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Pijalnie i zak³ady k¹pielowe 
w Bad Königsdorff-Jastrzemb

W pierwszych latach istnienia kurort posiada³ tylko jedn¹ pijalniê, która w formie 
altanki ³¹czy³a siê z tak zwanym domem zdrojowym i s³u¿y do tego celu ci¹gle 
jeszcze dzisiaj. Dla wygody kuracjuszy spó³ka akcyjna za³o¿y³a póŸniej instalacjê z 
rur nad znacz¹co wy¿szym placem zdrojowym, w œrodku którego znajdowa³a siê 
studnia i przeprowadzi³a j¹ pod orkiestr¹ do znajduj¹cej siê opodal gustownie 
wyposa¿onej pijalni. 

W obu miejscach mo¿na napiæ siê wody ze studni tak samo dobrej i z takimi 
samymi w³aœciwoœciami, woda sp³ywa bowiem do wspólnych kadzi, 
zainstalowanych w wie¿ach wiertniczych w obu halach. 

Nowy dom zdrojowy, znajduj¹cy siê pomiêdzy starymi, powsta³ w lecie 1862 roku, 
sk³ada siê z d³ugiego jednopiêtrowego budynku z dwupiêtrow¹, zrobion¹ w stylu 
szwajcarskim dobudówk¹. Na jej najwy¿szym piêtrze ma swoj¹ siedzibê Inspekcja 
Zdrojowa.

Zak³ad k¹pielowy posiada w sumie 32 pokoje k¹pielowe, z których 12 
wyposa¿onych jest w ocynkowane wanny, pozosta³e 20 w wanny marmurowe. 
Wyposa¿enie odpowiada we wszystkich wymaganiach swoim czasom, zarówno co 
siê tyczy luksusu jak i u¿ytecznoœci. Wiêkszoœæ pokoi zawiera poza tym du¿e balony 
z blachy ¿elaznej, które uzbrojone w wê¿e gumowe, mog¹ s³u¿yæ w zale¿noœci od 
rodzaju irygacji odpowiednio jako wlewy dopochwowe, do nosa lub uszu. Poza tym w 
oœmiu z tych kabin znajduj¹ siê jeszcze wanny siedz¹ce z mocnym, podnosz¹cym 
siê natryskiem (prysznic przy dolegliwoœciach zwi¹zanych z hemoroidami).
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siê natryskiem (prysznic przy dolegliwoœciach zwi¹zanych z hemoroidami).

Wanny po³¹czone s¹ rurami bezpoœrednio ze Ÿród³em i s¹ zalewane tylko 
naturaln¹ solank¹. Jeœli zgodnie z zaleceniem lekarza powinno siê rozcieñczyæ 
roztwór, obs³uga musi w dzbanach przynieœæ inn¹ wodê. K¹piele s¹ podgrzewane 
dziêki ogrzewaniu parowemu z maszynowni. 

Dno wanien i œcianki boczne nabra³y z biegiem lat koloru czerwono-br¹zowego w 
zwi¹zku z wytr¹caniem siê tlenku ¿elaza z solanki. 

Dwa oddzielne pomieszczenia prysznicowe, wyposa¿one we wspóln¹ 
przebieralniê, znajduj¹ siê w starym domu zdrojowym. Prysznice, które w istocie 
sk³adaj¹ siê z pionowych i horyzontalnych prysznicy strumieniowych i natryskowych, 
mo¿na ³atwo regulowaæ, jeœli chodzi o si³ê i temperaturê. 

Kilka kroków od starego domu zdrojowego wybudowano w roku 1873 k¹pielisko 
parowe.

Powsta³o ono wed³ug wzoru innych tego typu zak³adów, i jako œrodek leczniczy 
zyskuje tylko na znaczeniu g³ównie poprzez to, ¿e solanka jest doprowadzana z 
kadzi dziêki doprowadzeniu gor¹cej pary wodnej i transportowana dalej 
mechanicznie dziêki nagromadzonemu powietrzu. 

Hala inhalacyjna znajduje siê w starym domu zdrojowym. Umieszczony tam 
niezbêdny aparat ma na celu doprowadzenie delikatnie rozdzielonej solanki do 
odpowiednich miejsc aplikacyjnych (nos, gard³o, oczy) i sk³ada siê z oœmiu 
po³¹czonych rozdrabniaczy proszkowych Sales-Giron wprowadzanych w ruch przez 
powietrzn¹ pomp¹ sprê¿aj¹c¹.

K¹piele przenoœne na wzór innych, istniej¹cych w du¿ych miastach, umo¿liwiaj¹ 
zabranie k¹pieli do prywatnych mieszkañ, w razie gdyby stan chorego uniemo¿liwia³ 
wizytê w uzdrowisku.

•ród³o: Weissenberg, Das Jod- und Bromhaltige Soolbad Koenigsdorff-Jastrzemb in 
Ober-Schlesien, seine Kurmittel und Wirkungen, Berlin 1879. Ksi¹¿ka w zbiorach 
GHM.
Przek³ad z niemieckiego: Lucyna Duda (na zlecenie Urzêdu Miasta).

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

Wspomnienie o rodzinie Szraj (czêœæ 1)

Jako wnuk Józefa Szraja nie czujê siê powo³any do oceny jego dokonañ. By³oby 
to z pewnoœci¹ zbyt subiektywne. Mogê jedynie stwierdziæ, ¿e w rozmowach czêsto 
podkreœla³ on znaczenie, jakie posiada dla cz³owieka zapewnienie mu egzystencji 
(pracy i po¿ywienia) oraz okazywanie mu osobistego szacunku. Przypominam sobie 
z okresu dzieciñstwa sposób, w jaki Józef Szraj przyjmowa³ ludzi odwiedzaj¹cych 
Oberhof (niezale¿nie od tego czy osoby te odwiedza³y bezpoœrednio pana Szraja, 
kogoœ z rodziny, czy te¿ kogoœ z personelu). Po krótkiej rozmowie z t¹ osob¹ zwraca³ 
siê do personelu kuchennego ze s³owami: „Dajcie mu chleba i kawy”. Nale¿y tu 
podkreœliæ, ¿e oba te produkty by³y w owym czasie bardzo cenionymi artyku³ami 
spo¿ywczymi. Pan Szraj uwa¿a³, ¿e ¿adna osoba nie mo¿e Oberhofu opuszczaæ z 
„pustym ¿o³¹dkiem”. Jako rolnik, w swojej filozofii ¿yciowej podkreœla³, ¿e „cz³owiek 
jest w stanie myœleæ i tworzyæ, jeœli mu zapewni siê jedzenie”.

Dom Zdrojowy i pierwsza pijalnia wód; ryc. w: “Tygodnik Ilustrowany”, nr 129, 15 VI 1878 r.
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Wiedzia³, ¿e dopiero zapewnienie tak elementarnych potrzeb cz³owieka jak sen i 
¿ywnoœæ umo¿liwia dalszy rozwój i postêp spo³eczeñstwa. Przemys³ móg³ siê 
rozwijaæ tylko na bazie zdrowego rolnictwa. Produkty tej twórczoœci (np. maszyny 
rolnicze, nawozy sztuczne itp.) s¹ zjawiskiem wtórnym, mo¿liwe do tworzenia na 
zasadzie „pe³nego ¿o³¹dka”. One jednak z kolei udoskonala³y i przyczynia³y siê do 
zwiêkszania efektywnoœci produkcji rolnej. To zaœ przyczynia³o siê do zwiêkszania 
dochodów poszczególnych rolników (równie¿ w³aœcicieli ma³ych gospodarstw 
rolnych), a w konsekwencji prowadzi³o do wzrostu zapotrzebowania na nowe rêce 
do pracy i równoczeœnie stwarza³o realne mo¿liwoœci finansowania nowo 
zatrudnianych pracowników, sta³ych lub sezonowych, w tych gospodarstwach. By³ to 
przyk³ad aktywizacji ma³ych gospodarstw rolnych i ich udzia³ w procesie 
zmniejszania siê bezrobocia na wsi. W wyniku zwiêkszonej produkcji, a tym samym 
zwiêkszonej poda¿y na rynku, mala³y ceny ró¿nych produktów rolnych. Dziêki temu 
produkty te stawa³y siê coraz bardziej dostêpne dla g³oduj¹cych wówczas ludzi. Aby 
system ten funkcjonowa³, potrzebne by³o przede wszystkim œwiadome 
zaanga¿owanie w tym procesie rolników. By³o to mo¿liwe poprzez 
rozpowszechnianie na ró¿nych szczeblach, równie¿ œrodowiskowych, 
odpowiednich informacji wœród rolników. Taka interpretacja pewnych zjawisk mo¿e 
wydawaæ siê dzisiaj, kiedy w krajach rozwiniêtych pó³ki sklepowe uginaj¹ siê od 
nadmiaru jedzenia, nieco naiwna.

Józef i Wiktoria
Józef Schrey (póŸniej Szraj) urodzi³ siê 23 marca 1880 r. w Raciborzu, zmar³ 6 

grudnia 1956 r. w szpitalu w Wodzis³awiu Œl¹skim. Jako kilkunastoletni ch³opak 
(najstarszy spoœród trzech synów) straci³ swoj¹ matkê. W kilka lat póŸniej zmar³a 
jego pierwsza macocha, osieracaj¹c kilkoro ma³ych dzieci. Józef poj¹³ za ¿onê 
Wiktoriê z domu £ukoszek (Lukoschek), urodzon¹ 1 wrzeœnia 1882 r. w Raciborzu, 
zmar³¹ 12 grudnia 1956 r. u swojej córki £ucji w Raciborzu-Brzeziu.

Dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzili oboje w Raciborzu w okresach niepokojów 
socjalnych spowodowanych przede wszystkim ogólnym niedostatkiem, szerzeniem 
siê epidemii œmiertelnych chorób zakaŸnych, stosunkowo czêst¹ umieralnoœci¹ 
szczególnie m³odych kobiet w okresie oko³opo³ogowym oraz wysok¹ œmiertelnoœci¹ 
wœród dzieci.

Wiktoria by³a osob¹ bardzo religijn¹ i du¿o czasu poœwiêca³a literaturze 
koœcielnej i historii religii, ale tak¿e literaturze œwieckiej. Intensywnie wspiera³a i 
motywowa³a swego ma³¿onka w jego dzia³alnoœci zawodowej. Józef pochodzi³ z 
rodziny rolniczej i by³ z zawodu rolnikiem, o szerokiej wiedzy z zakresu botaniki i 
zoologii. Wa¿nymi dla niego by³y zagadnienia modernizacji gospodarstw rolnych. 
Jeœli sobie dobrze przypominam to ulubionym autorem w tym zakresie by³ jeden z 
bawarskich specjalistów w zakresie chemii rolniczej (nazwiska jego nie pamiêtam) 
oraz artyku³y naukowe wychodz¹ce w czasopismach w Monachium. Z opowiadañ 
rodzinnych wynika, ¿e swoj¹ karierê zawodow¹ rozpocz¹³ jednak w bran¿y 
ekonomicznej. Zatrudniony by³ w jednym z banków w Raciborzu. Wraz z ma³¿onk¹ 
Wiktori¹ byli oni równie¿ w³aœcicielami sklepu wielobran¿owego w tym¿e mieœcie.

Mieszkaj¹c w Raciborzu m³ody Józef Szraj nawi¹za³ i utrzymywa³ kontakt ze 
œrodowiskami ludzi o- jak sam twierdzi³- postêpowych wówczas pogl¹dach 
humanistycznych, w gronie których pog³êbia³ swoj¹ wiedzê ogóln¹ i fachow¹. W 
owych "czasach raciborskich" nale¿eli do nich ksiê¿a, lekarze, aptekarze,

nauczyciele, prawnicy i rolnicy- w³aœciciele jak na owe czasy nowoczesnych 
maj¹tków ziemskich z okolic Raciborza. Spotkania te odbywa³y siê w atmosferze 
przepojonej ideami œl¹skiego poety Josepha von Eichendorffa. W utworach tego 
autora ceniono mi³oœæ, zarówno w rodzinie, jak i wobec innych ludzi. Zwracano 
równie¿ uwagê na jego wiarê i wiernoœæ Koœcio³owi katolickiemu. Podkreœlano jego 
humanitarne podejœcie i tolerancjê wobec ludzi o innych pogl¹dach religijnych i 
politycznych.

Literatura i ¿ycie Josepha von Eichendorfa nale¿a³y równie¿ do ulubionych w 
pokoleniu starszych wiekiem cz³onków rodziny Szrajów. Artysta nale¿a³ do tych 
poetów niemieckich, którzy obok znajomoœci ³aciny, jêzyka francuskiego i 
hiszpañskiego znali jêzyk polski. Rodzina jego pochodzi³a z Bawarii, sam zaœ 
Joseph von Eichendorff urodzi³ siê w £ubowicach na ziemi œl¹skiej, któr¹ pokocha³ 
na zawsze i têsknotê za ni¹ da³ wyraz w jego utworach. Kult dla tego poety by³ 
g³êboko zakorzeniony u rodziny Schrey (Szraj). Dla przyk³adu jednym z bardzo 
aktywnych propagatorów powrotu popiersia tego pisarza do Raciborza by³ bratanek 
Józefa, pan Hans Emanuel Schrey z Bonn. Oryginalny pomnik von Eichendorffa w 
Raciborzu z 1909 r. zosta³ zniszczony w nastêpstwie dzia³añ wojennych w 1945 r. 
Pan Schrey z Bonn by³ wspó³inicjatorem zbioru datek nie tylko na odtworzenie 
popiersia von Eichendorffa, ale równie¿ na inne wspólne polsko-niemieckie 
przedsiêwziêcia komunalne na terenie Raciborza. Dziêki temu 4 wrzeœnia 1994 r. 
ods³oniête zosta³o w Raciborzu przy ul. Mickiewicza nowe popiersie Josepha von 
Eichendorffa autorstwa Jerzego Latonia.

Szrajowie mieli szeœcioro dzieci: trzech synów i tyle¿ samo córek. Synów 
wykszta³cili na rolników, z kolei córki uczêszcza³y do liceum „Urszulanek” w 
Raciborzu. Rodzice przyk³adali równie¿ du¿¹ uwagê na ich wykszta³cenie muzyczne 
i znajomoœæ jêzyka francuskiego. Najstarsza córka ukoñczy³a dodatkowo szko³ê 
gospodarstwa i ¿ywienia. Wspominam o tym, poniewa¿ kwalifikacje ich 
wykorzystano w pocz¹tkowym okresie zak³adania i utrwalania egzystencji rodziny 
Szraj na terenie Jastrzêbia. Córki i synowie ma³¿eñstwa Szraj byli czynnie 
zaanga¿owani zarówno na Oberhofie, Schlosshofie (Alojzy), jak równie¿ w pracy na 
terenie Sk³adnicy w Jastrzêbiu Dolnym.

Z uczuciem g³êbokiego smutku Wiktoria i Józef Szraj prze¿yli œmieræ dwojga 
najstarszych ich dzieci. O ciê¿kich chwilach zwi¹zanych z tym prze¿yciem 
opowiadano w rodzinie jeszcze czterdzieœci lat póŸniej. Te prze¿ycia oraz 
obserwowane skutki kryzysów ekonomicznych, pog³êbione i utrwalone przez 
wstrz¹sy psychiczne spowodowane prze¿yciami dwóch wojen œwiatowych w 
niezapomniany sposób ukszta³towa³y wra¿liwoœæ Wiktorii i Józefa Szrajów na 
cierpienia i nieszczêœcia ludzi, którzy znajdowali siê w ich otoczeniu. Uczuciowo 
reagowali na potrzeby nie tylko cz³onków rodziny, ale równie¿ na problemy 
zatrudnionych u nich wspó³pracowników czy s¹siadów.

