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Nowe £azienki w pierwszych latach dzia³alnoœci; pocztówka z drugiej dekady XX w. 
Ze zbiorów Dariusza Mazura.

Galeria Historii Miasta - reaktywacja

W lipcu 2009 r. Galeria Historii Miasta musia³a opuœciæ dotychczasow¹ siedzibê 
znajduj¹c¹ siê w budynku ¿³obka przy ul. Wrzosowej 14. Ju¿ wtedy by³o wiadomo, ¿e 
nowym miejscem jej dzia³alnoœci bêdzie budynek tzw. £azienek II przy ul. Witczaka 
4, stanowi¹cy jeszcze przed paroma laty siedzibê Oœrodka Zamiejscowego 
Uniwersytetu Œl¹skiego.

Za t¹ lokalizacj¹ przemawia³o wiele argumentów. Nie trzeba nikogo 
przekonywaæ, ¿e zabytkowe £azienki II s¹ obiektem godnym placówki muzealnej, 
stawiaj¹cej sobie za zadanie kultywowanie historii i tradycji ziemi jastrzêbskiej. Sam 
gmach ma okaza³y, charakterystyczny i rozpoznawalny kszta³t, a zatem œmia³o mo¿e 
pretendowaæ do miana jednej z wizytówek miasta. Nie bez znaczenia jest bardzo 
dobra lokalizacja budynku - na skraju Parku Zdrojowego, w s¹siedztwie Domu 
Zdrojowego i Masnówki, w miejscu czêstych spacerów i imprez kulturalnych. Kolejny 
plus to znacznie wiêksza powierzchnia wystawowa i magazynowa, która umo¿liwi 
placówce bezpieczeñstwo i rozwój, co w przysz³oœci byæ mo¿e zaowocuje 
powo³aniem muzeum miejskiego.

Niestety, musia³o up³yn¹æ wiele miesiêcy zanim przyjêto projekt, og³oszono 
przetarg i rozpoczêto prace modernizacyjne. Z tego powodu GHM musia³a 
ograniczyæ swoj¹ dzia³alnoœæ do pracy naukowej i wydawniczej korzystaj¹c z 
goœcinnoœci Domu Zdrojowego. Remont £azienek ruszy³ dopiero wiosn¹ br. i trwa³ 
do koñca sierpnia. Na pocz¹tku paŸdziernika Miejski Oœrodek Kultury przej¹³ 
odrestaurowany obiekt. Rozpocz¹³ siê intensywny okres przygotowywania placówki 
do dzia³alnoœci muzealnej.

Z historii £azienek
Budynek powsta³ w 1912 r. i zyska³ nazwê Nowych £azienek (Neues Badehaus), 

w odró¿nieniu od starych, po³o¿onych poni¿ej Domu Zdrojowego (notabene w XIX 
w. i te nazywano nowymi w opozycji do nieco starszej Szwajcarki). Inwestorem by³ 
ówczesny w³aœciciel kurortu dr Miko³aj Witczak. Kszta³t budowli stanowi³ novum w 
porównaniu z dotychczasow¹ zabudow¹ zdroju. Uwagê zwraca³a wynios³a wie¿a, 
przeznaczona na dwa zbiorniki- wody i solanki, zakoñczona równie wysokim 
mansardowym dachem. Ca³oœæ przypomina³a nieco rozwi¹zania pa³acowe, choæ 
ogólnie dominowa³a oszczêdnoœæ form.

W okresie miêdzywojennym Miko³aj Witczak jr. zadba³ o nowoczesne 
wyposa¿enie dla ³azienek. Stosowano tu k¹piele solankowe, kwasowêglowe i 
borowinowe, elektro- i wodolecznictwo oraz kuracje inhalacyjne i parowe.

Po II wojnie œwiatowej obiekt wraz z reszt¹ uzdrowiska zosta³ upañstwowiony. 
Urz¹dzono w nim Zak³ad Przyrodoleczniczy kontynuuj¹cy przedwojenne metody 
leczenia. Jeszcze na pocz¹tku lat 90. mieœci³a siê tu Poradnia Zdrojowa, w której 
mieszkañcy miasta korzystali z k¹pieli solankowych, kwasowêglowych, 
borowinowych, inhalacji, masa¿y, biczów szkockich, elektroterapii i gimnastyki.

Wraz z likwidacj¹ uzdrowiska w 1994 r. obiekt zosta³ opuszczony przez PPU. 
Sprzêt wywieziono do Ustronia, a budynek pozostawa³ nieu¿ytkowany. Przez jakiœ 
czas zarz¹dza³ nim Zak³ad Odmetanowania Kopalñ, a¿ wreszcie znaleziono dla 
niego godnego u¿ytkownika. Niestety, Oœrodek Zamiejscowy UŒ nie funkcjonowa³ 
tu zbyt d³ugo i obiekt ponownie sta³ pusty. Dopiero decyzj¹ w³adz miasta 
przeznaczono go na potrzeby GHM.

Relikty dawnej œwietnoœci
Mi³oœnik historii bêdzie niemile zaskoczony iloœci¹ pami¹tek po dawnych 

£azienkach. Najwiêcej jest ich w holu g³ównym - s¹ to ciemnozielone p³ytki 
ceramiczne, wœród których mo¿na zauwa¿yæ niewielkie reliefy z wyobra¿eniem 
m.in. ch³opca, dziewczynki, ryby czy pelikana. Oprócz tego uwagê zwracaj¹ dwa 
secesyjne lavabo w postaci rybich pysków, z których niegdyœ wylewa³a siê solanka 
do ceramicznego zbiornika. Poza tym obiekt zosta³ jeszcze na potrzeby 
uniwersytetu ca³kowicie przebudowany.

Niestety nie zachowa³a siê tablica pami¹tkowa, która jeszcze w latach 90. XX w. 
widnia³a na fasadzie £azienek i upamiêtnia³a setn¹ rocznicê powstania uzdrowiska. 
Jako „zabytek” z czasów PRL nikogo nie interesowa³a i prawdopodobnie pad³a 
ofiar¹ z³omiarzy. Nie ma te¿ wspania³ej dachówki, która czerwieni³a siê na stromym 
dachu- dziœ zastêpuje j¹ w¹tpliwej urody blacha.

Modernizacja
Modernizacja budynku polega³a na zmianie sposobu u¿ytkowania budynku 

dydaktycznego z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ muzealn¹. G³ówny problem 
stanowi³y ciasne pomieszczenia na piêtrze i w piwnicy, dlatego w kilku przypadkach 
musiano wyburzyæ œciany. Mankamentem dwóch du¿ych sal na parterze by³y z kolei 
stoj¹ce poœrodku cztery filary podtrzymuj¹ce strop. W jednej z nich zosta³y one 
ukryte w œcianach chaty œl¹skiej, w drugiej pozosta³y bez zmian.

Firma budowlana Wies³awa Balcerzaka najwiêcej pracy mia³a z wykonaniem 
dwóch sal przeznaczonych na atrapê chaty œl¹skiej oraz wyrobiska górniczego. W 
sali wystaw czasowych zainstalowano klimatyzacjê, stela¿e na oœwietlenie i do 
zawieszania ram. We wszystkich salach i na korytarzach pomalowano œciany i sufity,
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Fasada chaty œl¹skiej, X 2010 r., fot. M. Boratyn.

Piec w izbie mieszkalnej chaty œl¹skiej, X 2010 r., fot. M. Boratyn.

Wyrobisko górnicze, X 2010 r., fot. M. Boratyn.

Fragment sali wystaw czasowych, X 2010 r., fot. M. Boratyn.
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w czêœci wymieniono pod³ogi, coko³y i rolety okienne oraz zainstalowano stela¿e do 
zawieszania ram. W holu g³ównym wykonano monitoring.

