa. 

Dziêki wspó³pracy z jastrzêbskimi szko³ami i przedszkolami, Miejsk¹ Bibliotek¹ 
Publiczn¹, Miejskim Oœrodkiem Kultury, Urzêdem Miasta, duszpasterzami z 
jastrzêbskich parafii oraz innymi organizacjami dzia³aj¹cymi w naszym regionie 
dzia³alnoœæ Towarzystwa stale siê rozwija. TMZJ posiada tak¿e stronê internetow¹, 
gdzie pod adresem  mo¿na zapoznaæ siê z jego bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ 
oraz skorzystaæ z materia³ów zebranych w dziale „materia³y Ÿród³owe”. Mo¿na mieæ 
nadziejê po³¹czon¹ z pewnoœci¹, ¿e w naszej miejscowoœci powstanie Muzeum 
Miejskie, którego utworzenie jest wpisane w statut Towarzystwa, a zebrane przez 
cz³onków naszego stowarzyszenia doœwiadczenie, wiedza oraz materia³y znacz¹co 
wzbogac¹ tê potrzebn¹ naszemu miastu instytucjê. To wszystko nie by³oby jednak 
mo¿liwe bez wsparcia ze strony mieszkañców naszego miasta, których wk³ad w 
statutow¹ dzia³alnoœæ jest nie do przecenienia. Taka postawa pozwala z 
optymizmem spogl¹daæ w przysz³oœæ i mobilizuje do dalszej pracy na rzecz naszej 
ma³ej ojczyzny i jej mieszkañców.

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

Noc Œwiêtojañska, czyli polskie Walentynki

Œwiêtojañskie sobótki, niegdyœ tak popularne na ca³ym Œl¹sku, na dobre zaczê³y 
zanikaæ dopiero w drugiej po³owie XIX w. Przyczyni³y siê do tego w niema³ej mierze 
zakazy w³adzy koœcielnej i pañstwowej (niebezpieczeñstwo po¿aru). Pod koniec XIX 
i na pocz¹tku XX w. w licznych wsiach i na przedmieœciach mimo to corocznie 
odprawiano uroczystoœci œwiêtojañskie. Zwyczaj ten zachowa³ siê w regionie 
g³ubczyckim, cieszyñskim, pszczyñskim, bielskim, raciborskim, katowickim oraz w 
Beskidzie Œl¹skim.

Czarodziejska noc
Noc Œwiêtojañska, Noc Kupa³y lub po prostu Sobótka to noc czarów, magii, 

mi³oœci, radoœci, noc przesilenia wiosenno-letniego, któr¹ od wieków obchodzono 
weso³o w ca³ej Europie, od krajów œródziemnomorskich po Skandynawiê. Noc 
œwiêtojañska, czyli najkrótsza noc w roku, z 23 na 24 czerwca, w któr¹ jak wierzono, 
mo¿na poznaæ przysz³oœæ, kiedy puszczano wianki na wodê i palono tzw. sobótkowe 
ogniska. Jej dzisiejsze obchody ró¿ni¹ siê zupe³nie od niegdysiejszych, jednak dalej 
kojarz¹ siê z zabaw¹ i magi¹.

www.tmzj.org

Ruptawy z parafi¹ ewangelicko-augsbursk¹, œw. Bart³omieja oraz Niepokalanego 
Serca Najœwiêtszej Marii Panny (2009). Obecnie powstaje szósty tom JBH, którego 
treœæ obejmie historiê Szerokiej, Boryni i Skrzeczkowic.