W Jastrzêbiu Górnym
Z opowiadañ pani Wiktorii Szraj wiadomo, ¿e jej ma³¿onek Józef Schrey (Szraj), 

wkrótce po plebiscycie, wspólnie ze swoim przyjacielem Teofilem Pardygo³em 
przejêli od pañstwa polskiego w dzier¿awê Schlosshof- Dwór Zamkowy w Jastrzêbiu 
Górnym. Józef Szraj (mieszkaj¹c nadal w Raciborzu), jako osoba o wykszta³ceniu i 
wiedzy z zakresu rolnictwa, by³ czêstym goœciem Schlosshofu w Jastrzêbiu Górnym. 
Trzeba tu podkreœliæ, ¿e w pocz¹tkowym okresie Dwór Zamkowy by³ podupad³y
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Wiedzia³, ¿e dopiero zapewnienie tak elementarnych potrzeb cz³owieka jak sen i 
¿ywnoœæ umo¿liwia dalszy rozwój i postêp spo³eczeñstwa. Przemys³ móg³ siê 
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przyk³ad aktywizacji ma³ych gospodarstw rolnych i ich udzia³ w procesie 
zmniejszania siê bezrobocia na wsi. W wyniku zwiêkszonej produkcji, a tym samym 
zwiêkszonej poda¿y na rynku, mala³y ceny ró¿nych produktów rolnych. Dziêki temu 
produkty te stawa³y siê coraz bardziej dostêpne dla g³oduj¹cych wówczas ludzi. Aby 
system ten funkcjonowa³, potrzebne by³o przede wszystkim œwiadome 
zaanga¿owanie w tym procesie rolników. By³o to mo¿liwe poprzez 
rozpowszechnianie na ró¿nych szczeblach, równie¿ œrodowiskowych, 
odpowiednich informacji wœród rolników. Taka interpretacja pewnych zjawisk mo¿e 
wydawaæ siê dzisiaj, kiedy w krajach rozwiniêtych pó³ki sklepowe uginaj¹ siê od 
nadmiaru jedzenia, nieco naiwna.

Józef i Wiktoria
Józef Schrey (póŸniej Szraj) urodzi³ siê 23 marca 1880 r. w Raciborzu, zmar³ 6 

grudnia 1956 r. w szpitalu w Wodzis³awiu Œl¹skim. Jako kilkunastoletni ch³opak 
(najstarszy spoœród trzech synów) straci³ swoj¹ matkê. W kilka lat póŸniej zmar³a 
jego pierwsza macocha, osieracaj¹c kilkoro ma³ych dzieci. Józef poj¹³ za ¿onê 
Wiktoriê z domu £ukoszek (Lukoschek), urodzon¹ 1 wrzeœnia 1882 r. w Raciborzu, 
zmar³¹ 12 grudnia 1956 r. u swojej córki £ucji w Raciborzu-Brzeziu.

Dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzili oboje w Raciborzu w okresach niepokojów 
socjalnych spowodowanych przede wszystkim ogólnym niedostatkiem, szerzeniem 
siê epidemii œmiertelnych chorób zakaŸnych, stosunkowo czêst¹ umieralnoœci¹ 
szczególnie m³odych kobiet w okresie oko³opo³ogowym oraz wysok¹ œmiertelnoœci¹ 
wœród dzieci.

Wiktoria by³a osob¹ bardzo religijn¹ i du¿o czasu poœwiêca³a literaturze 
koœcielnej i historii religii, ale tak¿e literaturze œwieckiej. Intensywnie wspiera³a i 
motywowa³a swego ma³¿onka w jego dzia³alnoœci zawodowej. Józef pochodzi³ z 
rodziny rolniczej i by³ z zawodu rolnikiem, o szerokiej wiedzy z zakresu botaniki i 
zoologii. Wa¿nymi dla niego by³y zagadnienia modernizacji gospodarstw rolnych. 
Jeœli sobie dobrze przypominam to ulubionym autorem w tym zakresie by³ jeden z 
bawarskich specjalistów w zakresie chemii rolniczej (nazwiska jego nie pamiêtam) 
oraz artyku³y naukowe wychodz¹ce w czasopismach w Monachium. Z opowiadañ 
rodzinnych wynika, ¿e swoj¹ karierê zawodow¹ rozpocz¹³ jednak w bran¿y 
ekonomicznej. Zatrudniony by³ w jednym z banków w Raciborzu. Wraz z ma³¿onk¹ 
Wiktori¹ byli oni równie¿ w³aœcicielami sklepu wielobran¿owego w tym¿e mieœcie.

Mieszkaj¹c w Raciborzu m³ody Józef Szraj nawi¹za³ i utrzymywa³ kontakt ze 
œrodowiskami ludzi o- jak sam twierdzi³- postêpowych wówczas pogl¹dach 
humanistycznych, w gronie których pog³êbia³ swoj¹ wiedzê ogóln¹ i fachow¹. W 
owych "czasach raciborskich" nale¿eli do nich ksiê¿a, lekarze, aptekarze,

nauczyciele, prawnicy i rolnicy- w³aœciciele jak na owe czasy nowoczesnych 
maj¹tków ziemskich z okolic Raciborza. Spotkania te odbywa³y siê w atmosferze 
przepojonej ideami œl¹skiego poety Josepha von Eichendorffa. W utworach tego 
autora ceniono mi³oœæ, zarówno w rodzinie, jak i wobec innych ludzi. Zwracano 
równie¿ uwagê na jego wiarê i wiernoœæ Koœcio³owi katolickiemu. Podkreœlano jego 
humanitarne podejœcie i tolerancjê wobec ludzi o innych pogl¹dach religijnych i 
politycznych.

Literatura i ¿ycie Josepha von Eichendorfa nale¿a³y równie¿ do ulubionych w 
pokoleniu starszych wiekiem cz³onków rodziny Szrajów. Artysta nale¿a³ do tych 
poetów niemieckich, którzy obok znajomoœci ³aciny, jêzyka francuskiego i 
hiszpañskiego znali jêzyk polski. Rodzina jego pochodzi³a z Bawarii, sam zaœ 
Joseph von Eichendorff urodzi³ siê w £ubowicach na ziemi œl¹skiej, któr¹ pokocha³ 
na zawsze i têsknotê za ni¹ da³ wyraz w jego utworach. Kult dla tego poety by³ 
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Raciborzu z 1909 r. zosta³ zniszczony w nastêpstwie dzia³añ wojennych w 1945 r. 
Pan Schrey z Bonn by³ wspó³inicjatorem zbioru datek nie tylko na odtworzenie 
popiersia von Eichendorffa, ale równie¿ na inne wspólne polsko-niemieckie 
przedsiêwziêcia komunalne na terenie Raciborza. Dziêki temu 4 wrzeœnia 1994 r. 
ods³oniête zosta³o w Raciborzu przy ul. Mickiewicza nowe popiersie Josepha von 
Eichendorffa autorstwa Jerzego Latonia.

Szrajowie mieli szeœcioro dzieci: trzech synów i tyle¿ samo córek. Synów 
wykszta³cili na rolników, z kolei córki uczêszcza³y do liceum „Urszulanek” w 
Raciborzu. Rodzice przyk³adali równie¿ du¿¹ uwagê na ich wykszta³cenie muzyczne 
i znajomoœæ jêzyka francuskiego. Najstarsza córka ukoñczy³a dodatkowo szko³ê 
gospodarstwa i ¿ywienia. Wspominam o tym, poniewa¿ kwalifikacje ich 
wykorzystano w pocz¹tkowym okresie zak³adania i utrwalania egzystencji rodziny 
Szraj na terenie Jastrzêbia. Córki i synowie ma³¿eñstwa Szraj byli czynnie 
zaanga¿owani zarówno na Oberhofie, Schlosshofie (Alojzy), jak równie¿ w pracy na 
terenie Sk³adnicy w Jastrzêbiu Dolnym.

Z uczuciem g³êbokiego smutku Wiktoria i Józef Szraj prze¿yli œmieræ dwojga 
najstarszych ich dzieci. O ciê¿kich chwilach zwi¹zanych z tym prze¿yciem 
opowiadano w rodzinie jeszcze czterdzieœci lat póŸniej. Te prze¿ycia oraz 
obserwowane skutki kryzysów ekonomicznych, pog³êbione i utrwalone przez 
wstrz¹sy psychiczne spowodowane prze¿yciami dwóch wojen œwiatowych w 
niezapomniany sposób ukszta³towa³y wra¿liwoœæ Wiktorii i Józefa Szrajów na 
cierpienia i nieszczêœcia ludzi, którzy znajdowali siê w ich otoczeniu. Uczuciowo 
reagowali na potrzeby nie tylko cz³onków rodziny, ale równie¿ na problemy 
zatrudnionych u nich wspó³pracowników czy s¹siadów.

W Jastrzêbiu Górnym
Z opowiadañ pani Wiktorii Szraj wiadomo, ¿e jej ma³¿onek Józef Schrey (Szraj), 

wkrótce po plebiscycie, wspólnie ze swoim przyjacielem Teofilem Pardygo³em 
przejêli od pañstwa polskiego w dzier¿awê Schlosshof- Dwór Zamkowy w Jastrzêbiu 
Górnym. Józef Szraj (mieszkaj¹c nadal w Raciborzu), jako osoba o wykszta³ceniu i 
wiedzy z zakresu rolnictwa, by³ czêstym goœciem Schlosshofu w Jastrzêbiu Górnym. 
Trzeba tu podkreœliæ, ¿e w pocz¹tkowym okresie Dwór Zamkowy by³ podupad³y
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Józef Szraj z córk¹ Zofi¹ przed Sk³adnic¹, l. 30. XX w. 
Fot. ze zbiorów rodziny Schrey

gospodarczo. W³aœcicielem tego dworu by³ bowiem Skarb Pañstwa, czyli 
praktycznie rzecz bior¹c brak by³o rzeczywistego gospodarza. Wspólnie z panem 
Pardygo³em Józef Szraj podj¹³ siê unowoczeœnienia tego gospodarstwa. Jego 
celem by³o wprowadzenie nowej organizacji pracy, unowoczeœnienie sposobu 
uprawy oraz wprowadzanie dotychczas w gospodarstwie nie uprawianych gatunków 
roœlin. Nie szczêdzi³ on równie¿ czasu na kontakty z mieszkañcami Jastrzêbia. 
Wkrótce nawi¹za³ bli¿szy, a z czasem serdeczny, kontakt z proboszczem koœcio³a 
œw. Katarzyny w Jastrzêbiu Górnym, ks. Czernikiem.

Jak twierdzi³a jego ma³¿onka Wiktoria, Józef (wówczas jeszcze Schrey) po 
ka¿dym powrocie z Jastrzêbia do Raciborza wyra¿a³ siê z du¿ym powa¿aniem i 
uznaniem dla jego mieszkañców. Bardzo podoba³y mu siê równie¿ pagórkowate 
krajobrazy Jastrzêbia. Gdy podczas jednego z pobytów w Schlosshofie dowiedzia³ 
siê, ¿e baron von Suchen zamierza sprzedaæ Oberhof, nie opuœci³a go ju¿ myœl 
zakupienia tego maj¹tku. W którym roku rodzina Schrey-Szraj przenios³a siê z 
Raciborza do Jastrzêbia, tego dok³adnie nie wiemy. Wœród nas, wnuków, kr¹¿¹ 
ró¿ne daty. By³y to prawdopodobnie lata 1927-28. Próbujemy je odtworzyæ na 
podstawie wieku naszych matek, w którym one to przyby³y do Jastrzêbia. Baron von 
Suchen-Poszukinski by³ od d³u¿szego czasu powa¿nie chory. Z powodu choroby nie 
by³ on w stanie koncentrowaæ swej energii na utrzymaniu gospodarstwa na 
wymaganym poziomie. Dwór ten stopniowo podupada³ i sta³ siê gospodarczo 
zaniedbany. Józef Szraj, pocz¹tkowo wynaj¹³, a póŸniej kupi³ Oberhof od barona von 
Suchen-Poszukinskiego.

Dwór Zamkowy (Schlosshof) znajdowa³ siê powy¿ej by³ego dworca kolejowego w 
Jastrzêbiu Górnym. Brukowana droga od ul. Pszczyñskiej obok domu pañstwa Goik 
(mieœci³a siê w nim dawniej Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska”), poprzez przejazd 
kolejowy, pomiêdzy dwoma stawami obok piêknego z lewej strony parku, prowadzi³a 
do znajduj¹cego siê na wzgórzu ogrodzonego dziedziñca gospodarstwa. Po 
przekroczeniu dwóch ogrodzeñ po lewej stronie znajdowa³ siê zamek. W pewnej 
odleg³oœci od zamku, z jego prawej strony, znajdowa³o siê kilka starych, wysokich 
drzew lipowych. U podnó¿a parku (znajduj¹cego siê od ty³u budynku zamku) obecne 
by³y du¿e podziemia (tzw. lodownia), w których zim¹ gromadzono du¿e p³aty lodu 
pochodz¹ce z poni¿ej umiejscowionych stawów. W pomieszczeniach tych by³o tak 
zimno, ¿e czêœæ nie wykorzystanego latem lodu pozostawa³a zamarzniêta a¿ do 
nastêpnej zimy. Mówiono, ¿e pomieszczenia te posiada³y pewne znaczenie 
historyczne. By³y one zbudowane z cegie³ o doœæ du¿ych rozmiarach.

Do maj¹tku Schlosshof nale¿a³a, oprócz zamku, piêknego parku za nim, zagród, 
inspektorówki, zabudowañ gospodarczych, ³¹k i pól uprawnych, Kyndry, znajduj¹ca 
siê za kaplic¹ œw. Jana Nepomucena, cegielnia. Zosta³a ona w czasie dzia³añ 
wojennych 1945 r. kompletnie zniszczona. Po wojnie nie podjêto w niej produkcji 
ceg³y. Poroœniête z czasem traw¹ do³y po wydobywanej glinie sta³y siê zastêpczymi 
pastwiskami dla krów Schlosshofu. Na terenach by³ej cegielni znajduje siê obecnie 
Urz¹d Miejski w Jastrzêbiu Zdroju.

Wy¿ni Dwór (Oberhof) zlokalizowany by³ w œrodku, pomiêdzy odleg³¹ od niego o 
oko³o kilkaset metrów ul. Pszczyñsk¹ oraz gospodarstwem pañstwa Lerch. Od 
strony obecnej KWK „Zofiówka” oraz od strony Pniówka znajdowa³y siê pola 
Oberhofu. Z ty³u pomiêdzy wysokimi drzewami ogrodu a polami prowadzi³a droga 
³¹cz¹ca ul. Pszczyñsk¹ z osiedlem Dêbina.

W pewnej odleg³oœci od ul. 
Pszczyñskiej, równolegle do 
niej wzd³u¿ bocznej czêœci 
Oberhofu przebiega³a droga 
polna prowadz¹ca w kierunku 
Pniówka i Szerokiej. Niestety 
teren ten jest obecnie zajêty 
przez wysypisko œmieci. Na 
czêœci terenu obecnej KWK 
„Zofiówka” znajdowa³ siê 
dawniej tzw. Stary Dwór, 
którego czêœæ pola równie¿ 
po wojnie nale¿a³o jeszcze do 
Oberhofu.