W ramach modernizacji zakupiono 24 gabloty z profili aluminiowych, rega³y 
magazynowe i biblioteczne, a tak¿e sprzêt multimedialny. Ponadto GHM otrzyma³a 
czêœæ mienia po dawnym uniwersytecie: rega³y magazynowe, szafy, biurka i krzes³a.

Nowa Galeria
Wstêpuj¹c do nowej siedziby GHM ka¿dy zwiedzaj¹cy przejdzie przez 

wspomniany wczeœniej hol g³ówny (pow. 45 m2). Po prawej stronie bêdzie móg³ 
zwiedziæ salê wystaw czasowych (96 m2), tutaj te¿ odbywaæ siê bêd¹ wernisa¿e, 
lekcje muzealne oraz projekcje filmów, kronik i przezroczy. Po lewej stronie holu 
czekaæ bêdzie bodaj najwiêksza atrakcja - wystawa etnograficzna w postaci dawnej 
chaty œl¹skiej (55 m2). Oczom przybysza uka¿e siê fasada drewnianego domu 
krytego gontem, a po przekroczeniu progu- sieñ, z której wejdzie do izby 
mieszkalnej, komory i warsztatu kowalskiego. Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e na 
wzniesienie atrapy domu wykorzystano a¿ 60 ton drzewa. Nic wiêc dziwnego, ¿e 
wewn¹trz unosi siê wspania³y zapach drewna i s³omy, któr¹ wype³niono szczeliny 
miêdzy balami. 

Na piêtrze, w piêciu niedu¿ych pomieszczeniach, znajd¹ siê niebawem wystawy 
poœwiêcone historii naszej ziemi. Poczynaj¹c od lewej strony bêdzie mo¿na 
zobaczyæ ekspozycje ukazuj¹ce przesz³oœæ dawnego kurortu (55 m2), nastêpnie 
historiê budowy miasta i kopalñ (60 m2), wreszcie dzieje jastrzêbskiej i œl¹sko-
d¹browskiej „Solidarnoœci” (55 m2). Pozosta³e dwa pomieszczenia pierwszego 
piêtra zajmuj¹ dwa biura- miejsca pracy kierownika i instruktorów (oba po 11 m2).

Piwnice przeznaczono na magazyny (w sumie 94 m2) i archiwum (6,6 m2). 
Znalaz³o siê jednak miejsce na wystawê poœwiêcon¹ historii jastrzêbskiego 
górnictwa (26 m2). Nadano jej kszta³t przodka górniczego wzmocnionego obudow¹ 
drewnian¹.

Na najwy¿szym piêtrze znajduje siê tylko jedna sala (40 m2), przeznaczona na 
wystawy okolicznoœciowe.

Na tak du¿y obiekt dotychczasowy stan kadrowy (dwie osoby) okaza³ siê 
niewystarczaj¹cy. W listopadzie br. Miejski Oœrodek Kultury zatrudni³ dwie 
absolwentki etnologii na Uniwersytecie Œl¹skim - Annê Lerch i Katarzynê Nowak-
Gardeck¹. Wypada mieæ nadziejê, ¿e zaowocuje to nie tylko sprawniejsz¹ 
organizacj¹ pracy placówki, ale równie¿ zintensyfikowaniem badañ nad histori¹ i 
kultur¹ materialn¹ ziemi jastrzêbskiej.

Otwarcie
Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika rozpoczê³a siê przeprowadzka do nowej 

siedziby. W przeci¹gu miesi¹ca uda³o siê przygotowaæ ekspozycje na parterze 
budynku, dziêki czemu ju¿ 9 listopada mog³a odbyæ siê uroczystoœæ otwarcia GHM. 
Podczas, gdy pierwsi zwiedzaj¹cy mogli podziwiaæ œl¹sk¹ chatê, przygotowywano 
kolejne wystawy, zape³niano magazyny i organizowano na nowo pracê placówki.

Warto podkreœliæ, ¿e wstêp do GHM wci¹¿ pozostaje bezp³atny. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-15. W 
przypadku grup zorganizowanych uprasza siê o wczeœniejsz¹ rezerwacjê 
telefoniczn¹.

Marcin Boratyn (kierownik GHM, Jastrzêbie-Zdrój)

Pierwsza wersja tablicy, 
fot. M. Boratyn, XI 2008.

Miejsca Pamiêci

Mogi³a ofiar Marszu Œmierci w Bziu

W styczniu 1945 r. przez Bzie Górne przesz³a 
kolumna ewakuowanych wiêŸniów oœwiêcimskich. W 
trakcie tragicznego pochodu wielu jego uczestników 
zmar³o z g³odu, zimna b¹dŸ od kul eskortuj¹cych ich 
Niemców. Spo³ecznoœæ Bzia pochowa³a ich na 
miejscowym cmentarzu.

Pierwotnie na mogile zbiorowej wiêŸniów 
oœwiêcimskich znajdowa³a siê tablica (obecnie 
stanowi ona eksponat w Izbie Pamiêci w Gimnazjum 
nr 8). Drewniana deska pomalowana jest w kolorze 
czarnym, na której wyryto napis pomalowany 
srebrolem: „NIEZNANYM OFIAROM / OBOZU 
KONCENTRACYJ- / NEGO OŒWIÊCIM KTÓRZY / 
ZGINÊLI W POCHODZIE / ŒMIERCI WIOSN¥ 1945 r. 
/ NA DRODZE PRZEZ TEREN BZIA / WIECZNA 
CHWA£A”. Deska wzmocniona jest po bokach 
listwami. U góry zwieñczona jest pó³kolist¹ attyk¹, na 
której widaæ postaæ schylaj¹c¹ siê przed drutami. 
Tablica oparta o drewniany parkan otoczona by³a 
krawê¿nikiem i s³upkami po³¹czonymi ³añcuchem. W 
okresie PRL patronat nad mogi³¹ sprawowali 
cz³onkowie ZBoWiD oraz ZHP w Bziu Zameckim.

Obecny kszta³t mogi³y w Bziu, fot. D. Mazur, 2008.
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zainteresowanych zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-15. W 
przypadku grup zorganizowanych uprasza siê o wczeœniejsz¹ rezerwacjê 
telefoniczn¹.

Marcin Boratyn (kierownik GHM, Jastrzêbie-Zdrój)

Pierwsza wersja tablicy, 
fot. M. Boratyn, XI 2008.

Miejsca Pamiêci

Mogi³a ofiar Marszu Œmierci w Bziu

W styczniu 1945 r. przez Bzie Górne przesz³a 
kolumna ewakuowanych wiêŸniów oœwiêcimskich. W 
trakcie tragicznego pochodu wielu jego uczestników 
zmar³o z g³odu, zimna b¹dŸ od kul eskortuj¹cych ich 
Niemców. Spo³ecznoœæ Bzia pochowa³a ich na 
miejscowym cmentarzu.

Pierwotnie na mogile zbiorowej wiêŸniów 
oœwiêcimskich znajdowa³a siê tablica (obecnie 
stanowi ona eksponat w Izbie Pamiêci w Gimnazjum 
nr 8). Drewniana deska pomalowana jest w kolorze 
czarnym, na której wyryto napis pomalowany 
srebrolem: „NIEZNANYM OFIAROM / OBOZU 
KONCENTRACYJ- / NEGO OŒWIÊCIM KTÓRZY / 
ZGINÊLI W POCHODZIE / ŒMIERCI WIOSN¥ 1945 r. 
/ NA DRODZE PRZEZ TEREN BZIA / WIECZNA 
CHWA£A”. Deska wzmocniona jest po bokach 
listwami. U góry zwieñczona jest pó³kolist¹ attyk¹, na 
której widaæ postaæ schylaj¹c¹ siê przed drutami. 
Tablica oparta o drewniany parkan otoczona by³a 
krawê¿nikiem i s³upkami po³¹czonymi ³añcuchem. W 
okresie PRL patronat nad mogi³¹ sprawowali 
cz³onkowie ZBoWiD oraz ZHP w Bziu Zameckim.