Cz³onkowie towarzystwa anga¿uj¹ siê w ka¿d¹ inicjatywê maj¹c¹ na celu 
rozpowszechnianie wiedzy na temat historii, kultury oraz obyczajów panuj¹cych na 
terenie miasta Jastrzêbie Zdrój. Nale¿y wspomnieæ o takich dzia³aniach jak choæby 
próba powo³ania Parku Etnograficznego w Jastrzêbiu Zdroju-Bziu, uczestnictwo w 
panelach dyskusyjnych, odczytach, akademiach czy innych regionalnych imprezach 
i uroczystoœciach. Od trzech lat wraz z Miejskim Oœrodkiem Kultury - Galeri¹ Historii 
Miasta jest organizowany Ogólnomiejski Konkurs Genealogii Rodzinnych w 
Jastrzêbiu Zdroju „Jastrzêbski Album”, a od czerwca 2009 r. co miesi¹c ukazuje siê 
biuletyn TMZJ, w którym poruszane s¹ tematy dotycz¹ce naszej jastrzêbskiej ziemi. 
Swoje dzia³ania Towarzystwo kieruje zarówno do dzieci i m³odzie¿y jak i doros³ych 
mieszkañców Jastrzêbia, którzy mog¹ korzystaæ z posiadanej przez cz³onków 
Towarzystwa wiedzy oraz zebranych materia³ów Ÿród³owych. Towarzystwo pog³êbia 
œwiadomoœæ historyczno-kulturaln¹ wœród lokalnej spo³ecznoœci, za co zosta³o 
kilkakrotnie nagrodzone. W 2002 r. za dotychczasow¹ dzia³alnoœæ badawcz¹ i 
popularyzatorsk¹, dokumentuj¹c¹ dzieje ziemi jastrzêbskiej zosta³a przyznana 
przez katowicki oddzia³ Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana „XXX Œl¹ska 
Nagroda im. Juliusza Ligonia”. W 2008 r. za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci 
artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury towarzystwo otrzyma³o 
Zbiorow¹ Nagrodê Miasta Jastrzêbie Zdrój, a rok póŸniej Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ 
za zas³ugi dla Województwa Œl¹skiego przyznan¹ przez Sejmik Województwa 
Œl¹skiego.

utwory, a przede wszystkim Marian Górny- 
pierwszy i, jak na razie jedyny, prezes 
towarzystwa.

TMZJ kontynuuje dzia³ania podjête przez 
Towarzystwo Rozwoju Miasta Jastrzêbie 
Zdrój oraz Jastrzêbskie Towarzystwo 
Spo³eczno-Kulturalne, pielêgnuj¹c wiedzê o 
historii, kulturze i obyczajach z terenu 
naszego miasta. W marcu 2001 r. 
towarzystwo zosta³o wpisane do rejestru 
stowarzyszeñ w Krajowym Rejestrze 
S¹dowym, a w grudniu 2004 r. uzyska³o 
status organizacji po¿ytku publicznego. W 
dorobku TMZJ jest piêæ tomów wydanych w 
ramach Jastrzêbskiej Biblioteki Historycznej. 
Do tej pory zosta³y opisane dzieje Jastrzêbia 
Górnego wraz z parafi¹ œw. Katarzyny 
(2000), uzdrowiska i parafii Najœwiêtszego 
Serca Pana Jezusa w Zdroju (2001), Bzia 
wraz z parafi¹ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i 
Paw³a (2003), Moszczenicy i istniej¹cych na 
jej terenie parafii œw. Miko³aja oraz Matki 
Boskiej Ró¿añcowej (2007), a tak¿e
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Pierwsze wzmianki o paleniu ognisk w noc œwiêtojañsk¹ pochodz¹ z XIII w. 
Sobótkowe zwyczaje przez wiele wieków zachowa³y siê niemal w niezmienionej 
formie na terenie ca³ej Polski. Dzisiaj wiêkszoœæ z nich straci³a swe dawne magiczne 
znaczenie. A szkoda, bo noc œwiêtojañska jest pe³na czarów. Dawniej wierzono, ¿e 
zaklêcia nabieraj¹ ogromnej si³y, zwiêksza siê dzia³anie zió³ mi³osnych (lubczyku), 
ogieñ ma wielk¹ moc, a woda oczyszcza. Trzeba tylko uwa¿aæ na czarownice, które 
próbuj¹ zniszczyæ tej nocy dobre duchy. No i najwa¿niejsze, ¿e w lesie mo¿na 
znaleŸæ tajemniczy kwiat paproci, kwiat szczêœcia, a mo¿e raczej nieszczêœcia. 

Tajemnicza nazwa
Noc Kupa³y, sobótkowa, œwiêtojañska... Wszystkie te nazwy opisuj¹ jedno 

œwiêto. Œwiêto ognia, wody, s³oñca i ksiê¿yca, urodzaju, p³odnoœci, radoœci i mi³oœci. 
To jedna z najdawniejszych uroczystoœci obchodzonych w czasie przesilenia 
letniego na obszarach zamieszkiwanych przez ludy s³owiañskie, germañskie i 
celtyckie. 