Sk³adnica znajdowa³a siê 
w centrum korzystnego wêz³a 
k o m u n i k a c y j n e g o ,  n a  
wysokoœci skrzy¿owania ul. 
P s z c z y ñ s k i e j  z  u l i c ¹  
prowadz¹c¹ w kierunku 
Centnerowca, Ruptawy, 
Moszczenicy i Cieszyna, 
poni¿ej pobliskiego dworca 
kolejowego. Pomieszczenia i 
place Sk³adnicy mieœci³y siê 
czêœciowo z lewej i czêœciowo 
z prawej strony od ul. 
Pszczyñskiej. Jad¹c od 
s t r o n y  P a w ³ o w i c  d o

Wodzis³awia, po lewej stronie od ul. Pszczyñskiej (na przeciwko piekarni Chy³y) 
znajdowa³ budynek, w którym mieœci³ siê sklep i mieszkania. W budynku tym 
znajdowa³a siê równie¿ restauracja, a po wojnie kino. Druga czêœæ Sk³adnicy z 
du¿ym placem, wag¹ przeznaczon¹ do wa¿enia furmanek i samochodów 
ciê¿arowych oraz pomieszczeniami, w których mieœci³ miêdzy innymi siê zak³ad 
rymarski pana Gatnarczyka (zwany „Siedlokiem”) znajdowa³a siê po przeciwnej 
stronie ul. Pszczyñskiej. Sk³adnicê prowadzi³a córka Józefa Szraja, Zofia. W 
„spotkaniach rozpowszechniania wiedzy rolniczej” uczestniczyli równie¿, na 
zmianê, pan Józef Szraj osobiœcie, jego córka £ucja oraz jego synowie: rolnik Alojzy 
Szraj i in¿ynier rolnik Józef Szraj - m³odszy. 

Po przeniesieniu siê do Jastrzêbia oko³o roku 1927 Schreyowie zmienili pisowniê 
swojego nazwiska na Szraj. Józef zosta³ patronem koœcio³a œw. Katarzyny w 
Jastrzêbiu Górnym, a jego rodzina otrzyma³a tzw. ³awkê kolatorsk¹ przy o³tarzu w 
koœciele parafialnym.

Oberhof ulega³ systematycznej modernizacji. Wprowadzano hodowle nowych 
odmian roœlin u¿ytkowych, których dotychczas nie uprawiano (przynajmniej na 
szersz¹ skalê) na polach Jastrzêbia Górnego. Dziêki unowoczeœnieniu maj¹tków 
Schlosshofu i Oberhofu, wprowadzania nowych metod uprawy, nowych metod
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Pszczyñskiej, równolegle do 
niej wzd³u¿ bocznej czêœci 
Oberhofu przebiega³a droga 
polna prowadz¹ca w kierunku 
Pniówka i Szerokiej. Niestety 
teren ten jest obecnie zajêty 
przez wysypisko œmieci. Na 
czêœci terenu obecnej KWK 
„Zofiówka” znajdowa³ siê 
dawniej tzw. Stary Dwór, 
którego czêœæ pola równie¿ 
po wojnie nale¿a³o jeszcze do 
Oberhofu.

Sk³adnica znajdowa³a siê 
w centrum korzystnego wêz³a 
k o m u n i k a c y j n e g o ,  n a  
wysokoœci skrzy¿owania ul. 
P s z c z y ñ s k i e j  z  u l i c ¹  
prowadz¹c¹ w kierunku 
Centnerowca, Ruptawy, 
Moszczenicy i Cieszyna, 
poni¿ej pobliskiego dworca 
kolejowego. Pomieszczenia i 
place Sk³adnicy mieœci³y siê 
czêœciowo z lewej i czêœciowo 
z prawej strony od ul. 
Pszczyñskiej. Jad¹c od 
s t r o n y  P a w ³ o w i c  d o

Wodzis³awia, po lewej stronie od ul. Pszczyñskiej (na przeciwko piekarni Chy³y) 
znajdowa³ budynek, w którym mieœci³ siê sklep i mieszkania. W budynku tym 
znajdowa³a siê równie¿ restauracja, a po wojnie kino. Druga czêœæ Sk³adnicy z 
du¿ym placem, wag¹ przeznaczon¹ do wa¿enia furmanek i samochodów 
ciê¿arowych oraz pomieszczeniami, w których mieœci³ miêdzy innymi siê zak³ad 
rymarski pana Gatnarczyka (zwany „Siedlokiem”) znajdowa³a siê po przeciwnej 
stronie ul. Pszczyñskiej. Sk³adnicê prowadzi³a córka Józefa Szraja, Zofia. W 
„spotkaniach rozpowszechniania wiedzy rolniczej” uczestniczyli równie¿, na 
zmianê, pan Józef Szraj osobiœcie, jego córka £ucja oraz jego synowie: rolnik Alojzy 
Szraj i in¿ynier rolnik Józef Szraj - m³odszy. 

Po przeniesieniu siê do Jastrzêbia oko³o roku 1927 Schreyowie zmienili pisowniê 
swojego nazwiska na Szraj. Józef zosta³ patronem koœcio³a œw. Katarzyny w 
Jastrzêbiu Górnym, a jego rodzina otrzyma³a tzw. ³awkê kolatorsk¹ przy o³tarzu w 
koœciele parafialnym.

Oberhof ulega³ systematycznej modernizacji. Wprowadzano hodowle nowych 
odmian roœlin u¿ytkowych, których dotychczas nie uprawiano (przynajmniej na 
szersz¹ skalê) na polach Jastrzêbia Górnego. Dziêki unowoczeœnieniu maj¹tków 
Schlosshofu i Oberhofu, wprowadzania nowych metod uprawy, nowych metod
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komunikacji i stosunków miêdzy zatrudnionymi pracownikami, szerzenia nowej 
kultury rolnej za poœrednictwem Sk³adnicy w Jastrzêbiu Dolnym, Józef Szraj szybko 
pozyska³ sobie uznanie i sympatiê wœród mieszkañców Jastrzêbia. Zaproponowano 
mu kandydowanie do Sejmu Œl¹skiego. Tym razem zdecydowanie odmówi³. 
Twierdzi³ mianowicie, ¿e ka¿dy cz³owiek ma swe miejsce w zale¿noœci od jego 
uzdolnieñ. Uwa¿a³, ¿e jego miejsce jest w produkcji i w rozpowszechnianiu 
¿ywnoœci, a nie w polityce.

W 1930 r. Teofil Pardygo³ przed œmierci¹ poprosi³ swego przyjaciela Józefa o 
objêcie opiek¹ ca³oœci Schlosshofu. Na gospodarstwie tym pozosta³a sama 23-letnia 
córka, Aniela Pardygo³, której matka zmar³a ju¿ w 1924 r. I ona sta³a siê cz³onkiem 
rodziny Szraj. W okresie parcelacji w latach 30. Józef Szraj wykupi³ po³owê maj¹tku 
(m.in. Kyndrê) dla swego syna Alojzego oraz, jako kurator Schlosshofu, dopilnowa³, 
aby czêœæ maj¹tku wykupiono na rzecz Anieli Pardygo³ i jej siostry Gertrudy 
Jankowskiej. Aniela Pardygo³ wysz³a póŸniej za m¹¿ za najstarszego syna Józefa, 
Alojzego Szraja. Oprócz pola do Kyndry nale¿a³ dom mieszkalny i zabudowania 
gospodarcze. Zabudowania te po wojnie nie by³y zamieszka³e. Prowadzi³a do nich 
droga polna biegn¹ca z prawej strony, równolegle do cegielni, w kierunku Ruptawy.

Henryk Schrey (Geldern/Niemcy, lekarz)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohaterska postawa m³odzie¿y naszego regionu

Narodowa pamiêæ jest najwy¿szym dobrem, nie pozwala zapomnieæ nie tylko o 
ludziach, którzy oddali ¿ycie dla ojczyzny, ale te¿ nakazuje wyra¿anie czci i szacunku 
dla osób, które prze¿y³y, mimo ¿e nara¿a³y swoje ¿ycie dla wielkiej sprawy. Pamiêæ 
narodowa sk³ania do zachowania od zapomnienia czynów tych ludzi i jest Ÿród³em 
nauki, a na co dzieñ pozwala naœladowaæ co dobre i szlachetne dla ¿yj¹cych. 
Pozwolimy sobie na przekazanie wspomnieñ o naszych rówieœnikach ¿yj¹cych w 
czasach okupacji hitlerowskiej w tutejszym regionie. Od samego pocz¹tku na naszej 
ziemi wespó³ ze starszym pokoleniem m³odzie¿, a nawet i m³odociani byli w³¹czeni 
do pracy w podziemiu. 

Wiosn¹ 1940 r. powsta³ Zwi¹zek Walki Zbrojnej (ZWZ), który przekszta³cony 
zosta³ w organizacjê podziemn¹ - Armiê Krajow¹ (AK). Obejmowa³a ona powiaty: 
pszczyñski, rybnicki, kozielski oraz czêœæ powiatu cieszyñskiego i raciborskiego, 
siêgaj¹c a¿ na Zaolzie. Jedn¹ z placówek Rybnickiego Inspektoratu AK na terenie 
Jastrzêbia by³a „Stokrotka”. Siedzibê sztabu „Stokrotki” czêsto zmieniano i miêdzy 
innymi znajdowa³a siê w zabudowaniach Rafa³a Sitka. Najm³odszym ³¹cznikiem AK 
by³ Serafin Lepich, maj¹cy wówczas zaledwie 12 lat, syn £azarza i Marii z domu Sitek 
z Jastrzêbia Górnego. Jak mocno musia³o biæ serce Serafina, kiedy 15 sierpnia 1942 
r. zosta³ zaprzysiê¿ony w obecnoœci inspektora rybnickiego AK- W³adys³awa 
Kuboszka. Jako niepozorny ch³opiec udawa³ siê rowerem lub poci¹giem do ró¿nych 
miejscowoœci: Szerokiej, Krzy¿owic, Marklowic, Go³kowic, Chwa³owic, Rudziczki, 
czy te¿ do oddzia³u partyzanckiego w Brennej, by rozwoziæ instrukcje, prasê 
konspiracyjn¹, lekarstwa, a nawet broñ. 

Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e ca³a rodzina ch³opca by³a zaanga¿owana w dzia³alnoœæ 
konspiracyjn¹. Serafin przej¹³ patriotyzm pielêgnowany w tej rodzinie. Mia³em 
okazjê poznaæ Serafina jako kolegê klasowego w gimnazjum im. Karola Miarki w

¯orach w latach powojennych. Wtedy nie zna³em jego przesz³oœci zwi¹zanej z prac¹ 
konspiracyjn¹, ale ujmowa³a mnie jego serdecznoœæ, ¿yczliwoœæ i wysoka kultura 
s³owa. Nie nawi¹zywa³ do swej dzia³alnoœci partyzanckiej w AK, gdy¿ w PRL-u by³ to 
temat tabu, a akowska placówka „Stokrotka” dozna³a straszliwego szoku, bo w nocy 
z 6 na 7 sierpnia 1943 r. zastrzelono trzech akowców z tej placówki: Albina Stencla, 
Józefa Obracaja i Leona Worynê. Wydarzenie to opisuje szczegó³owo Józef Musio³ 
w ksi¹¿ce „Œl¹zacy”. Jako doros³y cz³owiek kolega Serafin udziela³ siê w pracy 
spo³ecznej, pe³ni³ miêdzy innymi funkcjê radnego Miejskiej Rady Narodowej w 
¯orach. Zmar³ m³odo i nie by³o mu dane doczekaæ wolnej i niepodleg³ej Polski.

Jak ju¿ wspomniano, Œl¹zacy, w tym m³odzie¿, nie mogli siê pogodziæ z re¿imem 
okupacji hitlerowskiej. Po aresztowaniach uczestników powstañ œl¹skich m³odzi 
studenci z Gotartowic, dzisiejszej dzielnicy Rybnika, wychowani na idea³ach 
harcerskich, na pocz¹tku 1940 r. utworzyli organizacjê niepodleg³oœciow¹ o nazwie 
Polska Tajna Organizacja Powstañcza (PTOP). Zwerbowali do niej wielu cz³onków 
tak¿e z s¹siednich wiosek. Pocz¹tkowo celem organizacji by³o udzielanie pomocy 
materialnej rodzinom powstañców œl¹skich aresztowanych przez Niemców. 
Zbierano dla nich pieni¹dze i przekazywano zdobyte bony na ¿ywnoœæ i ubrania, bo 
Polacy kartek na te artyku³y nie otrzymywali. Ale na tym aktywni cz³onkowie nie 
poprzestali, bo zaczêli wydawaæ dwutygodnik „Zew Wolnoœci”, pisany na maszynie 
zdobytej w wypadzie na urz¹d gminy w K³okocinie. Gazetka, o nak³adzie 200 
egzemplarzy, dociera³a do miejsc w kilku powiatach. Wzywa³a Œl¹zaków do 
wytrwania, hartu ducha i odwetu za krzywdy. Za pieni¹dze ze sk³adek zakupiono 
powielacz i aparat radiowy, by mieæ kontakt ze œwiatem. Pierwszy numer tajnego 
pisemka ukaza³ siê 11 lipca 1941 r. 

Ci cz³onkowie PTOP, którzy ukrywali siê przed powo³aniem do wojska 
niemieckiego, zaczêli tworzyæ struktury organizacji zbrojnej i gromadzili broñ. Na 
stacji kolejowej w Gotartowicach przeprowadzili akcjê opró¿niania wagonów z 
amunicji i ¿ywnoœci przeznaczonej dla wojska niemieckiego. 

W maju 1942 r. dosz³o do dekonspiracji organizacji. Akcj¹ przeciwko jej cz³onkom 
kierowa³a katowicka placówka gestapo. W nocy z 21 na 22 maja 1942 r. zgin¹³ Pawe³ 
Holek we w³asnym domu w trakcie próby zatrzymania go. Tej nocy aresztowano 
kilkunastu cz³onków PTOP, a w nastêpnych dniach dalsze 66 osób, w tym krewnych 
cz³onków PTOP. W akcji przeciwko tej organizacji zatrzymano 149 osób, wœród nich 
kilka kobiet. Gotartowice liczy³y wtedy ³¹cznie z dzieæmi 1618 mieszkañców, wiêc 
aresztowano co dziesi¹tego. Pocz¹tkowo zatrzymanych umieszczono w wiêzieniu 
tymczasowym gestapo w Mys³owicach, gdzie zostali poddani œledztwu. Stamt¹d po 
oko³o dwóch miesi¹cach czêœæ z nich przewieziono do obozu koncentracyjnego w 
Auschwitz. Wœród aresztowanych byli tak¿e dwudziestolatkowie, a nawet m³odsi. 
Zostali straceni w niespe³na pó³ roku, wierni swym has³om - Bóg i Ojczyzna. Wyroki 
wydawa³ s¹d doraŸny. Nazwiska tych, którzy zginêli upamiêtniono po wojnie na 
pomniku w gotartowickim parku przy remizie stra¿ackiej. 