Obecny kszta³t mogi³y w Bziu, fot. D. Mazur, 2008.
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1. Piasek dyluwialny i ¿wir do 5-6 m g³êbokoœci.
2. Pok³ady trzeciorzêdowe, sk³adaj¹ce siê z i³u, ³upku i pok³adów piaskowca ze 

s³abymi warstwami wêgla kamiennego do g³êbokoœci 166,4 m.
3. £upek wêglowy i pok³ady piaskowca z 20-23 centymetrowymi warstwami wêgla 

kamiennego, przeciêtymi do 189,4 m g³êbokoœci.
Oba Ÿród³a solanki wyp³ywaj¹ ze znacznej g³êbokoœci, bo pierwsze s³absze z 

g³êbokoœci 124 m, drugie silniejsze z g³êbokoœci oko³o 146 m. Oba wyp³ywaj¹ z 
warstw miêkkiego szaro-zielonego piaskowca. Warstwy te jednak nie s¹ 
macierzystymi warstwami solanki. Pochodzi ona z warstw znacznie wy¿ej 
po³o¿onych, a mianowicie z górnych z³ó¿ warstw trzeciorzêdowych, z szarego 
wapiennego i³u, bêd¹cego z³o¿em morza. W tych warstwach nastêpuje nasycenie i 
wzbogacenie wód s³odkich tymi sk³adnikami, które nadaj¹ jej charakter chemiczny 
solanki. Sk³adniki chemiczne, jak chlorek sodu, magnezu, jodek i bromek magnezu 
s¹ zwyk³ymi czêœciami sk³adowymi wody morskiej. Prócz tego w warstwach glinki 
znajduj¹ siê z³o¿a roœlin morskich zawieraj¹cych jod i brom w obfitych iloœciach. 
Nasycona tymi sk³adnikami woda dosta³a siê z warstw glinki do ni¿ej po³o¿onych 
warstw piaskowca, gdzie zosta³a odkryta podczas wiercenia.

Powstanie i rozwój zdrojowiska
Poniewa¿ odkryte Ÿród³a nie nadawa³y siê, jak ju¿ wy¿ej wspomnia³em, do 

za³o¿enia salin, Urz¹d Fiskalny odda³ otwór wiertniczy z powrotem ówczesnemu 
w³aœcicielowi Jastrzêbia Dolnego Emilowi bar. v. Schliebenowi, który uj¹³ 
wyp³ywaj¹c¹ solankê w basen, bezpoœrednio po przejêciu Ÿróde³, tj. w jesieni roku 
1859. Basen ten znajdowa³ siê na wolnym powietrzu i budzi³ zainteresowanie 
okolicznej ludnoœci. W lecie roku 1860 i 61 k¹pali siê w nim chorzy na reumatyzm i 
artretyzm wieœniacy z Jastrzêbia Dolnego i okolicznych wsi.

K¹piele te mia³y przynieœæ tak wielu chorym poprawê i ulgê w cierpieniach, ¿e 
s³awa si³y leczniczej nowoodkrytego Ÿród³a roznios³a siê szeroko po ca³ej okolicy i 
da³a pierwszy impuls do za³o¿enia póŸniejszego k¹pieliska 3).

Z odkryciem Zdroju ³¹czy siê piêkna legenda wodzis³awska, opowiedziana w 
sposób przejrzysty w ma³ej ksi¹¿eczce Neumanna „Bad Königsdorf Jastrzemb oder 
die drei Elisen” Badenovelle 4).

Treœæ tej legendy jest nastêpuj¹ca:
Wodzis³awa, nimfa wodna i pani wszystkich wód obwodu Wodzis³awia, 

wtargnê³a do pañstwa podziemnego Ducha Gór, Tura 5), aby go pokonaæ. Duch Gór 
zosta³by niechybnie pokonany w tej walce, gdyby nie ¿ona pewnego rycerza, która 
uratowa³a Ducha Gór wyci¹gaj¹c go z wody Ÿród³a w postaci owada. W podziêce za 
to Duch Gór podarowa³ swej wybawicielce i jej potomkom z³ot¹ kolebkê z tym 
warunkiem, ¿e spoczywaæ w niej bêd¹ tylko dzieci uczciwych i czystych niewiast. 
Trzy razy znika³a kolebka w g³êbi góry, ale tylko dwa razy zosta³a odnaleziona.

Odnalezienie po raz trzeci z³otej kolebki odnosi legenda ludowa do odkrycia 
Ÿród³a leczniczego w Jastrzêbiu Zdroju, le¿¹cym w bezpoœrednim s¹siedztwie 
Wodzis³awia. Legenda umocni³a siê i utrwali³a, gdy w póŸniejszej historii Zdroju 
tysi¹ce biednych i chorych dzieci szuka³y tam wyzdrowienia lub ulgi w chorobach, a 
Zdrój przybra³ charakter Zdroju wybitnie dzieciêcego.

Przypisy autora:
1) Prócz Jastrzêbia i Gocza³kowic odkryto w podobny sposób i w Królewskiej Hucie

Obecnie grobowiec jest w ca³oœci przykryty granitem. Na odnowionej mogile 
znajduje siê równie¿ p³yta zawieraj¹ca now¹ treœæ oraz poprawion¹ datê wydarzenia 
(pomy³ka jest o tyle dziwna, ¿e fundatorzy pierwszej p³yty doskonale pamiêtali, i¿ 
ewakuacja mia³a miejsce w mroŸnym styczniu). Na granitowej tablicy wyryty jest 
napis:  „WIECZNA CHWA£A / NIEZNANYM OFIAROM OBOZU / 
KONCENTRACYJNEGO OŒWIÊCIM / KTÓRZY ZGINÊLI W MARSZU / ŒMIERCI 
W STYCZNIU 1945 r / W DRODZE PRZEZ TEREN BZIA”. Ca³oœæ otaczaj¹ 
stylizowane s³upki po³¹czono ³añcuchem.

Marcin Boratyn

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

Jastrzêbski kurort w oczach dr. Magi (fragmenty - cz. 1)

Odkrycie Ÿróde³ i stosunki geologiczne
Jastrzêbie Zdrój zawdziêcza swoje powstanie poszukiwaniom wêgla 

kamiennego, podobnie jak niektóre inne zdroje œl¹skie 1).
Najbardziej œcis³e dane, tycz¹ce siê wierceñ w poszukiwaniu wêgla kamiennego i 

przypadkowego odkrycie solanki jastrzêbskiej znajdujemy w komunikacie 
inspektora górniczego Wagnera z Zabrza, wydanym w roku 1859 2).

Komunikat ten, prócz danych historycznych tycz¹cych siê wierceñ i odkrycia 
solanki jodowo-bromowej omawia równie¿ w³aœciwoœci geologiczne warstw, z 
których solanka wyp³ywa.

W streszczeniu wygl¹da on nastêpuj¹co:
W miejscowoœci Jastrzêbie Dolne przedsiêwziê³o kilka prywatnych osób z 

ówczesnym w³aœcicielem Zdroju Emilem bar. v. Schliebenem na czele w r. 1859 
wiercenie w poszukiwaniu wêgla kamiennego. Wiercenia te rozpoczêto na lewym 
stoku g³êboko przeciêtej doliny, tworz¹cej ³o¿ysko strumyka Szotkówki, prawego 
dop³ywu Olzy. Skoro otwór wiertniczy dosiêgn¹³ g³êbokoœci 300 stóp, z miêkkiego 
szaro-zielonego piaskowca nagle wytrysnê³o s³abe Ÿród³o solne, wyp³ywaj¹ce z 
otworu wiertniczego, z wywi¹zywaniem siê bezwodnika kwasu wêglowego.

Poniewa¿ myœlano, ¿e natrafiono na bogat¹ w sól solankê, Ÿród³em tym zajê³o siê 
ówczesne Pañstwo Pruskie, nabywaj¹c je dla Urzêdu Fiskalnego.