Nie wiadomo jak dawni Polacy nazywali te obchody koñcz¹ce wiosnê a 
zapowiadaj¹ce lato i prace ¿niwiarskie, gdy¿ nazwa Sobótek na okreœlenie tego 
obrzêdu jest ju¿ czysto chrzeœcijañskim tworem. Zabawy œwiêtojañskie odbywa³y 
siê bowiem w soboty, mimo wyraŸnych zakazów duchowieñstwa. W XIV i XV w. 
Koœció³ zacz¹³ zakazywaæ obchodów podczas najkrótszej nocy w roku. Z ambon 
ksiê¿a straszyli ogniem piekielnym. Piêtnowali œwiêto za rozpasanie i tradycjê 
pogañsk¹. Ale zwyczaje przetrwa³y. Ludzie œwiêtowali i wierzyli, ¿e dobro zwyciê¿y 
z³o. Poniewa¿ wiêc Koœció³ nie móg³ wykorzeniæ corocznych obchodów „pogañskiej” 
nocy, nada³ Sobótce patrona  œw. Jana Chrzciciela, którego nazwano Kupa³¹, 
poniewa¿ stosowa³ chrzest w formie k¹pieli. I st¹d s³owo Kupa³a. Podobnie na Rusi 
zwyczaj ten okreœla siê jako Noc Kupa³y- oznacza to, ¿e od 24 czerwca wolno siê 
k¹paæ, gdy¿ Jan Chrzciciel wygna³ z wody wszelk¹ „nechrist”. Pogañska nazwa tego 
œwiêta - Kres, wywodz¹ca siê prawdopodobnie od „krzeszenia” ¿ywego ognia, 
zachowa³a siê jedynie u S³oweñców i Serbów. 

Polskie Walentynki, czyli œwiêto zakochanych
P³on¹ ogniska, m³odzie¿ bawi siê przez t¹ magiczn¹ krótk¹ noc, daleko s³ychaæ 

weso³y œpiew, ch³opcy skacz¹ przez p³omienie, dziewczêta puszczaj¹ wianki na 
wodê. Zabawa, radoœæ, œmiech, czary... 

Jednym z wa¿niejszych zwyczajów tej nocy by³o puszczanie przez dziewczêta 
wianków na wodê z zapalon¹ œwiec¹ i zio³ami mi³osnymi. Musia³y siê tam znaleŸæ 
obowi¹zkowo trzy najwa¿niejsze w tym dniu zio³a: bylica, pio³un i dziurawiec, czyli 
ziele œwiêtojañskie. Wianki musia³y mieæ kwiaty polne, takie jak: chabry, rumianki, 
rutê- najlepiej dziewiêæ sztuk. Wieczorem wianki puszczano na wodê parami  
dziewczyny i ch³opaka. Pilnie obserwowano jak wianki siê zachowuj¹. Jeœli p³ynê³y 
równo, a jeszcze lepiej zetknê³y siê ze sob¹ albo dobi³y do brzegu, oznacza³o to 
szybkie zam¹¿pójœcie i szczêœliwe ¿ycie ma³¿eñskie. •le wró¿y³o, kiedy wianek 
zapl¹ta³ siê w zaroœlach, lub zgas³a w nim œwieca. W³aœcicielka takiego wianka na 
zam¹¿pójœcie musia³a jeszcze poczekaæ. A wianek, który zosta³ porwany przez wir i 
zaton¹³ wró¿y³ staropanieñstwo Na Górnym Œl¹sku, gdzie rzek nie by³o du¿o, 
rzucano wianki na drzewa. Dziewczyna sta³a ty³em do drzewa i wianek rzuca³a za 
siebie. Jeœli zaczepi³ siê o ga³êzie i pozosta³ na nich, dziewczyna mia³a wyjœæ za m¹¿ 
w tym roku. Je¿eli nie, trzeba bêdzie tyle lat poczekaæ, ile razy wianek spad³ na 
ziemiê. Panna mog³a rzucaæ 10 razy.

Zreszt¹ wierzeñ zwi¹zanych z noc¹ œwiêtojañsk¹ jest sporo. W sobótkê ogniska 
rozpalano najczêœciej nad wodami, na polach i miedzach. Dym rozchodz¹cy siê 
wokó³ chroni³ pola przed gradem i klêsk¹. Wierzono, ¿e ogieñ œwiêtojañski ma 
wiêksz¹ moc ni¿ ogieñ zwyczajny. Pomocny by³ na wszelkie choroby i ludzkie 
dolegliwoœci cielesne. Wed³ug wierzeñ ka¿dego ludu s³owiañskiego, nie wolno siê 
k¹paæ a¿ do œw. Jana Chrzciciela bez nara¿ania siê na chorobê lub utopienie. 
Dopiero kiedy minie noc œwiêtojañska, woda zostanie oczyszczona mo¿na za¿ywaæ 
k¹pieli bez szkody dla zdrowia i ¿ycia.