To, co zgotowano gotartowiczanom 27 lipca 1942 r. wstrz¹snê³o ca³¹ okolic¹. 
Uzbrojeni gestapowcy otoczyli wieœ. Wszyscy ludzie ze wsi i wiosek okolicznych bez 
niemieckiej grupy narodowoœciowej, a wiêc Polacy, otrzymali wezwanie do stawienia 
siê w tym dniu przed budynkiem gminy, gdzie obecnie znajduje siê przedszkole, z 
adnotacj¹, ¿e niestawienie siê bêdzie skutkowa³o zsy³k¹ do obozu 
koncentracyjnego. Ci, zaliczeni do grupy I i II, uwa¿ani za Niemców, mieli siê stawiæ z
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komunikacji i stosunków miêdzy zatrudnionymi pracownikami, szerzenia nowej 
kultury rolnej za poœrednictwem Sk³adnicy w Jastrzêbiu Dolnym, Józef Szraj szybko 
pozyska³ sobie uznanie i sympatiê wœród mieszkañców Jastrzêbia. Zaproponowano 
mu kandydowanie do Sejmu Œl¹skiego. Tym razem zdecydowanie odmówi³. 
Twierdzi³ mianowicie, ¿e ka¿dy cz³owiek ma swe miejsce w zale¿noœci od jego 
uzdolnieñ. Uwa¿a³, ¿e jego miejsce jest w produkcji i w rozpowszechnianiu 
¿ywnoœci, a nie w polityce.

W 1930 r. Teofil Pardygo³ przed œmierci¹ poprosi³ swego przyjaciela Józefa o 
objêcie opiek¹ ca³oœci Schlosshofu. Na gospodarstwie tym pozosta³a sama 23-letnia 
córka, Aniela Pardygo³, której matka zmar³a ju¿ w 1924 r. I ona sta³a siê cz³onkiem 
rodziny Szraj. W okresie parcelacji w latach 30. Józef Szraj wykupi³ po³owê maj¹tku 
(m.in. Kyndrê) dla swego syna Alojzego oraz, jako kurator Schlosshofu, dopilnowa³, 
aby czêœæ maj¹tku wykupiono na rzecz Anieli Pardygo³ i jej siostry Gertrudy 
Jankowskiej. Aniela Pardygo³ wysz³a póŸniej za m¹¿ za najstarszego syna Józefa, 
Alojzego Szraja. Oprócz pola do Kyndry nale¿a³ dom mieszkalny i zabudowania 
gospodarcze. Zabudowania te po wojnie nie by³y zamieszka³e. Prowadzi³a do nich 
droga polna biegn¹ca z prawej strony, równolegle do cegielni, w kierunku Ruptawy.

Henryk Schrey (Geldern/Niemcy, lekarz)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohaterska postawa m³odzie¿y naszego regionu

Narodowa pamiêæ jest najwy¿szym dobrem, nie pozwala zapomnieæ nie tylko o 
ludziach, którzy oddali ¿ycie dla ojczyzny, ale te¿ nakazuje wyra¿anie czci i szacunku 
dla osób, które prze¿y³y, mimo ¿e nara¿a³y swoje ¿ycie dla wielkiej sprawy. Pamiêæ 
narodowa sk³ania do zachowania od zapomnienia czynów tych ludzi i jest Ÿród³em 
nauki, a na co dzieñ pozwala naœladowaæ co dobre i szlachetne dla ¿yj¹cych. 
Pozwolimy sobie na przekazanie wspomnieñ o naszych rówieœnikach ¿yj¹cych w 
czasach okupacji hitlerowskiej w tutejszym regionie. Od samego pocz¹tku na naszej 
ziemi wespó³ ze starszym pokoleniem m³odzie¿, a nawet i m³odociani byli w³¹czeni 
do pracy w podziemiu. 

Wiosn¹ 1940 r. powsta³ Zwi¹zek Walki Zbrojnej (ZWZ), który przekszta³cony 
zosta³ w organizacjê podziemn¹ - Armiê Krajow¹ (AK). Obejmowa³a ona powiaty: 
pszczyñski, rybnicki, kozielski oraz czêœæ powiatu cieszyñskiego i raciborskiego, 
siêgaj¹c a¿ na Zaolzie. Jedn¹ z placówek Rybnickiego Inspektoratu AK na terenie 
Jastrzêbia by³a „Stokrotka”. Siedzibê sztabu „Stokrotki” czêsto zmieniano i miêdzy 
innymi znajdowa³a siê w zabudowaniach Rafa³a Sitka. Najm³odszym ³¹cznikiem AK 
by³ Serafin Lepich, maj¹cy wówczas zaledwie 12 lat, syn £azarza i Marii z domu Sitek 
z Jastrzêbia Górnego. Jak mocno musia³o biæ serce Serafina, kiedy 15 sierpnia 1942 
r. zosta³ zaprzysiê¿ony w obecnoœci inspektora rybnickiego AK- W³adys³awa 
Kuboszka. Jako niepozorny ch³opiec udawa³ siê rowerem lub poci¹giem do ró¿nych 
miejscowoœci: Szerokiej, Krzy¿owic, Marklowic, Go³kowic, Chwa³owic, Rudziczki, 
czy te¿ do oddzia³u partyzanckiego w Brennej, by rozwoziæ instrukcje, prasê 
konspiracyjn¹, lekarstwa, a nawet broñ. 

Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e ca³a rodzina ch³opca by³a zaanga¿owana w dzia³alnoœæ 
konspiracyjn¹. Serafin przej¹³ patriotyzm pielêgnowany w tej rodzinie. Mia³em 
okazjê poznaæ Serafina jako kolegê klasowego w gimnazjum im. Karola Miarki w

¯orach w latach powojennych. Wtedy nie zna³em jego przesz³oœci zwi¹zanej z prac¹ 
konspiracyjn¹, ale ujmowa³a mnie jego serdecznoœæ, ¿yczliwoœæ i wysoka kultura 
s³owa. Nie nawi¹zywa³ do swej dzia³alnoœci partyzanckiej w AK, gdy¿ w PRL-u by³ to 
temat tabu, a akowska placówka „Stokrotka” dozna³a straszliwego szoku, bo w nocy 
z 6 na 7 sierpnia 1943 r. zastrzelono trzech akowców z tej placówki: Albina Stencla, 
Józefa Obracaja i Leona Worynê. Wydarzenie to opisuje szczegó³owo Józef Musio³ 
w ksi¹¿ce „Œl¹zacy”. Jako doros³y cz³owiek kolega Serafin udziela³ siê w pracy 
spo³ecznej, pe³ni³ miêdzy innymi funkcjê radnego Miejskiej Rady Narodowej w 
¯orach. Zmar³ m³odo i nie by³o mu dane doczekaæ wolnej i niepodleg³ej Polski.

Jak ju¿ wspomniano, Œl¹zacy, w tym m³odzie¿, nie mogli siê pogodziæ z re¿imem 
okupacji hitlerowskiej. Po aresztowaniach uczestników powstañ œl¹skich m³odzi 
studenci z Gotartowic, dzisiejszej dzielnicy Rybnika, wychowani na idea³ach 
harcerskich, na pocz¹tku 1940 r. utworzyli organizacjê niepodleg³oœciow¹ o nazwie 
Polska Tajna Organizacja Powstañcza (PTOP). Zwerbowali do niej wielu cz³onków 
tak¿e z s¹siednich wiosek. Pocz¹tkowo celem organizacji by³o udzielanie pomocy 
materialnej rodzinom powstañców œl¹skich aresztowanych przez Niemców. 
Zbierano dla nich pieni¹dze i przekazywano zdobyte bony na ¿ywnoœæ i ubrania, bo 
Polacy kartek na te artyku³y nie otrzymywali. Ale na tym aktywni cz³onkowie nie 
poprzestali, bo zaczêli wydawaæ dwutygodnik „Zew Wolnoœci”, pisany na maszynie 
zdobytej w wypadzie na urz¹d gminy w K³okocinie. Gazetka, o nak³adzie 200 
egzemplarzy, dociera³a do miejsc w kilku powiatach. Wzywa³a Œl¹zaków do 
wytrwania, hartu ducha i odwetu za krzywdy. Za pieni¹dze ze sk³adek zakupiono 
powielacz i aparat radiowy, by mieæ kontakt ze œwiatem. Pierwszy numer tajnego 
pisemka ukaza³ siê 11 lipca 1941 r. 

Ci cz³onkowie PTOP, którzy ukrywali siê przed powo³aniem do wojska 
niemieckiego, zaczêli tworzyæ struktury organizacji zbrojnej i gromadzili broñ. Na 
stacji kolejowej w Gotartowicach przeprowadzili akcjê opró¿niania wagonów z 
amunicji i ¿ywnoœci przeznaczonej dla wojska niemieckiego. 

W maju 1942 r. dosz³o do dekonspiracji organizacji. Akcj¹ przeciwko jej cz³onkom 
kierowa³a katowicka placówka gestapo. W nocy z 21 na 22 maja 1942 r. zgin¹³ Pawe³ 
Holek we w³asnym domu w trakcie próby zatrzymania go. Tej nocy aresztowano 
kilkunastu cz³onków PTOP, a w nastêpnych dniach dalsze 66 osób, w tym krewnych 
cz³onków PTOP. W akcji przeciwko tej organizacji zatrzymano 149 osób, wœród nich 
kilka kobiet. Gotartowice liczy³y wtedy ³¹cznie z dzieæmi 1618 mieszkañców, wiêc 
aresztowano co dziesi¹tego. Pocz¹tkowo zatrzymanych umieszczono w wiêzieniu 
tymczasowym gestapo w Mys³owicach, gdzie zostali poddani œledztwu. Stamt¹d po 
oko³o dwóch miesi¹cach czêœæ z nich przewieziono do obozu koncentracyjnego w 
Auschwitz. Wœród aresztowanych byli tak¿e dwudziestolatkowie, a nawet m³odsi. 
Zostali straceni w niespe³na pó³ roku, wierni swym has³om - Bóg i Ojczyzna. Wyroki 
wydawa³ s¹d doraŸny. Nazwiska tych, którzy zginêli upamiêtniono po wojnie na 
pomniku w gotartowickim parku przy remizie stra¿ackiej. 

To, co zgotowano gotartowiczanom 27 lipca 1942 r. wstrz¹snê³o ca³¹ okolic¹. 
Uzbrojeni gestapowcy otoczyli wieœ. Wszyscy ludzie ze wsi i wiosek okolicznych bez 
niemieckiej grupy narodowoœciowej, a wiêc Polacy, otrzymali wezwanie do stawienia 
siê w tym dniu przed budynkiem gminy, gdzie obecnie znajduje siê przedszkole, z 
adnotacj¹, ¿e niestawienie siê bêdzie skutkowa³o zsy³k¹ do obozu 
koncentracyjnego. Ci, zaliczeni do grupy I i II, uwa¿ani za Niemców, mieli siê stawiæ z
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obywatelskiego obowi¹zku. Przez Boguszowice jecha³y bryczki z urzêdnikami 
kopalni „Jankowice”. Jad¹cy tymi pojazdami mieli bardzo weso³e oblicza, bo 
przecie¿ jechali na ciekawe widowisko! 

Zgromadzeni pod presj¹ ludzie zobaczyli na ma³ym placyku, obok potoku, dwie 
szubienice, a wokó³ miejsca stracenia - karabiny maszynowe. W pewnym momencie 
podjecha³ samochód-wiêŸniarka. Po chwili wysz³y z niego dwie wymizerowane 
postacie, a uzbrojeni gestapowcy prowadzili je na podest pod szubienicê. Byli to 
dwaj harcerze gotartowiccy, Pawe³ i Franciszek Buchalikowie, tak zmienieni, ¿e 
jednego nie pozna³ w³asny ojciec. Wysoki rang¹ gestapowiec odczyta³ wyrok 
Himmlera skazuj¹cy ich na œmieræ przez powieszenie. Wszystkie twarze 
skamienia³y, s³ychaæ by³o szloch pojedynczych osób. Niemcy triumfowali. Wtem 
pad³y ostatnie s³owa Franciszka i Paw³a: „Jestem niewinny. Niech ¿yje Polska! Matko 
Boska Czêstochowska ratuj nasze rodziny”. Kat zawiesi³ im pêtle na szyjê, 
stukniêcie desek i dwaj m³odzi bohaterowie oddali swe ¿ycie za Polskê. Nawet w 
obliczu œmierci siê nie ugiêli, „…a Pan Bóg, ach ludzie, Pan Bóg za g³owê siê chwyci³ 
obur¹cz”. Tak zakoñczy³ literat i poeta swój wiersz zatytu³owany „Szubienice 
gotartowickie”. 

A niemieccy urzêdnicy z kopalni, widzowie zdarzenia, wracali ze zwieszonymi 
g³owami. Zapewne niektórzy uzmys³owili sobie, ¿e nie patrzyli na œmieræ bandytów, 
ale bohaterów. Pamiêtamy, jak po wojnie w zniewolonej Polsce w ró¿nych 
œrodowiskach toczy³a siê dyskusja, czy m³odzi powinni podejmowaæ siê czynów, za 
które musieli ryzykowaæ ¿yciem. Po latach mo¿na powiedzieæ, ¿e widocznie tak, bo 
wielkie sprawy wymagaj¹ czasem nawet œmierci. Taka by³a potrzeba chwili, po której 
pozosta³ wzór dla potomnych.

Helena i Leon Bia³eccy (Jastrzêbie Zdrój-Szeroka, historycy regionu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojskowa S³u¿ba Ochrony Powstania

Polskie w³adze cywilne i wojskowe, w kraju i na uchodŸstwie, liczy³y siê z 
mo¿liwoœci¹ powszechnego powstania narodowego. Komenda Okrêgu Œl¹skiego 
Zwi¹zku Walki Zbrojnej (ZWZ) otrzyma³a zadania planu „W” od Komendy G³ównej. 
Jego planiœci liczyli siê z rozk³adem armii niemieckiej na frontach. Wojska 
przebywaj¹ce w konspiracji mia³y og³osiæ stan czujnoœci, czyni¹c przygotowania do 
uderzenia akcjami bojowymi. Poniewa¿ do przewidywanej sytuacji nie dosz³o, armia 
wroga nie uleg³a rozk³adowi i nadal toczy³a walki, plan „W” traci³ swoj¹ aktualnoœæ. 
KG ZWZ opracowa³a plan „Burza” mobilizuj¹cy podleg³e sobie oddzia³y do walki z 
ustêpuj¹cym okupantem- uderzeniem na jego tylne pozycje, a tak¿e otwiera³ on 
mo¿liwoœæ zg³oszenia siê do dyspozycji sojuszniczych si³ sowieckich, jako wojskowe 
formacje nadal podleg³e rz¹dowi polskiemu w Londynie.

Uzupe³niaj¹c te plany gen. W³adys³aw Sikorski 15 lipca 1941 r. wyda³ rozkaz- 
jeszcze w ramach struktur ZWZ- na mocy którego organizacja ta rozpoczê³a 
tworzenie w terenie S³u¿bê Ochrony Powstania (SOP), przemianowan¹ niebawem 
na Wojskow¹ S³u¿bê Ochrony Powstania (WSOP). Mia³a to byæ odrêbna struktura 
administracyjna i wojskowa, uprawnieniami zbli¿ona do policji polskiej oraz 
upowa¿niona do powo³ania administracji, tworzenia s³u¿b wartowniczych celem 
ochrony obiektów gospodarczych, placówek pocztowych, linii kolejowych i mienia

ludnoœci cywilnej. WSOP by³ jednym z pionów organizacji ZWZ-AK- jednostki tego 
pionu nie zalicza³y siê do szturmowych (liniowych), lecz pomocniczych z zadaniem 
ochrony wymienionych obiektów.