Spodziewano siê znaleŸæ prócz solanki równie¿ bogate pok³ady solne, które 
pozwoli³yby na za³o¿enie drugiej Wieliczki. Wobec tego rozpoczêto dalsze 
wiercenia.

Na g³êbokoœci 467 stóp natrafiono na drugie, znacznie bogatsze Ÿród³o, 
wyp³ywaj¹ce równie¿ z piaskowca i wybuchaj¹ce z si³¹ 3,2 stóp  na minutê. 
Wywi¹zywanie siê bezwodnika kwasu wêglowego sta³o siê równie¿ wybitniejsze.

Pok³adów solnych jednak nie znaleziono, a oba odkryte Ÿród³a nie nadawa³y siê 
do za³o¿enia saliny. Wobec tego doszed³szy do g³êbokoœci 189,4 m przerwano 
dalsze poszukiwania w dniu 24 listopada 1859 r. Przytaczam równie¿ dane 
geologiczne, które wy¿ej wymieniony komunikat omawia doœæ szczegó³owo.

Przytaczam równie¿ dane geologiczne, które wy¿ej wymieniony komunikat 
omawia doœæ szczegó³owo.

Przeciête wierceniami warstwy daj¹ siê uj¹æ w 3 zasadnicze grupy:

3
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Szczególne warunki dla tego rodzaju pomocy istnia³y we dworze w Jastrzêbiu- 
Zdroju.

Najciê¿sze walki frontowe toczy³y siê miêdzy Paw³owicami i ¯orami, a póŸniej w 
Jastrzêbiu. Rosjanie ukryci byli za polami miêdzy Szerok¹ a Pniówkiem (obecnie 
wysypisko œmieci) oraz w lasku pomiêdzy Jastrzêbiem i Bziem- na wysokoœci domu 
Mo³drzyka), który znajdowa³ siê po drugiej stronie ul. Pszczyñskiej. Ostrzeliwali oni 
broni¹cych siê na "Oberhofie" Niemców. Chc¹c zdobyæ „twierdzê” Oberhof, wojska 
radzieckie zmuszone by³y wyjœæ z poprzednich ukryæ i przekroczyæ rozleg³¹, dobrze 
widoczn¹ od strony Oberhofu, p³ask¹ powierzchniê otwartych pól miêdzy ul. 
Pszczyñsk¹ a polami w kierunku Szerokiej, na wysokoœci dzisiejszego wysypiska 
œmieci. By³y to tereny prawie p³askie, nie daj¹ce ¿adnej mo¿liwoœci schronienia siê 
przed ostrza³em wojsk niemieckich ze stodó³ i zabudowañ Oberhofu. Nale¿y przyj¹æ, 
¿e by³ to teren, na którym zginê³o bardzo du¿o ¿o³nierzy radzieckich. G³ówny atak na 
Oberhof odby³ siê zapewne od strony ul. Pszczyñskiej. Po ciê¿kich walkach, Niemcy 
wycofali siê z niego i zorganizowali oœrodek obrony na terenie Schlosshofu, a raczej 
na terenie oddalonej od zamku, cegielni. Na kominie cegielni Schlosshofu zrobiono 
punkt obserwacyjny. Rosjanom uda³o siê kilkakrotnie trafiæ w komin oraz ca³kowicie 
zniszczyæ cegielniê. Po zdobyciu i opanowaniu Oberhofu, ¿o³nierze radzieccy 
zaopiekowali siê zw³okami poleg³ych ich wspó³towarzyszy broni. 

W wyniku dzia³añ wojennych Wy¿ny Dwór by³ znacznie bardziej zniszczony ni¿ 
zabudowania Dworu Zamkowego. W obrêbie Schlosshofu prawie kompletnie 
zniszczona by³a, po³o¿ona wy¿ej ni¿ zamek, cegielnia. Wiêkszoœæ mieszkañców 
okolicznych domów schroni³a siê w zagrodach mieszcz¹cych siê w dolinie miêdzy 
Dêbin¹ a dojœciem do ul. Pszczyñskiej, na wysokoœci by³ej restauracji Wróbla czy 
sklepu Skrzyszowskiego. Oberhof by³ poza zasiêgiem naszych obserwacji. Walki 
by³y tak ciê¿kie, ¿e niemo¿liwym by³o wyjœcie z piwnicy domu pani Goikowej, w 
którym znaleŸliœmy kilkutygodniowe schronienie. Po zajêciu Oberhofu i Dêbiny, 
Rosjanie polecili nam opuszczenie tych domostw i w Niedzielê Palmow¹ oko³o 
godziny trzeciej nad ranem, w okresie krótkiej przerwy walk, kilkudziesiêcioosobowa 
grupa osób wymaszerowa³a z piwnic w kierunku ul. Pszczyñskiej i dalej w kierunku 
Paw³owic, a¿ do BrzeŸców. Do Jastrzêbia wróciliœmy dopiero po dwóch tygodniach, 
gdy linia frontu przesunê³a siê ju¿ do Wodzis³awia. Pola Oberhofu by³y zaminowane. 
Jako dzieci odwa¿yliœmy siê dopiero po pewnym czasie (tzn. w trzy tygodnie po 
opuszczeniu linii frontu przez wojska radzieckie) na wejœcie do opuszczonego 
wówczas na krótko Oberhofu. Nastêpnego dnia dwór zosta³ ponownie zajêty przez 
wojska radzieckie. W tym czasie niemo¿liwym by³o wejœcie na jego teren. Nie 
pamiêtam ju¿ dok³adnie, kiedy weszliœmy znów na teren Oberhofu- by³o to chyba 
kilka tygodni póŸniej. Nie zauwa¿yliœmy ju¿ wówczas du¿ej iloœci poleg³ych ¿o³nierzy. 
Nie widzieliœmy równie¿ masowych grobów. Przypuszczamy, ¿e wojska radzieckie, 
przed opuszczeniem tego terenu zaopiekowa³y siê zw³okami poleg³ych przyjació³. 
Pamiêtamy jednak, co do dzisiejszego dnia wspominamy z du¿ym szacunkiem dla 
mieszkañców Jastrzêbia, ¿e w okresie tym, na poboczach dróg polnych pogrzebane 
by³y zw³oki stosunkowo nielicznych ¿o³nierzy. Zaopiekowano siê wszystkimi, 
niezale¿nie od ich narodowoœci. Ka¿dy zmar³y mia³ na swym grobie drewniany 
(czasem zrobiony z ga³êzi) krzy¿, na którym zawieszony by³ jego he³m. Nie 
pamiêtam, co sta³o siê z tzw. „markami” z nazwiskami poleg³ych ¿o³nierzy.

(Chorzowie) Ÿród³o lecznicze, które szybko zanik³o. Tak¿e w powiecie pszczyñskim i 
rybnickim natrafiono na Ÿród³a lecznicze, jak w Czarkowie ko³o Pszczyny, gdzie znaleziono 
3 Ÿród³a zawieraj¹ce ¿elazo, u¿ywane miêdzy 1796 a 1840 r. W Kokoszycach ko³o 
Wodzis³awia odkryto 3 Ÿród³a siarczane, a w Moszczenicy ko³o Jastrzêbia Ÿród³o solanki 
jodo-bromowej. Ostatnio w 1945 r. Ÿród³o solanki jodo-bromowej w Czerwionce ko³o 
Rybnika, u¿ywanej w basenie na wolnym powietrzu w tamt. Oœrodku Zdrowia dla dzieci.

2) Komunikat ten przytacza Faupel H., Das Soolbad Königsdorf Jastrzemb; Zweiter 
Badebericht, Gleiwitz 1863.

3) Heer L., Bad Königsdorf (Jastrzemb); Bericht über die erste Saison 1861, Breslau 1862. 
Zob. te¿ Faupel H., Zweiter Bericht 1. c.