Kwiat paproci
Z obrzêdowoœci¹ sobótkow¹ wi¹za³y siê popularne niegdyœ na ca³ym Œl¹sku 

wierzenia o kwiecie paproci. Du¿e znaczenie magiczne mia³y zio³a maj¹ce zapewniæ 
powodzenie i szczêœcie w mi³oœci. Za najskuteczniejsz¹ uwa¿ana by³a w³aœnie 
paproæ czyli jêzycznik (gatunek paproci). Wed³ug bardzo rozpowszechnionych 
wierzeñ w Noc Œwiêtojañsk¹ zakwita³ mityczny kwiat paproci; temu, kto go znajdzie, 
mia³ zapewniæ szczêœcie w mi³oœci, niezwyk³¹ m¹droœæ, si³ê i mo¿liwoœæ zdobycia 
ukrytych skarbów. Kwiat schowany w bucie czyni³ cz³owieka niewidzialnym. Na 
poszukiwania nale¿a³o wybraæ siê samotnie, w tajemnicy przed innymi. Cudowny 
kwiat móg³ znaleŸæ tylko cz³owiek odwa¿ny i szlachetny, warunkiem korzystania z 
jego mocy by³o samozniszczenie pozytywnych cech swojej osobowoœci. „Trzeba 
by³o wyjœæ do lasu w Wigiliê œw. Jana o pó³nocy, zupe³nie nago, zawiesiwszy na siê 
jedynie krzy¿ lub ró¿aniec, zatoczywszy siê magicznym ko³em, zakreœlonym kred¹ 
œwiêcon¹ na Trzech Króli”. Wa¿na by³a tu pora, zaopatrzenie siê w apotropeion 
(przedmioty ochronne) a tak¿e nagoœæ, która symbolicznie oznacza³a wyjœcie poza 
kulturê do œwiata chaosu. 

Jak Noc Œwiêtojañsk¹ obchodziæ bêdzie Œl¹sk?
Wianki w Zebrzydowicach
Dwudniowa impreza (sobota i niedziela) to co roku wiele wydarzeñ przy 
zebrzydowickim zamku i stawie. Muzyka  jak zapowiadaj¹ organizatorzy - bêdzie 
gra³a do bia³ego rana
Tradycyjna ''Noc Œwiêtojañska'' w Brennej 
W Brennej Centrum w koœciele pw. Jana Chrzciciela odbywa siê corocznie obrzêd 
poœwiecenia ognia. Wielk¹ atrakcj¹ wieczoru jest pokaz tañca z ogniem.
Noc Œwiêtojañska na Ochodzitej w Koniakowie
W programie m.in. udój owiec, gra na tr¹bitach, pokaz wyrobu bundzu i poczêstunek 
wyrobionym serem, gawêda na temat nocy œw. Jana, zabawa i tañce przy ognisku.
Góra Soblówka w Beskidzie ̄ ywieckim 
Corocznie odbywa siê tu zlot bêbniarzy, m³odzi ludzie pal¹ ogniska, skacz¹ przez nie 
i tañcz¹ w specjalnych przebraniach, dziewczyny w nieod³¹cznym towarzystwie 
zielnych wianków.
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Jastrzêbie Zdrój na starej pocztówce

Bad Jastrzemb. Partie am Kurhaus (Fragment Domu Zdrojowego)
Pocztówka z pocz¹tku XX w. Przedstawia g³ówn¹ alejê parkow¹ z Domem 
Zdrojowym ukrytym za drzewami. By³ to jeden z pierwszych obiektów 
uzdrowiskowych przeznaczony na dzia³alnoœæ kulturalno-rozrywkow¹. Po jego 
lewej stronie znajdowa³ siê równie¿ niewielki domek lekarza zdrojowego.
Z prawej strony widaæ niedu¿y pawilon pierwszej pijalni zdrojowej wzniesiony w 
pierwszym roku dzia³alnoœci kurortu. Po lewej stronie ledwie widoczna tablica 
pod drzewem- prawdopodobnie upamiêtnia³a fundatora uzdrowiska- hr. Feliksa 
von Koenigsdorffa.
Ze wspomnianych obiektów przetrwa³ jedynie Dom Zdrojowy.
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie i naro¿niki: proste. W lewym 
dolnym rogu napis: “Partie am Kurhaus / Bad Jastrzemb”. Rewers: Nadruk strony 
adresowej: br¹zowy. Poœrodku w poprzek napis: “Verlag: Josef Zahm, Bad 
Jastrzemb”. Karta adresowana i zapisana w jêzyku niemieckim. Znaczek 
pocztowy. Stempel: “GLEIWITZ-[J]ASTR[ZEMB] / BA[...] / ZU[...] / 27.8.[...]”. 
Wymiary: 9,0 x 13,9 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM. Nr inw. GHM/F/4.
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