Inspektorat Rybnicki ZWZ-AK krpt. „¯yrafa”, „Rokita”, „Plebania”, planowa³ 
odtworzenie 75 pu³ku piechoty z 1939 r., opartego na batalionach po 3 kompanie 
strzeleckie w obwodach. Do zbudowania WSOP przy batalionach potrzebowa³ 
doœwiadczonej kadry dowódczej. W tym te¿ czasie byli podoficerowie i oficerowie 
przedwojennej Pañstwowej Stra¿y Granicznej, dot¹d niezaanga¿owani w 
podziemnym ZWZ, spotykali siê w celu omówienia w³¹czenia siê do walk z 
okupantem w Inspektoracie „¯yrafa”. O tym dowiedzia³ siê szef Inspektoratu ppor. 
mgr W³adys³aw Kuboszek ps. „Bogus³aw”, „Bober”, „Koœcielny”, który przez swojego 
zastêpcê por. Paw³a Cierpio³a ps. „Fred”, szefa wywiadu „¯yrafy” (przedwojenny 
policjant sekcji kryminalnej) nawi¹za³ kontakt z szefem Stra¿y Granicznej w Orzeszu 
Janem Spyr¹, zamieszka³ym w Dêbieñsku. Mimo w¹t³ego stanu zdrowia Spyra 
wyrazi³ zgodê na propozycjê i w pierwszych dniach wrzeœnia 1942 r. pod Osinami 
zosta³ zaprzysiê¿ony przez Kuboszka, przyjmuj¹c pseudonimy „Lech” vel „Sablik” 
vel „Szpada” z awansem dowódcy WSOP w „Plebani”.

Awansem tym „Lech” wszed³ do sztabu Inspektoratu Rybnickiego w randze 
zastêpcy komendanta tego¿ Inspektoratu (obok Kuboszka, Cierpio³a i por. mgr. 
Franciszka ̄ yme³ki ps. „Sêp”, „Orlik”, „Rêbacz”).

Nie bêd¹c organizacyjnie podporz¹dkowan¹ pod pion III- operacyjny, tylko pod 
bezpoœrednie dowództwo sztabu, struktura ta mia³a du¿e znaczenie. Nie by³a jednak 
umieszczona w schematach organizacyjnych ZWZ-AK. W obwodach funkcjonowa³a 
przy batalionach, nie dysponowa³a w³asnym kryptonimem wyrazowym, literowym 
czy cyfrowym. Tok pracy WSOP regulowa³a Instrukcja Komendanta Si³ Zbrojnych 
gen. Stefana Roweckiego (nr 74) z 8 grudnia 1942 r., która dotar³a do sztabu J. 
Spyry. Jako komendant sk³ada³ Kuboszkowi „Raporty stanu WSOP” od wrzeœnia 
1942 do marca 1944 r., póŸniej zaœ- do wiosny 1945 r.- jego nastêpca Józef Bieniek 
ps. „Walery”, przedwojenny funkcjonariusz Stra¿y Granicznej oraz Wilhelm Rojek 
ps.”Binder”, podkomisarz WSOP w Rybniku.

Komisarz „Lech” podzieli³ teren na komisariaty odpowiadaj¹ce obwodom i 
batalionom. Podkomisariaty, miejscowoœci i dru¿yny liczy³y od 4 do 6 ludzi. Komisarz 
by³a szefem komisariatu lub podkomisariatu. Komisariatowi WSOP Rybnik 
podlega³y: podkomisariat Rybnik-miasto (dowódca Andrzej Zotyka ps. „Ryœ”), 
podkomisariat Wodzis³aw wraz z 24 miejscowoœciami, Rydu³towy z 20 
miejscowoœciami (kom. Franciszek Wojak ps. „Ruch”), Knurów z 7 miejscowoœciami, 
Orzesze z 13 wsiami, Lubomia z 21 wsiami (kom. Franciszek Kie³tyka). W sk³ad 
komisariatu Pszczyna (kom. Wiktor Trybuœ ps. „Ilicz”, po nim Witold Hajda ps. 
„Polikarp”) wchodzi³y podkomisariaty: Bieruñ z 16 wsiami, Paw³owice z 11 wsiami, 
Tychy z 9 miejscowoœciami, Miko³ów (dow. Alojzy Piecha ps. „Staszek”). 
Podinspektorat ZWZ-AK Cieszyn krpt. „Cis”, obwód Skoczów „Mak” (kom. Roman 
Gajewski ps. „Gajer”, „Or³owski”), podkomisariat Zaolzie krpt. „Wêgiel” (dow. 
„Czarny”). Ponadto dzia³a³ WSOP kolejowy Rybnik-Pszczyna z komisarzem Piotrem 
Ko³ochem w randze zastêpcy komendanta Jana Spyry. Latem 1943 r. komendant 
Inspektoratu W. Kuboszek wyda³ jednostkom WSOP rozkaz o zaopatrzeniu siê w 
opaski organizacyjne „WSOP” oraz otoczeniu opiek¹ nad dezerterami z 
Wehrmachtu celem wykorzystania ich do potrzeb AK. Komisarz Ko³och prowadzi³ na 
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obywatelskiego obowi¹zku. Przez Boguszowice jecha³y bryczki z urzêdnikami 
kopalni „Jankowice”. Jad¹cy tymi pojazdami mieli bardzo weso³e oblicza, bo 
przecie¿ jechali na ciekawe widowisko! 

Zgromadzeni pod presj¹ ludzie zobaczyli na ma³ym placyku, obok potoku, dwie 
szubienice, a wokó³ miejsca stracenia - karabiny maszynowe. W pewnym momencie 
podjecha³ samochód-wiêŸniarka. Po chwili wysz³y z niego dwie wymizerowane 
postacie, a uzbrojeni gestapowcy prowadzili je na podest pod szubienicê. Byli to 
dwaj harcerze gotartowiccy, Pawe³ i Franciszek Buchalikowie, tak zmienieni, ¿e 
jednego nie pozna³ w³asny ojciec. Wysoki rang¹ gestapowiec odczyta³ wyrok 
Himmlera skazuj¹cy ich na œmieræ przez powieszenie. Wszystkie twarze 
skamienia³y, s³ychaæ by³o szloch pojedynczych osób. Niemcy triumfowali. Wtem 
pad³y ostatnie s³owa Franciszka i Paw³a: „Jestem niewinny. Niech ¿yje Polska! Matko 
Boska Czêstochowska ratuj nasze rodziny”. Kat zawiesi³ im pêtle na szyjê, 
stukniêcie desek i dwaj m³odzi bohaterowie oddali swe ¿ycie za Polskê. Nawet w 
obliczu œmierci siê nie ugiêli, „…a Pan Bóg, ach ludzie, Pan Bóg za g³owê siê chwyci³ 
obur¹cz”. Tak zakoñczy³ literat i poeta swój wiersz zatytu³owany „Szubienice 
gotartowickie”. 

A niemieccy urzêdnicy z kopalni, widzowie zdarzenia, wracali ze zwieszonymi 
g³owami. Zapewne niektórzy uzmys³owili sobie, ¿e nie patrzyli na œmieræ bandytów, 
ale bohaterów. Pamiêtamy, jak po wojnie w zniewolonej Polsce w ró¿nych 
œrodowiskach toczy³a siê dyskusja, czy m³odzi powinni podejmowaæ siê czynów, za 
które musieli ryzykowaæ ¿yciem. Po latach mo¿na powiedzieæ, ¿e widocznie tak, bo 
wielkie sprawy wymagaj¹ czasem nawet œmierci. Taka by³a potrzeba chwili, po której 
pozosta³ wzór dla potomnych.

Helena i Leon Bia³eccy (Jastrzêbie Zdrój-Szeroka, historycy regionu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojskowa S³u¿ba Ochrony Powstania

Polskie w³adze cywilne i wojskowe, w kraju i na uchodŸstwie, liczy³y siê z 
mo¿liwoœci¹ powszechnego powstania narodowego. Komenda Okrêgu Œl¹skiego 
Zwi¹zku Walki Zbrojnej (ZWZ) otrzyma³a zadania planu „W” od Komendy G³ównej. 
Jego planiœci liczyli siê z rozk³adem armii niemieckiej na frontach. Wojska 
przebywaj¹ce w konspiracji mia³y og³osiæ stan czujnoœci, czyni¹c przygotowania do 
uderzenia akcjami bojowymi. Poniewa¿ do przewidywanej sytuacji nie dosz³o, armia 
wroga nie uleg³a rozk³adowi i nadal toczy³a walki, plan „W” traci³ swoj¹ aktualnoœæ. 
KG ZWZ opracowa³a plan „Burza” mobilizuj¹cy podleg³e sobie oddzia³y do walki z 
ustêpuj¹cym okupantem- uderzeniem na jego tylne pozycje, a tak¿e otwiera³ on 
mo¿liwoœæ zg³oszenia siê do dyspozycji sojuszniczych si³ sowieckich, jako wojskowe 
formacje nadal podleg³e rz¹dowi polskiemu w Londynie.

Uzupe³niaj¹c te plany gen. W³adys³aw Sikorski 15 lipca 1941 r. wyda³ rozkaz- 
jeszcze w ramach struktur ZWZ- na mocy którego organizacja ta rozpoczê³a 
tworzenie w terenie S³u¿bê Ochrony Powstania (SOP), przemianowan¹ niebawem 
na Wojskow¹ S³u¿bê Ochrony Powstania (WSOP). Mia³a to byæ odrêbna struktura 
administracyjna i wojskowa, uprawnieniami zbli¿ona do policji polskiej oraz 
upowa¿niona do powo³ania administracji, tworzenia s³u¿b wartowniczych celem 
ochrony obiektów gospodarczych, placówek pocztowych, linii kolejowych i mienia

ludnoœci cywilnej. WSOP by³ jednym z pionów organizacji ZWZ-AK- jednostki tego 
pionu nie zalicza³y siê do szturmowych (liniowych), lecz pomocniczych z zadaniem 
ochrony wymienionych obiektów.

Inspektorat Rybnicki ZWZ-AK krpt. „¯yrafa”, „Rokita”, „Plebania”, planowa³ 
odtworzenie 75 pu³ku piechoty z 1939 r., opartego na batalionach po 3 kompanie 
strzeleckie w obwodach. Do zbudowania WSOP przy batalionach potrzebowa³ 
doœwiadczonej kadry dowódczej. W tym te¿ czasie byli podoficerowie i oficerowie 
przedwojennej Pañstwowej Stra¿y Granicznej, dot¹d niezaanga¿owani w 
podziemnym ZWZ, spotykali siê w celu omówienia w³¹czenia siê do walk z 
okupantem w Inspektoracie „¯yrafa”. O tym dowiedzia³ siê szef Inspektoratu ppor. 
mgr W³adys³aw Kuboszek ps. „Bogus³aw”, „Bober”, „Koœcielny”, który przez swojego 
zastêpcê por. Paw³a Cierpio³a ps. „Fred”, szefa wywiadu „¯yrafy” (przedwojenny 
policjant sekcji kryminalnej) nawi¹za³ kontakt z szefem Stra¿y Granicznej w Orzeszu 
Janem Spyr¹, zamieszka³ym w Dêbieñsku. Mimo w¹t³ego stanu zdrowia Spyra 
wyrazi³ zgodê na propozycjê i w pierwszych dniach wrzeœnia 1942 r. pod Osinami 
zosta³ zaprzysiê¿ony przez Kuboszka, przyjmuj¹c pseudonimy „Lech” vel „Sablik” 
vel „Szpada” z awansem dowódcy WSOP w „Plebani”.

Awansem tym „Lech” wszed³ do sztabu Inspektoratu Rybnickiego w randze 
zastêpcy komendanta tego¿ Inspektoratu (obok Kuboszka, Cierpio³a i por. mgr. 
Franciszka ̄ yme³ki ps. „Sêp”, „Orlik”, „Rêbacz”).

Nie bêd¹c organizacyjnie podporz¹dkowan¹ pod pion III- operacyjny, tylko pod 
bezpoœrednie dowództwo sztabu, struktura ta mia³a du¿e znaczenie. Nie by³a jednak 
umieszczona w schematach organizacyjnych ZWZ-AK. W obwodach funkcjonowa³a 
przy batalionach, nie dysponowa³a w³asnym kryptonimem wyrazowym, literowym 
czy cyfrowym. Tok pracy WSOP regulowa³a Instrukcja Komendanta Si³ Zbrojnych 
gen. Stefana Roweckiego (nr 74) z 8 grudnia 1942 r., która dotar³a do sztabu J. 
Spyry. Jako komendant sk³ada³ Kuboszkowi „Raporty stanu WSOP” od wrzeœnia 
1942 do marca 1944 r., póŸniej zaœ- do wiosny 1945 r.- jego nastêpca Józef Bieniek 
ps. „Walery”, przedwojenny funkcjonariusz Stra¿y Granicznej oraz Wilhelm Rojek 
ps.”Binder”, podkomisarz WSOP w Rybniku.

Komisarz „Lech” podzieli³ teren na komisariaty odpowiadaj¹ce obwodom i 
batalionom. Podkomisariaty, miejscowoœci i dru¿yny liczy³y od 4 do 6 ludzi. Komisarz 
by³a szefem komisariatu lub podkomisariatu. Komisariatowi WSOP Rybnik 
podlega³y: podkomisariat Rybnik-miasto (dowódca Andrzej Zotyka ps. „Ryœ”), 
podkomisariat Wodzis³aw wraz z 24 miejscowoœciami, Rydu³towy z 20 
miejscowoœciami (kom. Franciszek Wojak ps. „Ruch”), Knurów z 7 miejscowoœciami, 
Orzesze z 13 wsiami, Lubomia z 21 wsiami (kom. Franciszek Kie³tyka). W sk³ad 
komisariatu Pszczyna (kom. Wiktor Trybuœ ps. „Ilicz”, po nim Witold Hajda ps. 
„Polikarp”) wchodzi³y podkomisariaty: Bieruñ z 16 wsiami, Paw³owice z 11 wsiami, 
Tychy z 9 miejscowoœciami, Miko³ów (dow. Alojzy Piecha ps. „Staszek”). 
Podinspektorat ZWZ-AK Cieszyn krpt. „Cis”, obwód Skoczów „Mak” (kom. Roman 
Gajewski ps. „Gajer”, „Or³owski”), podkomisariat Zaolzie krpt. „Wêgiel” (dow. 
„Czarny”). Ponadto dzia³a³ WSOP kolejowy Rybnik-Pszczyna z komisarzem Piotrem 
Ko³ochem w randze zastêpcy komendanta Jana Spyry. Latem 1943 r. komendant 
Inspektoratu W. Kuboszek wyda³ jednostkom WSOP rozkaz o zaopatrzeniu siê w 
opaski organizacyjne „WSOP” oraz otoczeniu opiek¹ nad dezerterami z 
Wehrmachtu celem wykorzystania ich do potrzeb AK. Komisarz Ko³och prowadzi³ na 
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samodzielny wywiad terenowy, a jego efekty s³u¿y³y przeprowadzeniu dywersji na 
urz¹dzeniach kolejowych. Podzieli³ on komisariat na odcinki, którymi obsadzi³ ok. 
300 ludŸmi WSOP- czêœciowo wtajemniczonych, czêœciowo upatrzonych. 
Jednostka ta zosta³a rozbita przez gestapo w marcu 1943 r. Do zdrady przyczynili siê 
mieszkañcy Rybnika W. i P.- konfidenci gestapo, których nieœwiadomie (?) do WSOP 
wprowadzi³ „Lubicz”, tak¿e przez swoj¹ nieostro¿noœæ.