4) Ratibor, Verlag Vichura, 1863, str. 40-56.
5) W najbli¿szej okolicy znajduje siê miasto Wodzis³aw i miejscowoœæ pod nazw¹ „Turza”.

•ród³o: S. Maga, Jastrzêbie-Zdrój na Górnym Œl¹sku, Lekarski Instytut Naukowo-
Wydawniczy, Warszawa 1950.

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

Wspomnienie o rodzinie Szraj (cz. 2)

Wojna i okupacja
Po osiedleniu siê rodzin Pardygo³ i Szraj w Jastrzêbiu, Oberhof i Schlosshof sta³y 

siê miejscami spotkañ ludzi o postêpowych pogl¹dach, szerz¹cych zasady 
humanitaryzmu. Nale¿eli do nich g³ównie ks. proboszcz Czernik, a póŸniej ks. 
proboszcz Machalica, nauczyciele, m.in. Augustyn Musio³ zajmuj¹cy siê 
krzewieniem kultury polskiej wœród dorastaj¹cej m³odzie¿y oraz twórcy zespo³u 
pieœni i tañca regionu rybnicko-raciborskiego, miejscowi lekarze medycyny i 
weterynarii oraz inni. Czêstymi goœæmi Oberhofu byli równie¿ przyjaciele z 
Raciborza. Osoby te byæ mo¿e uratowa³y Józefowi Szrajowi ¿ycie, udzielaj¹c mu 
schronienia w okresie II wojny œwiatowej. Na Józefa Szraja, jako zdecydowanego 
pacyfistê i antynazistê wydano, chyba w 1940 r. w Jastrzêbiu, nakaz aresztowania. 
Dobrzy s¹siedzi ostrzegli go i umo¿liwili mu ucieczkê z Jastrzêbia. Dziêki pomocy 
wspomnianych przyjació³ z Raciborza prze¿y³ on wojnê w ukryciu w jednym z 
zamków w okolicy rodzinnego miasta.

Niestety z g³êbokim smutkiem przypominamy sobie "Marsz Œmierci". By³a zima, 
silne mrozy, wiêŸniowie byli wyg³odzeni i wychudzeni. Stra¿nicy niemieccy z 
karabinami, jeŸdzili na rowerach wzd³u¿ i wokó³ maszeruj¹cych kolumn ludzi. Jak 
wygl¹da³ postój tych biednych ludzi? To pytanie nurtowa³o nas przez d³ugi okres 
czasu. Nam, cz³onkom rodziny Szraj, od chwili wyw³aszczenia dziadka z Oberhofu- 
Wy¿nego Dworu do koñca wojny, nie wolno by³o wkraczaæ ani na jego, ani na teren 
Schlosshofu. Jako dzieci widzieliœmy, ¿e wiêŸniowie KL Auschwitz maszerowali od 
wczesnych godzin rannych do póŸnych godzin wieczornych. Mieliœmy wra¿enie, ¿e 
maszeruj¹ oni w dzieñ i w noc. Zadawaliœmy sobie pytanie, jak ci ludzie to 
wytrzymuj¹. Niektórym uda³o siê zbiec i znaleŸli oni ukrycie w ró¿nych domostwach 
mieszkañców Jastrzêbia. WiêŸniowie ci nocowali w dworskich stodo³ach, miêdzy 
innymi na Oberhofie i Schlosshofie. Dowiedzieliœmy siê te¿, ¿e pracownikom tych 
dworów udawa³o siê dostarczyæ niektórym z wiêŸniów ubrania robocze.Przebranym 
jako "robotnikom dworu" wiêŸniom udawa³o siê zbiec z postoju. 
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Szczególne warunki dla tego rodzaju pomocy istnia³y we dworze w Jastrzêbiu- 
Zdroju.

Najciê¿sze walki frontowe toczy³y siê miêdzy Paw³owicami i ¯orami, a póŸniej w 
Jastrzêbiu. Rosjanie ukryci byli za polami miêdzy Szerok¹ a Pniówkiem (obecnie 
wysypisko œmieci) oraz w lasku pomiêdzy Jastrzêbiem i Bziem- na wysokoœci domu 
Mo³drzyka), który znajdowa³ siê po drugiej stronie ul. Pszczyñskiej. Ostrzeliwali oni 
broni¹cych siê na "Oberhofie" Niemców. Chc¹c zdobyæ „twierdzê” Oberhof, wojska 
radzieckie zmuszone by³y wyjœæ z poprzednich ukryæ i przekroczyæ rozleg³¹, dobrze 
widoczn¹ od strony Oberhofu, p³ask¹ powierzchniê otwartych pól miêdzy ul. 
Pszczyñsk¹ a polami w kierunku Szerokiej, na wysokoœci dzisiejszego wysypiska 
œmieci. By³y to tereny prawie p³askie, nie daj¹ce ¿adnej mo¿liwoœci schronienia siê 
przed ostrza³em wojsk niemieckich ze stodó³ i zabudowañ Oberhofu. Nale¿y przyj¹æ, 
¿e by³ to teren, na którym zginê³o bardzo du¿o ¿o³nierzy radzieckich. G³ówny atak na 
Oberhof odby³ siê zapewne od strony ul. Pszczyñskiej. Po ciê¿kich walkach, Niemcy 
wycofali siê z niego i zorganizowali oœrodek obrony na terenie Schlosshofu, a raczej 
na terenie oddalonej od zamku, cegielni. Na kominie cegielni Schlosshofu zrobiono 
punkt obserwacyjny. Rosjanom uda³o siê kilkakrotnie trafiæ w komin oraz ca³kowicie 
zniszczyæ cegielniê. Po zdobyciu i opanowaniu Oberhofu, ¿o³nierze radzieccy 
zaopiekowali siê zw³okami poleg³ych ich wspó³towarzyszy broni. 

W wyniku dzia³añ wojennych Wy¿ny Dwór by³ znacznie bardziej zniszczony ni¿ 
zabudowania Dworu Zamkowego. W obrêbie Schlosshofu prawie kompletnie 
zniszczona by³a, po³o¿ona wy¿ej ni¿ zamek, cegielnia. Wiêkszoœæ mieszkañców 
okolicznych domów schroni³a siê w zagrodach mieszcz¹cych siê w dolinie miêdzy 
Dêbin¹ a dojœciem do ul. Pszczyñskiej, na wysokoœci by³ej restauracji Wróbla czy 
sklepu Skrzyszowskiego. Oberhof by³ poza zasiêgiem naszych obserwacji. Walki 
by³y tak ciê¿kie, ¿e niemo¿liwym by³o wyjœcie z piwnicy domu pani Goikowej, w 
którym znaleŸliœmy kilkutygodniowe schronienie. Po zajêciu Oberhofu i Dêbiny, 
Rosjanie polecili nam opuszczenie tych domostw i w Niedzielê Palmow¹ oko³o 
godziny trzeciej nad ranem, w okresie krótkiej przerwy walk, kilkudziesiêcioosobowa 
grupa osób wymaszerowa³a z piwnic w kierunku ul. Pszczyñskiej i dalej w kierunku 
Paw³owic, a¿ do BrzeŸców. Do Jastrzêbia wróciliœmy dopiero po dwóch tygodniach, 
gdy linia frontu przesunê³a siê ju¿ do Wodzis³awia. Pola Oberhofu by³y zaminowane. 
Jako dzieci odwa¿yliœmy siê dopiero po pewnym czasie (tzn. w trzy tygodnie po 
opuszczeniu linii frontu przez wojska radzieckie) na wejœcie do opuszczonego 
wówczas na krótko Oberhofu. Nastêpnego dnia dwór zosta³ ponownie zajêty przez 
wojska radzieckie. W tym czasie niemo¿liwym by³o wejœcie na jego teren. Nie 
pamiêtam ju¿ dok³adnie, kiedy weszliœmy znów na teren Oberhofu- by³o to chyba 
kilka tygodni póŸniej. Nie zauwa¿yliœmy ju¿ wówczas du¿ej iloœci poleg³ych ¿o³nierzy. 
Nie widzieliœmy równie¿ masowych grobów. Przypuszczamy, ¿e wojska radzieckie, 
przed opuszczeniem tego terenu zaopiekowa³y siê zw³okami poleg³ych przyjació³. 
Pamiêtamy jednak, co do dzisiejszego dnia wspominamy z du¿ym szacunkiem dla 
mieszkañców Jastrzêbia, ¿e w okresie tym, na poboczach dróg polnych pogrzebane 
by³y zw³oki stosunkowo nielicznych ¿o³nierzy. Zaopiekowano siê wszystkimi, 
niezale¿nie od ich narodowoœci. Ka¿dy zmar³y mia³ na swym grobie drewniany 
(czasem zrobiony z ga³êzi) krzy¿, na którym zawieszony by³ jego he³m. Nie 
pamiêtam, co sta³o siê z tzw. „markami” z nazwiskami poleg³ych ¿o³nierzy.