Z udzia³em WSOP dowódca kompanii Orzesze Maksymilian Chrobok ps. „Orlik” 
w lutym 1945 r. ochroni³ kopalniê „Knurów” przed sabota¿em wycofuj¹cych siê 
Niemców i Wehrmachtu, którzy jako przegrani w odwecie zatapiali lub uszkadzali 
kopalnie. Taki los czeka³ kopalniê „Anna” w Pszowie- uratowan¹ z udzia³em dru¿yny 
WSOP. Komendant „Lech” jeszcze w 1943 r. sporz¹dzi³ wykaz awansowy i 
przedstawi³ Kuboszkowi czterech ludzi do awansu. Byli to: W³adys³aw Babiñski ps. 
„Sas” z wywiadu krpt. „Stragan” (pracuj¹cy w Donau Speditions Gesellschaft, 
aresztowany 19 VI 1943 r., wojnê prze¿y³), Wojaczek z Dêbieñska, Józef Bieniek ps. 
„Walery” i wnioskuj¹cy, czyli „Lech”. Efekt tego wniosku jest nieznany. Odprawy z 
podkomendnymi „Lech” organizowa³ u Garusa w Rudziczce, w Œwierklanach u J. 
Macioñczyka, w Krzy¿owicach. Wiosn¹ 1944 r. przyjmowa³ wraz ze sztabem 
„Rokity” pp³k. Zygmunta Waltera-Janke, komendanta Okrêgu Œl¹skiego AK na stacji 
kolejowej w Jastrzêbiu Górnym, oczekuj¹c na przyjazd poci¹gu od ̄ or i Paw³owic w 
godzinach miêdzy 13 i 16. Inne Ÿród³o tej wizyty podaje, ¿e odby³a siê latem 1943 r. 
Mia³ w niej uczestniczyæ „Lech”, a dzieñ wczeœniej w ̄ orach zosta³ zastrzelony przez 
tamtejsz¹ policjê por. Franciszek Wojtas ps. „Pluskwa” z Go³kowic, w czasie gdy mia³ 
odebraæ broñ w umówionym miejscu. Okolicznoœæ ta œci¹gnê³a do Jastrzêbia oko³o 
stu funkcjonariuszy policji i gestapo- w³aœnie w dniu wizyty komendanta Jankego.

Klêska powstania warszawskiego spowodowa³a, ¿e pp³k. Zygmunt Walter-Janke 
zakaza³ podkomendnym wykonania przygotowanego planu „Burza” w ca³ym okrêgu. 
Ludzie zmobilizowani w szeregi WSOP mogli nadal pozostaæ w szeregach AK. Po 
przejœciu frontu Jan Spyra „Lech” stan¹³ na czele Rady Narodowej obejmuj¹c 
funkcjê wójta w Dêbieñsku. W 1946 r. pracowa³ w Banku Rolnym w Rybniku do chwili 
aresztowania przez funkcjonariuszy PUBP w Rybniku, a nastêpnie os¹dzony na 
karê 5 lat wiêzienia.

Nie wszystkie stanowiska w strukturach WSOP Inspektoratu „¯yrafa” zosta³y 
obsadzone w terenie. Komisarze w obwodach mieli dowódców upatrzonych, a ci z 
kolei upatrzonych w dru¿ynach, oczekuj¹cych na dyspozycje. Odtworzenie po 
latach faktów- z uwagi na brak œwiadków i dokumentów- jest niemo¿liwe. W 
zachowanych wspomnieniach oraz w literaturze przedmiotu WSOP pojawia siê 
sporadycznie, co nie upowa¿nia do zakwestionowania jej obecnoœci w latach 1942-
1945.

Literatura: A. Dziuba, Podziemie poakowskie w powiecie rybnickim 1945-1947, w: 
Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej w latach 1942-1947, 
Rybnik 2004; T. Miler, Sylwetki rybnickich inspektorów Armii Krajowej, tam¿e; J. 
Niekrasz, Z dziejów AK na Œl¹sku, Warszawa 1985; Z. Walter-Janke, W Armii 
Krajowej na Œl¹sku, Katowice 1986; zbiory w³asne autora, mps.

Boles³aw Niezgoda (Jastrzêbie Zdrój-Ruptawa, historyk regionu)

Jastrzêbie - miasto z wielkiej p³yty

W 1955 r. zapad³a decyzja o budowie kopalñ wêgla kamiennego na terenie 
Jastrzêbia. Z uzdrowiskowej, spokojnej miejscowoœci Jastrzêbie mia³o staæ siê 
potentatem w produkcji wêgla kamiennego. Wraz z budow¹ nowych kopalñ pojawi³a 
siê potrzeba zapewnienia mieszkañ dla pracowników zak³adów wydobywczych. 
Pod koniec lat 50. rozpoczêto budowê nowych osiedli na terenie Jastrzêbia. 
Pierwsze bloki powsta³y w dzielnicy Zdrój, gdzie zamieszkali pracownicy budowanej 
kopalni Moszczenica i w Jastrzêbiu Dolnym, gdzie wzniesiono osiedle „PrzyjaŸñ” 
obok kopalni „Jastrzêbie”. Rozpoczêto tak¿e projektowanie oraz budowê „Nowego 
Miasta” na terenie Jastrzêbia Górnego. W obecnej strefie Centrum zaplanowano 
powstanie osiedla Jastrzêbie III. Tak powsta³y bloki przy ul. Œl¹skiej, Warmiñskiej 
czy £owickiej. Zastosowane systemy budowania metod¹ „œlizgu” (np. ul. Œl¹ska)  
czy „Domino” (np. ul. Warmiñska) nie dawa³y zadowalaj¹cych efektów co do 
szybkoœci powstawania nowych domów. Zbyt ma³y przyrost liczby mieszkañ w 
porównaniu do przyrostu mieszkañców zmusi³ budowniczych miasta do zmiany 
technologii na bardziej efektywn¹. W tym celu zakupiono w NRD licencjê na budowê 
bloków z wielkiej p³yty. Decyzja ta poci¹gnê³a za sob¹ zmianê planów 
zagospodarowania przestrzennego i rozpoczêcie projektowania miasta niemal od 
podstaw, wrêcz na gor¹co. Zaplanowano powstanie kolejnych osiedli - IV, V, VI oraz 
VII (z tego ostatniego zrezygnowano ze wzglêdu na szkody górnicze). Wybudowane 
w Bziu Zameckim oraz ¯orach „fabryki domów” pozwoli³y na przyspieszenie 
tworzenia nowych osiedli, zarazem nakazuj¹c zmianê koncepcji usytuowania i 
rozmieszczenia nowych bloków z wielkiej p³yty. Budowê fabryki rozpoczêto w 
sierpniu 1967 r., a wiêc nieca³e pó³ roku od podjêcia decyzji. Ukoñczon¹ j¹ dwa lata

Uroczyste oddanie do u¿ytku Fabryki Domów w Bziu, 17 VII 1969 r., fot. M. Machoczek, 
w: “Nowiny” nr 30, 22 VII 1969 r.
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samodzielny wywiad terenowy, a jego efekty s³u¿y³y przeprowadzeniu dywersji na 
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kolejowej w Jastrzêbiu Górnym, oczekuj¹c na przyjazd poci¹gu od ̄ or i Paw³owic w 
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odebraæ broñ w umówionym miejscu. Okolicznoœæ ta œci¹gnê³a do Jastrzêbia oko³o 
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1945.
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Budowa bloków typu “NRD” z prefabrykatów wyprodukowanych w “FADOM” w Bziu, 
lata 1970-1972, fot. w: Kronika Miasta, w zbiorach GHM.

póŸniej. Fabryka, chocia¿ zwi¹zana z bran¿¹ budowlan¹, w ca³oœci podlega³a 
przemys³owi wêglowemu. Budownictwo w systemie „FADOM” by³o stosowane 
g³ównie na Górnym Œl¹sku, a bloki budowane t¹ metod¹ by³y piêciokondygnacyjne 
(np. ul. Beskidzka) i jedenastokondygnacyjne (np. ul. Wielkopolska). Uroczyste 
uruchomienie Fabryki Domów „FADOM” nast¹pi³o 17 lipca 1969 r., a zatem na kilka 
dni przed obchodami Srebrnego Jubileuszu PRL. W ceremonii uruchomienia 
zak³adu wzi¹³ udzia³ ówczesny przewodnicz¹cy Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach Jerzy Ziêtek oraz Jan Mitrêga- minister górnictwa i 
energetyki. 

Jedn¹ z osób, które pracowa³y w Fabryce domów od pocz¹tku do koñca jej 
istnienia jest W³adys³aw Krauz.

„Do Jastrzêbia przyjecha³em 15 marca 1969 r., a pracê w powstaj¹cej fabryce 
domów „FADOM” podj¹³em 1 kwietnia na stanowisku œlusarza, póŸniej pracowa³em 
jako elektromonter. W grupach piêcioosobowych zostaliœmy wys³ani na tygodniowe 
szkolenie do Halle w NRD, a dyrekcja fabryki znajdowa³a siê w DreŸnie. Szkolenie 
polega³o na zapoznaniu siê z technologi¹ monta¿u urz¹dzeñ oraz procesem 
produkcyjnym. Przy montowaniu linii produkcyjnych oraz rozpoczêciu produkcji 
obecnych by³o piêciu Niemców, którzy nad wszystkim mieli nadzór. W fabryce w Bziu 
przebywali jeszcze przez miesi¹c od dnia uruchomienia fabryki. Na pocz¹tku w Bziu 
pracowa³o oko³o 70 osób, póŸniej 150-200, a razem z ¯orami, gdzie mieœci³a siê 
dyrekcja „FADOM-u”, ponad 1000 osób. Na fabrykê w Bziu sk³ada³o siê kilka hal, w 
których produkowano poszczególne prefabrykaty do budowy domów z wielkiej p³yty. 
W jednej znajdowa³a siê zbrojownia, gdzie przygotowywano metalowe zbrojenie do 
p³yt, w nastêpnej hali produkowano p³yty stropowe, obok dachy, a w kolejnych dwóch 
œciany wewnêtrzne i zewnêtrzne. By³a jeszcze hala socjalna, parowozownia oraz 
sterownia, gdzie taœmoci¹gami dostarczano kruszywo i ustalano rodzaj mieszanki 
do produkcji betonowych p³yt. Materia³ potrzebny do produkcji by³ transportowany 
do fabryki kolej¹. Betonowe p³yty powstawa³y w ¿eliwnych formach, do których 
wk³adano metalowe zbrojenie, zalewano betonem i na osiem godzin pod³¹czano do 
formy gor¹c¹ parê, która przyœpiesza³a proces wi¹zania betonu. Przy produkcji 
œcian zewnêtrznych do formy wk³adano jeszcze izolacjê oraz ceramiczne p³ytki na 
elewacjê. Formy by³y ³¹czone w kolektory. Próbowano przyspieszaæ proces 
produkcyjny poprzez skracanie czasu lub zwiêkszenie temperatury pary, ale z 
op³akanym skutkiem. P³yty, które by³y za krótko poddawane parze wychodzi³y 
krzywe, natomiast przy podwy¿szonej temperaturze topi³a siê izolacja w œcianach 
zewnêtrznych, czego efekty by³y widoczne g³ównie w zimie. Wydajnoœæ fabryk w 
Jastrzêbiu i ¯orach wynosi³a ponad 2000 mieszkañ rocznie, a ca³a pocz¹tkowa 
produkcja by³a kierowana na budowê nowego miasta w Jastrzêbiu. Ca³y transport 
gotowych wyrobów z fabryki na plac budowy odbywa³ siê samochodami. Na 
pocz¹tku by³y to „poci¹gi drogowe”- d³ugie na jakieœ 22 lub 24 metry i szerokie na 
jakieœ 3 metry. P³yty by³y sk³adowane na specjalnych paletach na ko³ach i 
przewo¿one na plac budowy, gdzie by³y specjalne miejsca sk³adowania 
wyposa¿one w kilkumetrowy odcinek torów, na który z samochodu zje¿d¿a³ wózek z 
p³ytami. Potem to ju¿ wozili jak popad³o”.

W Jastrzêbiu z wielkiej p³yty produkowanej w „FADOM-ie” wybudowano m. in. 
bloki przy Wielkopolskiej, Turystycznej, Wroc³awskiej, Beskidzkiej, Opolskiej, 
Harcerskiej czy Katowickiej.
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„Pierwszy ¿uraw stan¹³ na placu budowy bloku 105 przy ul. Wielkopolskiej, a 
szefem brygady montuj¹cej ¿urawie by³ Maksymilian Szeliga. Bloki budowa³y 
brygady pracuj¹c nieraz po 16 godzin. Jedn¹ z takich brygad by³a brygada 
Rutkowskich, która jeden z bloków przy Katowickiej postawi³a w 100 dni”.

Drugim zak³adem produkuj¹cym prefabrykaty dla budownictwa by³ „FADOM” w 
¯orach uruchomiony w 1970 r. Tam te¿ ulokowano dyrekcjê jastrzêbsko-¿orskiego 
kombinatu, chocia¿ „fabryka domów” powsta³a dla potrzeb rozwijaj¹cego siê 
Jastrzêbia i w pierwszym okresie ca³a produkcja by³a kierowana na jastrzêbskie 
budowy. Poza kombinatem ¿orskim istnia³y tak¿e fabryki w Micha³kowicach 
(dzielnica Siemianowic), Lubinie oraz Gliwicach, gdzie produkowano w systemie 
fiñskim. W 1974 r. mia³o nast¹piæ po³¹czenie fabryki w ¯orach z „Fabudem” w 
Micha³kowicach, które jednak nie dosz³o do skutku. 

„W 1973 r. zosta³em przeniesiony z Bzia do ¯or, gdzie obj¹³em stanowisko 
referenta ds. zaopatrzenia. Dyrektorem naczelnym w ̄ orach by³ Tadeusz Gêgotek. 
Natomiast dyrektorem technicznym by³ Jerzy Dyka, który przeszed³ do fabryki w 
Siemianowicach, gdzie jego zastêpc¹ by³a Barbara Blida. W ̄ orach znajdowa³a siê 
tak¿e szko³a, w której uczyli siê przyszli pracownicy „FADOM-u”, a tak¿e innych 
zak³adów pracy. Przez dwa lata pe³ni³em funkcjê mistrza i jednym z moich 
obowi¹zków by³o dogl¹danie naszych uczniów. Dyrekcja chcia³a wiedzieæ czy 
uczniowie pobieraj¹cy stypendium przyk³adali siê do nauki i nie wagarowali”.

Ostatnim osiedlem powsta³ym na terenie Jastrzêbia z wielkiej p³yty jest 
Bogoczowiec wybudowany na pocz¹tku lat 90.

Z „fadomowskich” p³yt powsta³y osiedla w ¯orach, Katowicach, Cieszynie, 
Raciborzu czy Bieruniu. Z wielkiej p³yty próbowano tak¿e budowaæ domy 
jednorodzinne. Jednak ten pomys³ okaza³ siê niewypa³em. 