(Chorzowie) Ÿród³o lecznicze, które szybko zanik³o. Tak¿e w powiecie pszczyñskim i 
rybnickim natrafiono na Ÿród³a lecznicze, jak w Czarkowie ko³o Pszczyny, gdzie znaleziono 
3 Ÿród³a zawieraj¹ce ¿elazo, u¿ywane miêdzy 1796 a 1840 r. W Kokoszycach ko³o 
Wodzis³awia odkryto 3 Ÿród³a siarczane, a w Moszczenicy ko³o Jastrzêbia Ÿród³o solanki 
jodo-bromowej. Ostatnio w 1945 r. Ÿród³o solanki jodo-bromowej w Czerwionce ko³o 
Rybnika, u¿ywanej w basenie na wolnym powietrzu w tamt. Oœrodku Zdrowia dla dzieci.

2) Komunikat ten przytacza Faupel H., Das Soolbad Königsdorf Jastrzemb; Zweiter 
Badebericht, Gleiwitz 1863.

3) Heer L., Bad Königsdorf (Jastrzemb); Bericht über die erste Saison 1861, Breslau 1862. 
Zob. te¿ Faupel H., Zweiter Bericht 1. c.

4) Ratibor, Verlag Vichura, 1863, str. 40-56.
5) W najbli¿szej okolicy znajduje siê miasto Wodzis³aw i miejscowoœæ pod nazw¹ „Turza”.

•ród³o: S. Maga, Jastrzêbie-Zdrój na Górnym Œl¹sku, Lekarski Instytut Naukowo-
Wydawniczy, Warszawa 1950.

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

Wspomnienie o rodzinie Szraj (cz. 2)

Wojna i okupacja
Po osiedleniu siê rodzin Pardygo³ i Szraj w Jastrzêbiu, Oberhof i Schlosshof sta³y 

siê miejscami spotkañ ludzi o postêpowych pogl¹dach, szerz¹cych zasady 
humanitaryzmu. Nale¿eli do nich g³ównie ks. proboszcz Czernik, a póŸniej ks. 
proboszcz Machalica, nauczyciele, m.in. Augustyn Musio³ zajmuj¹cy siê 
krzewieniem kultury polskiej wœród dorastaj¹cej m³odzie¿y oraz twórcy zespo³u 
pieœni i tañca regionu rybnicko-raciborskiego, miejscowi lekarze medycyny i 
weterynarii oraz inni. Czêstymi goœæmi Oberhofu byli równie¿ przyjaciele z 
Raciborza. Osoby te byæ mo¿e uratowa³y Józefowi Szrajowi ¿ycie, udzielaj¹c mu 
schronienia w okresie II wojny œwiatowej. Na Józefa Szraja, jako zdecydowanego 
pacyfistê i antynazistê wydano, chyba w 1940 r. w Jastrzêbiu, nakaz aresztowania. 
Dobrzy s¹siedzi ostrzegli go i umo¿liwili mu ucieczkê z Jastrzêbia. Dziêki pomocy 
wspomnianych przyjació³ z Raciborza prze¿y³ on wojnê w ukryciu w jednym z 
zamków w okolicy rodzinnego miasta.

Niestety z g³êbokim smutkiem przypominamy sobie "Marsz Œmierci". By³a zima, 
silne mrozy, wiêŸniowie byli wyg³odzeni i wychudzeni. Stra¿nicy niemieccy z 
karabinami, jeŸdzili na rowerach wzd³u¿ i wokó³ maszeruj¹cych kolumn ludzi. Jak 
wygl¹da³ postój tych biednych ludzi? To pytanie nurtowa³o nas przez d³ugi okres 
czasu. Nam, cz³onkom rodziny Szraj, od chwili wyw³aszczenia dziadka z Oberhofu- 
Wy¿nego Dworu do koñca wojny, nie wolno by³o wkraczaæ ani na jego, ani na teren 
Schlosshofu. Jako dzieci widzieliœmy, ¿e wiêŸniowie KL Auschwitz maszerowali od 
wczesnych godzin rannych do póŸnych godzin wieczornych. Mieliœmy wra¿enie, ¿e 
maszeruj¹ oni w dzieñ i w noc. Zadawaliœmy sobie pytanie, jak ci ludzie to 
wytrzymuj¹. Niektórym uda³o siê zbiec i znaleŸli oni ukrycie w ró¿nych domostwach 
mieszkañców Jastrzêbia. WiêŸniowie ci nocowali w dworskich stodo³ach, miêdzy 
innymi na Oberhofie i Schlosshofie. Dowiedzieliœmy siê te¿, ¿e pracownikom tych 
dworów udawa³o siê dostarczyæ niektórym z wiêŸniów ubrania robocze.Przebranym 
jako "robotnikom dworu" wiêŸniom udawa³o siê zbiec z postoju. 
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W wypo¿yczonym urz¹dzeniu produkowano w prymitywny sposób niezbêdne 
dachówki. Pierwsze konie i krowy zajê³y miejsca w stajni i w chlewie. Uda³o siê 
równie¿ kupiæ pierwsze kury. Na polach ros³o zbo¿e, a pierwszy dochód przyniós³ 
rzepak. Olej z rzepaku wyciskano rêczn¹ maszynk¹. Rzepak i pierwsze k³osy zbó¿ 
m³ócono cepami. Uzyskane w ten sposób pieni¹dze przeznaczano na zakup 
zwierz¹t i podstawowego sprzêtu rolniczego. 

Józef Szraj by³ czêsto w podró¿y w poszukiwaniu sprzêtu i zwierz¹t 
gospodarczych dla Oberhofu. Pocz¹tkowo piechot¹, a póŸniej na rowerze, pod¹¿a³ 
on a¿ do Orzesza, a st¹d do Katowic, Rybnika lub Raciborza. W miarê usuwania 
szkód spowodowanych wysadzeniem przez uciekaj¹cych w 1945 r. Niemców szyn 
kolejowych, póŸniejsze wêdrówki rowerowe odbywa³y siê ju¿ tylko do ̄ or, Paw³owic 
czy Bzia- z tych miejscowoœci dalej poci¹giem do Katowic, Rybnika lub Raciborza 
oraz innych miejscowoœci, celem zakupienia bardzo trudno wówczas osi¹galnych 
nasion oraz inwentarza niezbêdnego do przywrócenia funkcjonowania 
gospodarstw. W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e w 1945 r. szyny kolejowe na 
ca³ej trasie od Orzesza a¿ do Wodzis³awia by³y w okreœlonych odstêpach wysadzane 
w powietrze. Wycofuj¹ce siê wojska niemieckie chcia³y w ten sposób utrudniæ 
przesuwanie siê i zaopatrywanie wojsk radzieckich za poœrednictwem transportu 
kolejowego. Tory kolejowe stopniowo przywracano do stanu u¿ytkowania.