W 1991 r. „FADOM” w Bziu zosta³ przekszta³cony w PPHU „Sigma” Sp. z o. o. 
prowadz¹c dotychczasow¹ produkcjê. W 1993 r. przedsiêbiorstwo „Sigma” zosta³o 
rozwi¹zane. W tym samym czasie taki sam los spotka³ „FADOM” w ̄ orach, koñcz¹c 
dzia³alnoœæ kombinatu Jastrzêbie-¯ory i zamykaj¹c rozdzia³ budowy z wielkiej p³yty 
w naszym regionie. Obecnie na terenach po by³ym kombinacie “FADOM” w Bziu  
dzia³alnoœæ prowadz¹ firmy: „ELPLAST+” Sp. z o. o. oraz „GOMAR”. Obie firmy 
zwi¹zane s¹ z budownictwem, jednak ich produkcja jest o innym profilu.

„Z fadomowskiej fabryki w Bziu zosta³a tylko jedna hala. Teraz znajduje siê w niej 
„Gomar”. Osta³ siê jeszcze biurowiec, w którym teraz znajduje siê dyrekcja 
„Elplastu”. Jest jeszcze elplastowska hala, ale tam „FADOM” nic nie wyprodukowa³. 
Mia³a s³u¿yæ jako zbrojownia na wiêksze konstrukcje, ale w ostatecznoœci zosta³a 
wynajêta PTSBW. Dla niewtajemniczonych by³o to Przedsiêbiorstwo Transportowo-
Spedycyjne Budownictwa Wêglowego, które w tej hali naprawia³o swoje 
samochody”.

„FADOM” wyprodukowa³ tysi¹ce mieszkañ dla przyje¿d¿aj¹cych do Jastrzêbia 
za prac¹ ludzi z ró¿nych stron Polski. Dla rozwijaj¹cego siê w niesamowitym tempie 
miasta by³o to jedyne rozwi¹zanie i „Fabryka Domów” sprosta³a temu zadaniu.

„Nieraz s³yszê jak ludzie narzekaj¹ na te bloki, wtedy siê ich pytam, gdzie byœcie 
mieszkali, gdyby nie FADOM”.

Dariusz Mazur (Jastrzêbie Zdrój, Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej)

U Ÿróde³ jastrzêbskiego Sierpnia’80

Strajk jastrzêbskich górników w sierpniu 1980 r. totalnie zaskoczy³ wszystkich: 
w³adzê ludow¹, robotników z Wybrze¿a i... samych mieszkañców m³odego 
socjalistycznego miasta.

W³adze PRL nie mia³y powodu, by podejrzewaæ górników o próbê 
zorganizowania strajku. Przez ostatnie 10 lat ekipa Gierka wyraŸnie faworyzowa³a 
Górny Œl¹sk i Zag³êbie D¹browskie. Pog³êbiaj¹ca siê recesja schy³ku lat 70. nie by³a 
tu tak odczuwalna jak w innych regionach. Ludzie mieli pracê i nowe mieszkania, 
zaopatrzenie w sklepach by³o stosunkowo dobre. Tak przynajmniej wydawa³o siê 
komunistom. Lipcowe i sierpniowe meldunki SB koñczy³y siê z regu³y utart¹ formu³¹: 
„Wydobycie przebiega bez zak³óceñ”.

Ówczesna bezpieka nie by³a jeszcze tak wyczulona na rozmowy i dyskusje na 
przystankach, w autobusach i w miejscach pracy. Owszem, notowano 
niezadowolenie jastrzêbian z powodu coraz gorszej aprowizacji oraz skargi 
górników na swoich prze³o¿onych. Przyk³adowo wzburzenie robotników KWK 
„Manifest Lipcowy” wywo³a³a niezrozumia³a dla nich zmiana w kursowaniu 
kopalnianych autobusów. Godzina przewozów zosta³a przesuniêta z 14.15-14.35 na 
15.30-15.55. W efekcie górnicy musieli czekaæ godzinê d³u¿ej na powrót do swoich 
domów. Rozgoryczenie by³o tym wiêksze, ¿e pracownicy odczuwali zmêczenie i 
g³ód, a pobyt na zaczadzonym przystanku tylko je potêgowa³. Co bardziej 
sfrustrowani coraz g³oœniej komentowali sytuacjê, a¿ w koñcu rozgoryczenie 
udzieli³o siê ca³emu t³umowi. 10 lipca oko³o godz. 15. górnicy wybili szyby w dziale 
transportu, a „delegaci” wybrali siê do dyrektora, który jednak nie wpuœci³ nikogo do 
gabinetu. Sprawa w koñcu ucich³a, ale pokaza³a, ¿e górnicy potrafi¹ pogroziæ 
palcem. Co wiêcej nieprzemyœlane przesuniêcie godzin odjazdów stworzy³o 
górnikom niepo¿¹dan¹ dla w³adzy okazjê do dyskusji w du¿ych grupach. 
Nieprzypadkowo sta³o siê to w³aœnie na „Manifeœcie”. Kopalni¹ zarz¹dza³ W³adys³aw 
Duda, na którego „poczynania” masowo skar¿yli siê górnicy. Trzy wille zbudowane 
rêkami robotników- dodajmy, ¿e w ramach wspó³czesnej odmiany pañszczyzny- a 
tak¿e malwersacje finansowe, sprawi³y, ¿e Dud¹ zainteresowa³a siê sama bezpieka, 
która na kilka dni przed wybuchem strajku wszczê³a wobec niego rozpracowanie 
operacyjne o kryptonimie „Melamina”. Sta³o siê to jednak w czasie, gdy górnicy 
jastrzêbskich kopalñ byli podekscytowani informacjami z Wybrze¿a.

Wiadomoœci te nap³ywa³y na Œl¹sk poczt¹ pantoflow¹. W re¿imowych mediach 
trwa³a blokada informacyjna. Œl¹zacy nie mogli wiedzieæ o proteœcie na Wybrze¿u, a 
stoczniowcy musieli wiedzieæ o spokojnie pracuj¹cych górnikach. Mimo to w notatce 
z 20 sierpnia m³. chor. A. Baran z jastrzêbskiej MO informowa³, ¿e za³oga KWK 
„Manifest Lipcowy” „¿ywo dyskutuje na temat ostatnich wydarzeñ w kraju” oraz ¿e 
górnikom znane s¹ postulaty stoczniowców, w tym ¿¹danie utworzenia niezale¿nych 
zwi¹zków zawodowych. Praca w kopalni przebiega³a jednak bez zak³óceñ. Byæ 
mo¿e jastrzêbscy górnicy darzyli Wybrze¿e pewn¹ nieufnoœci¹ z uwagi na incydenty 
pojawiaj¹ce siê podczas letniego wypoczynku Œl¹zaków nad morzem. Zdarza³y siê 
bowiem przypadki obrzucania kamieniami jastrzêbskich dzieci, a tak¿e 
niezaopatrywania w ¿ywnoœæ kolonii. Co wiêcej, wracaj¹ce z Wybrze¿a puste 
wêglarki zaopatrzone by³y w wulgarne napisy typu: „Œl¹zacy, jesteœcie ch…, nie 
Polacy”.
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„Pierwszy ¿uraw stan¹³ na placu budowy bloku 105 przy ul. Wielkopolskiej, a 
szefem brygady montuj¹cej ¿urawie by³ Maksymilian Szeliga. Bloki budowa³y 
brygady pracuj¹c nieraz po 16 godzin. Jedn¹ z takich brygad by³a brygada 
Rutkowskich, która jeden z bloków przy Katowickiej postawi³a w 100 dni”.

Drugim zak³adem produkuj¹cym prefabrykaty dla budownictwa by³ „FADOM” w 
¯orach uruchomiony w 1970 r. Tam te¿ ulokowano dyrekcjê jastrzêbsko-¿orskiego 
kombinatu, chocia¿ „fabryka domów” powsta³a dla potrzeb rozwijaj¹cego siê 
Jastrzêbia i w pierwszym okresie ca³a produkcja by³a kierowana na jastrzêbskie 
budowy. Poza kombinatem ¿orskim istnia³y tak¿e fabryki w Micha³kowicach 
(dzielnica Siemianowic), Lubinie oraz Gliwicach, gdzie produkowano w systemie 
fiñskim. W 1974 r. mia³o nast¹piæ po³¹czenie fabryki w ¯orach z „Fabudem” w 
Micha³kowicach, które jednak nie dosz³o do skutku. 

„W 1973 r. zosta³em przeniesiony z Bzia do ¯or, gdzie obj¹³em stanowisko 
referenta ds. zaopatrzenia. Dyrektorem naczelnym w ̄ orach by³ Tadeusz Gêgotek. 
Natomiast dyrektorem technicznym by³ Jerzy Dyka, który przeszed³ do fabryki w 
Siemianowicach, gdzie jego zastêpc¹ by³a Barbara Blida. W ̄ orach znajdowa³a siê 
tak¿e szko³a, w której uczyli siê przyszli pracownicy „FADOM-u”, a tak¿e innych 
zak³adów pracy. Przez dwa lata pe³ni³em funkcjê mistrza i jednym z moich 
obowi¹zków by³o dogl¹danie naszych uczniów. Dyrekcja chcia³a wiedzieæ czy 
uczniowie pobieraj¹cy stypendium przyk³adali siê do nauki i nie wagarowali”.

Ostatnim osiedlem powsta³ym na terenie Jastrzêbia z wielkiej p³yty jest 
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w naszym regionie. Obecnie na terenach po by³ym kombinacie “FADOM” w Bziu  
dzia³alnoœæ prowadz¹ firmy: „ELPLAST+” Sp. z o. o. oraz „GOMAR”. Obie firmy 
zwi¹zane s¹ z budownictwem, jednak ich produkcja jest o innym profilu.

„Z fadomowskiej fabryki w Bziu zosta³a tylko jedna hala. Teraz znajduje siê w niej 
„Gomar”. Osta³ siê jeszcze biurowiec, w którym teraz znajduje siê dyrekcja 
„Elplastu”. Jest jeszcze elplastowska hala, ale tam „FADOM” nic nie wyprodukowa³. 
Mia³a s³u¿yæ jako zbrojownia na wiêksze konstrukcje, ale w ostatecznoœci zosta³a 
wynajêta PTSBW. Dla niewtajemniczonych by³o to Przedsiêbiorstwo Transportowo-
Spedycyjne Budownictwa Wêglowego, które w tej hali naprawia³o swoje 
samochody”.

„FADOM” wyprodukowa³ tysi¹ce mieszkañ dla przyje¿d¿aj¹cych do Jastrzêbia 
za prac¹ ludzi z ró¿nych stron Polski. Dla rozwijaj¹cego siê w niesamowitym tempie 
miasta by³o to jedyne rozwi¹zanie i „Fabryka Domów” sprosta³a temu zadaniu.

„Nieraz s³yszê jak ludzie narzekaj¹ na te bloki, wtedy siê ich pytam, gdzie byœcie 
mieszkali, gdyby nie FADOM”.
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przystankach, w autobusach i w miejscach pracy. Owszem, notowano 
niezadowolenie jastrzêbian z powodu coraz gorszej aprowizacji oraz skargi 
górników na swoich prze³o¿onych. Przyk³adowo wzburzenie robotników KWK 
„Manifest Lipcowy” wywo³a³a niezrozumia³a dla nich zmiana w kursowaniu 
kopalnianych autobusów. Godzina przewozów zosta³a przesuniêta z 14.15-14.35 na 
15.30-15.55. W efekcie górnicy musieli czekaæ godzinê d³u¿ej na powrót do swoich 
domów. Rozgoryczenie by³o tym wiêksze, ¿e pracownicy odczuwali zmêczenie i 
g³ód, a pobyt na zaczadzonym przystanku tylko je potêgowa³. Co bardziej 
sfrustrowani coraz g³oœniej komentowali sytuacjê, a¿ w koñcu rozgoryczenie 
udzieli³o siê ca³emu t³umowi. 10 lipca oko³o godz. 15. górnicy wybili szyby w dziale 
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Nieprzypadkowo sta³o siê to w³aœnie na „Manifeœcie”. Kopalni¹ zarz¹dza³ W³adys³aw 
Duda, na którego „poczynania” masowo skar¿yli siê górnicy. Trzy wille zbudowane 
rêkami robotników- dodajmy, ¿e w ramach wspó³czesnej odmiany pañszczyzny- a 
tak¿e malwersacje finansowe, sprawi³y, ¿e Dud¹ zainteresowa³a siê sama bezpieka, 
która na kilka dni przed wybuchem strajku wszczê³a wobec niego rozpracowanie 
operacyjne o kryptonimie „Melamina”. Sta³o siê to jednak w czasie, gdy górnicy 
jastrzêbskich kopalñ byli podekscytowani informacjami z Wybrze¿a.

Wiadomoœci te nap³ywa³y na Œl¹sk poczt¹ pantoflow¹. W re¿imowych mediach 
trwa³a blokada informacyjna. Œl¹zacy nie mogli wiedzieæ o proteœcie na Wybrze¿u, a 
stoczniowcy musieli wiedzieæ o spokojnie pracuj¹cych górnikach. Mimo to w notatce 
z 20 sierpnia m³. chor. A. Baran z jastrzêbskiej MO informowa³, ¿e za³oga KWK 
„Manifest Lipcowy” „¿ywo dyskutuje na temat ostatnich wydarzeñ w kraju” oraz ¿e 
górnikom znane s¹ postulaty stoczniowców, w tym ¿¹danie utworzenia niezale¿nych 
zwi¹zków zawodowych. Praca w kopalni przebiega³a jednak bez zak³óceñ. Byæ 
mo¿e jastrzêbscy górnicy darzyli Wybrze¿e pewn¹ nieufnoœci¹ z uwagi na incydenty 
pojawiaj¹ce siê podczas letniego wypoczynku Œl¹zaków nad morzem. Zdarza³y siê 
bowiem przypadki obrzucania kamieniami jastrzêbskich dzieci, a tak¿e 
niezaopatrywania w ¿ywnoœæ kolonii. Co wiêcej, wracaj¹ce z Wybrze¿a puste 
wêglarki zaopatrzone by³y w wulgarne napisy typu: „Œl¹zacy, jesteœcie ch…, nie 
Polacy”.
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Jak widaæ, ani dyrekcja kopalni „Manifest Lipcowy”, ani nawet jastrzêbska 
bezpieka, na tydzieñ przed wybuchem strajku nie zauwa¿a³y niczego 
niepokoj¹cego. Dyrektor Duda w dalszym ci¹gu poni¿a³ górników, a SB 
rozpoczyna³a rozpracowanie k³opotliwego w³odarza kopalni. Tymczasem ludzie byli 
coraz bardziej wzburzeni. Narzekali na k³amstwa telewizji, na pustki w sklepach, na 
system czterobrygadowy, na rozdmuchan¹ administracjê, wreszcie na poni¿aj¹ce 
traktowanie przez dyrekcjê i dozór. Gdañski ferment udziela³ siê wszystkim w 
zaskakuj¹cym tempie. Brakowa³o tylko iskry na proch.