Tymczasem na Oberhof powrócili do pracy zawsze wierni panu Szrajowi 
wspó³pracownicy, z Alojzym Gajd¹ i Leonem Siedlokiem na czele. Pan Józef móg³ im 
powierzyæ organizacjê pracy na Oberhofie, sam zaœ jeŸdzi³ do Katowic, Rybnika i 
Raciborza, gdzie organizowa³ niezbêdny dla gospodarstwa sprzêt, inwentarz i 
nasiona warzyw. 

Przypominam sobie scenkê, w której z dzieciêcym zadowoleniem rozpakowa³ on 
przywiezione z województwa z Katowic ma³e torebki z zawartoœci¹ pierwszych 
nasion ró¿nych warzyw. Nale¿y przypomnieæ, ¿e w owym czasie, w mniejszych 
gospodarstwach rolnych nie zajmowano siê "produkcj¹" nasion siewnych. Jedn¹ z 
pierwszych inwestycji na Oberhofie by³o przywrócenie funkcjonowania inspektów 
(szklarñ). W pierwszych miesi¹cach po powrocie ma³¿eñstwa Szraj na Oberhof ¿yli 
oni bardzo prymitywnie. Dla przyk³adu ramy do pokrycia inspektów wykonywano z 
porozrzucanych wszêdzie kawa³ków drewna oraz z kawa³ków pot³uczonych szyb. 
Pierwsze, pojedyncze nasiona warzyw, pan Szraj wsadza³ osobiœcie do ró¿nych 
naczyñ np. zardzewia³ych puszek z konserw. Wszystkie parapety okien by³y 
zastawione tymi naczyniami. Nasiona te wymaga³y oczywiœcie odpowiedniej 
pielêgnacji. Codzienne osobiœcie wraz z ma³¿onk¹ Wiktori¹ i jej siostr¹ „Hedl¹” 
£ukoszek pielêgnowali rozwój tych m³odych roœlinek. Gdy roœliny osi¹gnê³y 
odpowiedni¹ wielkoœæ, przesadzano je do uprzednio przygotowanych inspektów. 
Pierwsze warzywa w Jastrzêbiu ros³y naturalnie u Szraja. Ju¿ w nastêpnych latach 
pe³ne „rolwagi” (platformy), a póŸniej wagony z kapust¹ wêdrowa³y do Wodzis³awia, 
Rybnika lub Katowic, zaœ buraki cukrowe g³ównie do cukrowni w Raciborzu. W 
dalszym ci¹gu dbano ju¿ o hodowlê umo¿liwiaj¹c¹ produkcjê w³asnych nasion, 
których brak by³o wówczas w handlu.We wczesnym okresie powojennym PGR-y nie 
by³y w stanie zabezpieczyæ istniej¹cych zapotrzebowañ na artyku³y spo¿ywcze. Ich 
osi¹gniêcia, dla przyk³adu w latach 50., nie dorównywa³y przede wszystkim jakoœci 
hodowli roœlin i zwierz¹t gospodarczych poziomowi Oberhofu czy Schlosshofu. 
PGR-y posiada³y wprawdzie wiêksz¹ iloœæ area³u i wiêksz¹ iloœæ byd³a, ale 

Po wojnie
Po zakoñczeniu wojny Józef Szraj z ma³¿onk¹ Wiktori¹ powrócili do Jastrzêbia 

dopiero póŸn¹ wiosn¹ 1945 r. Wnukowie pana Szraja spêdzili ostatnie miesi¹ce 
wojny w Jastrzêbiu. Przywitali wiêc swego dziadka w Jastrzêbiu. Dopiero w 1945 r., 
rodzinie Szraj ponownie wolno by³o wkroczyæ na teren Oberhofu. 

Gdy Józef Szraj zobaczy³ zniszczony i opuszczony Oberhof, stanê³y mu ³zy w 
oczach. A¿ do chwili przystosowania niektórych pomieszczeñ zamku do 
zamieszkania, Szrajowie spêdzili pierwsze tygodnie po powrocie poza Oberhofem. 
Wy¿ny Dwór by³ bardzo zniszczony i zamek nie nadawa³ siê do zamieszkania. Józef 
Szraj zasta³ gruzy, opustosza³e stajnie i chlewy oraz puste stodo³y. Nie by³o w nich 
ani koni ani byd³a. Jedyny traktor, którego nie zd¹¿yli zabraæ Niemcy, zabrali ju¿ po 
zakoñczeniu dzia³añ wojennych, Rosjanie. Wkrótce przystosowano do 
zamieszkania niektóre pomieszczenia zamku, ale budynek nie zosta³ nigdy 
doprowadzony do pierwotnego stanu sprzed wojny. Z inspektorówki pozosta³y tylko 
gruzy.

Interesuj¹cym by³o, ¿e œciany zamku Oberhofu o gruboœci oko³o 100 cm, 
zbudowane by³y ze zwyk³ej, wypalanej ceg³y, podobnie jak œciany pozosta³ych 
zabudowañ gospodarczych Oberhofu (stodo³y, stajnia i chlewy). Natomiast œciany 
inspektorówki zbudowane by³y z niewypalonych, glinianych cegie³ przeplatanych 
materia³em przypominaj¹cym s³omê. Trudno nam wyjaœniæ dlaczego w³aœnie do 
budowy œcian inspektorówki zastosowano tego rodzaju cegie³. Ceg³y gliniane 
posiadaj¹ szczególne w³aœciwoœci kumulowania i oddawania ciep³a, jak równie¿ 
posiadaj¹ du¿¹ wytrzyma³oœæ i stosunkowo niski ciê¿ar. Przypuszczam, ¿e przy 
budowie inspektorówki kierowano siê wzglêdami ekonomicznymi, a mianowicie 
niewypalana ceg³a by³a tañsza w produkcji ni¿ wypalana.

W 1945 r. chlewy i stodo³y posiada³y jedynie czêœæ murów zewnêtrznych. Dachy 
by³y zniszczone. Stodo³y, chlewy i stajnia nie nadawa³y siê do u¿ytku. Przystêpuj¹c 
do odbudowy gospodarstwa, w pierwszym rzêdzie zabezpieczono dachy wszystkich 
budynków. Du¿e podwórze Oberhofu sta³o siê placem budowy.

Dwór Zamkowy (Schlosshof) na niemieckiej mapie z ok. 1914 r., mapa ze zbiorów GHM.
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¿e osobiœcie do chwili obecnej nie wiemy czy zaaresztowano wówczas równie¿ 
w³aœcicieli maj¹tków Bzia, Ruptawie, Szerokiej i innych. Maj¹tki te jednak 
upañstwowiono i utworzono z nich PGR-y. 

Mówiono te¿, ¿e wstrzymano siê z aresztowaniem Józefa i Alojzego Szraja, 
poniewa¿ byli oni ju¿ ofiarami poprzedniego re¿imu- nazistowskiego. Pierwsza fala 
zatrzymañ uspokoi³a siê. Przejête przez PGR maj¹tki w Szerokiej, Bziu, Jastrzêbiu 
Zdroju i Ruptawie nie spe³nia³y oczekiwañ owego systemu politycznego. Wydajnoœæ 
produkcji socjalistycznych form gospodarki by³a w pocz¹tkowym okresie 
katastrofalna. 

Mam równie¿ nadziejê, czego sobie wszyscy ¿yczymy, nie tylko starsze 
pokolenie, które prze¿y³o ostatni¹ wojnê, ¿e w przysz³oœci zarówno nasze dzieci, 
nasi wnukowie jak i my, nie bêd¹ mia³y potrzeby i okazji opisywania podobnych 
tragicznych prze¿yæ z ich przesz³oœci. 