Sytuacja dojrza³a do wybuchu wieczorem 28 sierpnia na „Manifeœcie”. Zwyczajna 
k³ótnia miêdzy górnikiem a pracownikiem dozoru, pyskówka jakich nigdy tu nie 
brakowa³o, zamieni³a siê w spontaniczny protest kolejnych oddzia³ów. Do akcji 
wkroczy³ dyrektor Duda, który w wulgarnych s³owach próbowa³ zapêdziæ robotników 
do pracy. Oburzenie górników nie mia³o granic. Cechownia szybko zape³ni³a siê 
rozemocjonowanym t³umem. I wtedy ponad setkami okrzyków przebi³o siê g³oœne 
wezwanie Stefana Pa³ki z oddzia³u elektrycznego: „Trzeba rozwaliæ 
niesprawiedliwoœæ!” Te s³owa streœci³y wszystko, czego chcieli górnicy. Rozleg³y siê 
rzêsiste oklaski. Górnicza braæ zrozumia³a, ¿e stanowi teraz si³ê, z któr¹ musi liczyæ 
siê „góra”, ¿e zdarzy³ siê cud, jaki by³ udzia³em stoczniowców z Gdañska.

Stefan Pa³ka na cechowni KWK “Manifest
Lipcowy”, fot. J. ¯ak, ze zbiorów GHM.

Ale na Wybrze¿u robotnicy mogli 
liczyæ na wsparcie intelektualistów, sami 
zaœ stoczniowcy mieli doœwiadczenia z 
Grudnia 1970 r. Jastrzêbscy górnicy byli 
osamotnieni. Nie wiedzieli jak rozmawiaæ 
przy stole. Wiedzieli jednak, ¿e musi 
powstaæ jakieœ gremium, które bêdzie 
reprezentowaæ tys iêczne rzesze 
górników. Wy³oniono wiêc Komitet 
Strajkowy, na którego czele stan¹³ Pa³ka. 
Zaufano cz³owiekowi, który jak nikt inny 
potrafi³ z odwag¹ rzuciæ has³o do buntu 
przeciw w³adzy.

Kiedy wczesnym ranem do kopalni 
przyby³ minister górnictwa W³odzimierz 
Lejczak, przekona³ siê, ¿e czeka go 
c i ê¿ka  p r zep rawa .  Ludz ie  by l i  
zdeterminowani. W tym kotle imigrantów z 
ró¿nych stron Polski panowa³a teraz 
wielka solidarnoœæ i wspólnota celów. Nie 
by³o ju¿ podzia ³ów na regiony,  
kszta³towa³a siê to¿samoœæ jastrzêbska: 
bojowa, krn¹brna i gotowa na wszystko. 
Na gor¹co wykuwa³y siê cechy, który 
przez nastêpne lata mia³y zadecydowaæ o 
centralnej roli Jastrzêbia w dzia³alnoœci 
œl¹sko-d¹browskiej „Solidarnoœci”. Mo¿e 
wówczas nie zauwa¿ali tego, ani górnicy,

Trudne i wyczerpuj¹ce chwile oczekiwania na wynik negocjacji ze stron¹ rz¹dow¹,         
fot. J. ̄ ak, ze zbiorów GHM.
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Miejsca Pamiêci

Tablica poœwiêcona Obroñcom 
Bo¿ej Góry

Pomys³ ufundowania tablicy zrodzi³ siê 
w œrodowisku Inicjatywy Spo³ecznej 
„Pamiêæ Jastrzêbska” we wrzeœniu 2009 r. 
70. rocznica czynu zbrojnego Wojska 
Polskiego po raz kolejny uœwiadomi³a, ¿e w 
naszym mieœcie brakuje miejsca, w którym 
mo¿na z³o¿yæ ho³d Obroñcom Bo¿ej Góry- 
u³anom, weteranom powstañ œl¹skich, 
ha r ce r zom,  m ieszkañcom z i em i  
jastrzêbskiej. W toku dyskusji uznano, ¿e 
warto ufundowaæ tymczasow¹ tablicê do 
czasu ustawienia pomnika. Wykonania 
p³yty podjê³a siê jastrzêbska artystka 
Janina Nowakowska.

Na drewnianej tablicy znalaz³ siê tekst 
o treœci: „W TYM MIEJSCU / 1 WRZEŒNIA 
1939 ROKU / ¯O£NIERZE / WOJSKA 
P O L S K I E G O  /  I  O K O L I C Z N I

ani delegacja rz¹dowa, ale ten proces postêpowa³. Tymczasem do „Manifestu” 
przy³¹cza³y siê kolejne kopalnie i przedsiêbiorstwa, powo³ano wiêc 
Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy. Wed³ug Ÿróde³ milicyjnych w samych 
jastrzêbskich kopalniach na 40 tys. zatrudnionych aktywny udzia³ w strajku bra³o a¿ 
36 tys. osób, w tym wielu cz³onków partii. Na komunistach mœci³a siê polityka 
inwestowania w budowê ogromnych zak³adów pracy- tylko w takich warunkach 
mo¿na by³o zorganizowaæ potê¿ny strajk i to jastrzêbianie wykorzystali.

W owym gor¹cym czasie strajkiem ¿y³o ca³e miasto. Podczas, gdy robotnicy 
protestowali na terenach swoich zak³adów, matki, ¿ony i córki troszczy³y siê o 
aprowizacjê. Rozumieli to kierowcy autobusów i taksówek za darmo dowo¿¹c 
kobiety pod bramy kopalñ. Ludzie organizowali siê tworz¹c nietypowy dla socjalizmu 
model samorzutnej samorz¹dnoœci. Na tym w³aœnie polega³a solidarnoœæ, która 
doprowadzi³a górników do zwyciêstwa 3 wrzeœnia 1980 r. Niestety tê solidarnoœæ 
zniszczy³a póŸniej antynarodowa polityka re¿imu gen. Jaruzelskiego oraz 
wewn¹trzzwi¹zkowe przepychanki i animozje.

Rozpatruj¹c znaczenie jastrzêbskiego protestu w skali kraju, trzeba zauwa¿yæ, ¿e 
górnicy m³odego socjalistycznego miasta w ci¹gu zaledwie kilku dni przeszli drogê, 
któr¹ mieszkañcy starych miast kroczyli od wieków. W tym krótkim okresie zrodzi³y 
siê naprêdce zrêby jastrzêbskiej to¿samoœci i samorz¹dnoœci. Robotnicy poczuli siê 
odpowiedzialni za swoje zak³ady pracy, chcieli wiêc mieæ wp³yw na ich 
funkcjonowanie. Choæ protest werbalnie nie wyra¿a³ sprzeciwu wobec socjalizmu, to 
przecie¿ postulaty strajkuj¹cych, a póŸniej te¿ ustalenia Porozumieñ Sierpniowych, 
uderza³y w istotê tego systemu. Dziœ nikt powa¿ny nie w¹tpi, ¿e bez jastrzêbskiego 
protestu nie by³oby wolnej Polski.

Marcin Boratyn (Jastrzêbie Zdrój, kierownik GHM)

Podpisanie porozumienia jastrzêbskiego przez przedstawicieli MKS (od lewej                  
J. Sienkiewicz, S. Pa³ka, T. Jedynak), 3 IX 1980 r., fot. J. ̄ ak, ze zbiorów GHM)

Antoni Kumor - ¿o³nierz 3 Pu³ku U³anów 
Œlaskich, poleg³y 1 IX 1939 r. w obronie 
ziemi jastrzêbskiej, fot. ze zbiorów GHM.

U³ani 3 Pu³ku, 1933 r., fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Czasami na niedzielno goœcina zapraszano te¿ somsiodów. Doroœli rozprowiali o 
sporcie, polityce i bie¿¹cych wydarzeniach z okolicy, bajtle najpierw wierci³y siê na 
sto³kach, a po krótkiej chwili bawi³y siê pod sto³em nakrytym ³odœwiyntnym 
tisztuchem. Zawsze uwa¿a³y jednak, ¿eby nie przeszkadzaæ doros³ym. 

Kuchnia œl¹ska na przestrzeni czasu te¿ podlega³a kulinarnym modom. Przepis 
na szpajze pojawi³ siê w latach 60., a na kopê- w 80. ubieg³ego stulecia. Te s³odkie 
przysmaki by³y popularne jeszcze pocz¹tkiem lat 90. Dziœ ju¿ rzadko mo¿na je 
spróbowaæ, ale ka¿dy starszy Œlonzok pamiêta ich smak.

Szpajza
Na szpajza nojprzód trza ze szejœ biu³tek ubiæ, dosuæ szejœ ³y¿ek cukru, potym 
dodowaæ ¿ó³tka jedno po drugim i telki czas mieszaæ, a¿ masa bydzie g³adko, jak na 
biszkopt. Szejœ ³y¿eczek ¿elatyny trza rozrobiæ we wrzawej wodzie, poczkaæ a¿ siê 
³och³udzi i wloæ poma³u do jajec co³ki czas miyszajonc. Coby zrobiæ szpajza 
cytrynowo dolywomy zoft a skórka z cytrony na woñ. Do szekuladowej szpajzy 
dodowomy ze trzi ³y¿yczki ciymnego holynderskigo kaka³a, pora ³y¿ek szpyrytusu i 
moc ³orzechów i rozynek. Masa przek³odomy do ³ozdobnej miski, strojymy i dowomy 
do zimnygo miyjsca.

Kopa
Piekymy biszkopt ze szejœciu jajec i czekomy a¿ bydzie zimny. Potym nasonczomy 
go dojœ fest szpyrytusym i troszkom zoftu z ananasa z puszki i kruszymy do miski. 
S³odko œmiytonka ubijomy z pudercukrym i dodowomy pokrote w konski 
mandarynki, apfelziny, kiwi, firzichy i ananasy. Na talyrz przek³odomy warstwy roz 
biszkoptu roz œmiytonki z ³owocami. Formujymy piynkno kopa, szmarujymy bitom 
œmiytanom i strojymy ³owocami po wiyrchu. Ch³udzimy i ³od razu podowomy 
goœciom.

S³owniczek wyrazów gwarowych:
apfelzina - pomarañcza
bajtle - dzieci
bonkawa - kawa naturalna
familijo - rodzina
firzicha - brzoskwinia
klachy - plotki
kopa - biszkopt z kremem i owocami na talerzu
moc - du¿o
modro - niebieska
na woñ - dla aromatu
nudelzupa - rosó³ z makaronem
rozprowiaæ - rozmawiaæ
somsiod - s¹siad
szpajza - deser; deser kremowy z ¿elatyn¹
strojyæ - ozdabiaæ 
tisztuch - obrus
tyj - herbata
wrzawy - gor¹cy
zoft z cytrony - sok z cytryny
zo³za - sos

Anna Lerch (Jastrzêbie Zdrój-Bzie, etnolog)

-----------------------------------------------------------------------------
Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (4)

Uroczysty niedzielny obiad na Œl¹sku nie móg³ odbyæ siê bez nudelzupy, czyli 
roso³u z makaronem. Na drugie danie obowi¹zkowo gospodyni serwowa³a rolady z 
kluzkami w cieymnej zo³zie z modrom kapustom. 

Na Œl¹sku tradycj¹ jest ¿ycie rodzinne, dlatego nied³ugo po obiedzie ca³a familijo 
zasiada³a do klachów przy kawie, któr¹ tutaj nazywa siê jeszcze czasami bonkawom 
w odró¿nieniu od kawy zbo¿owej zwanej po prostu kaw¹. Kawa naturalna by³a 
kiedyœ ma³o dostêpna ze wzglêdu na wysok¹ cenê, dlatego pijano przede wszystkim 
kawê zbo¿ow¹ i to nie tylko na Œl¹sku, ale i w ca³ej Polsce, podobnie jak i w wiêkszej 
czêœci Europy. Mo¿na by³o napiæ siê te¿ tyju, czyli czarnej herbaty. Do bonkawy 
podawano szpajza czyli deser, w tym przypadku konkretnie kremowy deser albo 
kopa  biszkopt z kremem i owocami o charakterystycznym kopiastym kszta³cie.

M I E S Z K A Ñ C Y  /  S T O C Z Y L I  
BOHATERSKI BÓJ / W OBRONIE KRAJU 
/ Z NIEMIECKIM NAJE•D•C¥ / CHWA£A 
/  O B R O Ñ C O M  /  O J C Z Y Z N Y  /  
INICJATYWA SPO£ECZNA „PAMIÊÆ 
JASTRZÊBSKA””. W lewym górnym rogu 
umieszczono ponadto Or³a Wojska 
Polskiego II RP.

Uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy 
odby³a siê 10 listopada 2009 r. i mia³a 
k a m e r a l n y  c h a r a k t e r .  W œ r ó d  
zaproszonych goœci by³a rodzina u³ana 
Antoniego Kumora z Mys³owa poleg³ego w 
obronie Jastrzêbia. Aktu ods³oniêcia 
tablicy dokona³a wnuczka Kumora.

Wybór miejsca mia³ charakter 
symboliczny. Sam bój stoczony zosta³ w 
dolinie Szotkówki u podnó¿a Bo¿ej Góry. 
Obszar dzia³añ zbrojnych jest jednak na 
tyle zmieniony i zdegradowany, ¿e trudno

Tablica na Bo¿ej Górze, fot. M. Boratyn

by³o o dobr¹ lokalizacjê tablicy. Stwierdzono wiêc, ¿e skoro w œwiadomoœci 
spo³ecznej funkcjonuje termin „bitwa o Bo¿¹ Górê”, to najlepszym miejscem na 
upamiêtnienie bohaterskich obroñców naszej ziemi bêdzie wzgórze, na którym 
znajduje siê ju¿ pomnik ¿o³nierzy radzieckich. Ma bowiem przypominaæ, ¿e II wojna 
œwiatowa zaczê³a siê w³aœnie tutaj.

Pierwotnie tablica zawis³a na drzewie, jednak dziêki przychylnoœci 
Jastrzêbskiego Zak³adu Komunalnego w lutym 2010 r. wykonano dla niej 
konstrukcjê z zadaszeniem, któr¹ ustawiono nieco bli¿ej chodnika, tak aby u³atwiæ 
sk³adanie kwiatów pod tablic¹.

Marcin Boratyn
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Jastrzêbie Zdrój na starej pocztówce

Bad Koenigsdorff-Jastrzemb. Parkhotel (Hotel Parkowy)
Pocztówka z okresu okupacji hitlerowskiej przedstawia nieistniej¹cy budynek 
sanatorium umiejscowionego na zachodnim krañcu kurortu. Powsta³ w 1926 r. jako 
Letnisko Oficerskie na potrzeby 23 Dywizji Piechoty. Tu¿ przed wojn¹ obiekt zosta³ 
rozbudowany o sale zabiegowe i nazwany Nowymi £azienkami Parkowymi. Po 1945 
r. budynek przej¹³ Zwi¹zek Zawodowy Górników przy Rudzkim Zjednoczeniu 
Przemys³u Wêglowego. Szybko utar³a siê nowa nazwa- “Górnik”. W 1993 r. obiekt 
zosta³ uznany za zabytek klasy A, ale na pocz¹tku nastêpnego roku, po zmianach 
w³asnoœciowych, sp³on¹³ w niewyjaœnionych okolicznoœciach.
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie i naro¿niki: faliste. Bia³y 
margines. Na dole napis: “Parkhotel”. Rewers: Nadruk strony adresowej: czarny. U 
góry po lewej napis: “Bad K Poœrodku w poprzek napis: 
“33450 Graph. Kunstanstalt Kettling&Kr ger, Schalksm hle i. Westf.”. Karta 
adresowana i zapisana w jêzyku niemieckim. Znaczek pocztowy. Stempel: “BAD 
JASTRZEMB (OBERSCHLESIEN) / 25.8.41-18”. Wymiary: 9,1 x 13,8 cm. 
Pocztówka ze zbiorów GHM. Nr inw. GHM/F/18.

önigsdorff-Jastrzemb, O.-S.”. 
ü ü
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