Henryk Schrey (Geldern, Niemcy, lekarz)

-----------------------------------------------------------------------------
Kopalni¹ po morzach i oceanach

Jastrzêbie-Zdrój jest znane jako oœrodek przemys³u wêglowego. Blisko 100-
tysiêczne miasto powsta³o dziêki odkryciu w latach 50. XX w. znacznych pok³adów 
wêgla na terenie Jastrzêbia i s¹siaduj¹cych z nim miejscowoœci. Kopalnie ros³y jak 
grzyby po deszczu, a wraz z nimi nasza miejscowoœæ. Jako pierwsza zosta³a 
uruchomiona kopalnia „Jastrzêbie”. Uroczyste rozpoczêcie wydobycia odby³o siê 4 
grudnia 1962 r. Kolejnym zak³adem wydobywczym, który rozpocz¹³ dzia³alnoœæ na 
jastrzêbskiej ziemi by³a uruchomiona w 1965 r. „Moszczenica”. Cztery lata póŸniej 
fedrunek rozpoczê³a „Zofiówka”, a w 1971 r. „Borynia”. Na terenie Jastrzêbia 
znajdowa³ siê jeszcze jeden zak³ad wydobywczy. By³a to kopalnia „Pniówek”, która 
obecnie nale¿y do Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej, jednak teren kopalni i so³ectwo 
Pniówek od 1993 r. nale¿y do gminy Paw³owice. 

Skupmy siê jednak na pierwszych czterech kopalniach. Starsi mieszkañcy lub 
pracownicy kopalñ byæ mo¿e pamiêtaj¹, ¿e wymienione kopalnie maj¹ lub mia³y 
swoje odpowiedniki w ¿egludze morskiej. Wzorem innych zak³adów tak¿e 
jastrzêbskie kopalnie do³o¿y³y starañ, aby statki by³y nazwane ich imieniem. W tym 
celu na Pomorze trafia³y tony towarów wyprodukowanych przez zak³ady pracy 
chc¹cych mieæ swój „w³asny statek”. Tak powsta³y statki transportowe nosz¹ce 
wdziêczne nazwy jastrzêbskich kopalñ.

W 1968 r. powsta³ pierwszy statek o nazwie „Kopalnia Moszczenica”. By³ to 
masowiec wybudowany w duñskiej stoczni w A/S Nakskov Skibsvaerft. Jak donosi³y 
rybnickie „Nowiny”: „Statek ten jest pierwszym z serii 12-tysiêczników i bêdzie 
oddany do eksploatacji ju¿ w lipcu br. Statki z tej serii nosiæ bêd¹ nazwy zas³u¿onych 
kopalñ i hut. Fakt, ¿e temu pierwszemu statkowi nadano nazwê jednej z naszych 
nowych kopalñ, jest du¿ym wyró¿nieniem, tym wiêkszym, i¿ przeznaczony jest on do 
przewozu naszego rowowskiego wêgla koksowego”. Statek by³ przeznaczony do 
transportu ³adunków sypkich, takich jak: wêgiel, koks, rudy metali czy zbo¿e, a jego 
pierwszym kapitanem zosta³ Aleksander Nowicki. Jednym z kapitanów by³ tak¿e 
Andrzej Huza, który tak wspomina pracê na “Moszczenicy”: “W latach 1964-1969 

szczególnie w pierwszych latach powojennych ich pola uprawiane by³y 
nieumiejêtnie i nieracjonalnie. Czêœæ zasianych roœlin nie kie³kowa³o, czêœæ 
produktów ulega³o zniszczeniu na polach jeszcze przed ich zbiorem, nie doczeka³y 
siê ¿niw.

Niestety od 1947 r. rozpoczê³y siê ponowne przeœladowania pana Józefa i jego 
syna Alojzego Szraja- tym razem ze strony systemu komunistycznego. Sk³adnicê 
upañstwowiono. Ostrze¿ono go, ¿e nie ma ¿adnych szans na jej ponowne 
odzyskanie. Maj¹c na uwadze w³asne bezpieczeñstwo, jako „ku³ak” zmuszony by³ 
do zaniechania wszelkich starañ o jej przywrócenie.

Józef Szraj nie narzeka³- polityka go nie interesowa³a. Dba³ o rozwój 
gospodarstwa, produkowa³ i oddawa³ kontyngenty zbo¿a, buraków cukrowych, 
ziemniaków, mleka i ¿ywca. Obok znanych, uprawia³ równie¿ rzadkie odmiany 
warzyw i zajmowa³ siê hodowl¹ nasion siewnych. Podobno ówczeœni urzêdnicy 
w³adzy ludowej twierdzili (nie mamy na to ¿adnych pisemnych dowodów), ¿e Józef i 
jego syn Alojzy Szraj byli przoduj¹cymi rolnikami w powiecie. Jako pierwsi i w pe³nym 
zakresie wykonywali plany produkcji rolnej. Mawiali: „Niestety ich zdjêæ ani ich 
nazwisk nie mo¿emy umieszczaæ w prasie lub w gablotkach urzêdowych. S¹ oni 
bowiem ku³akami, oficjalnymi wrogami klasy robotniczej”. Jednak ciê¿ko 
pracuj¹cym w kopalniach „Ema” czy „Anna” górnikom trzeba by³o zapewniæ 
jedzenie. Niezale¿nie czy wyprodukowano je u „ku³aka” czy w PGR. Niestety 
nieudolne w tym czasie PGR-y nie spe³nia³y tych zadañ. Urzêdnicy powiatu rzekomo 
nieoficjalnie za to dziêkowali Józefowi i Alojzemu. Oceny takie by³y dla nich 
motywuj¹ce do dalszego prowadzenia gospodarstw. 

Pragniemy tutaj dodaæ, ¿e pozostali rolnicy „na Górnym” wzorowali siê na 
systemie sposobu organizacji i uprawy prowadzonej na Oberhofie i Schlosshofie. 
Podobnie jak we dworach (tak nazywano w Jastrzêbiu Oberhof i Schlosshof), rolnicy 
w Jastrzêbiu uzyskiwali wy¿sze plony. Równie¿ i oni oddawali w punktach skupu swe 
kontyngenty przedterminowo. Niektórzy pracownicy obu dworów (Oberhofu i 
Schlosshofu) byli równoczeœnie w³aœcicielami ma³ych gospodarstw rolnych. Ich pola 
by³y uprawiane koñmi i sprzêtem Oberhofu czy Schlosshofu, a zbo¿e by³o m³ócone 
maszynami w obu tych dworach.

Po wojnie, Józef Szraj mia³ swoj¹ ³awkê pod wysokimi kasztanami u bramy 
wjazdowej do Oberhofu. W godzinach popo³udniowych udziela³ on tutaj porad 
fachowych. Przychodz¹cy do niego z proœb¹ o poradê rolnicy przynosili swe ziarna, 
ziemniaki, a tak¿e liœcie "choruj¹cych" warzyw, obarczone schorzeniami 
paso¿ytniczymi lub grzybiczymi. Pan Szraj radzi³ im, które z nawozów nale¿y 
zastosowaæ, czy te¿ w jaki sposób mo¿na zlikwidowaæ chorobê przedstawionych mu 
roœlin czy warzyw. Przypominam sobie przeprowadzane za poœrednictwem œrodków 
masowego przekazu akcje zwalczania stonki ziemniaczanej. W prasie, radiu, w 
szkole mowa by³a tylko o niej. Przypuszczamy, ¿e stonka ta ¿ywi³a siê równie¿ na 
liœciach ziemniaczanych w Jastrzêbiu. W rodzinie Szraj nie robiono jednak z tego 
powodu paniki. Chrz¹szcze te bez wiêkszego rozg³osu wyeliminowano z pól w 
Jastrzêbiu Górnym. 

Przypominamy sobie okres, w którym wszyscy z rodziny obawiali siê, ¿e „nasz 
dziadek mo¿e zostaæ aresztowany, podobnie jak uczyniono to z w³aœcicielami 
maj¹tków s¹siednich wsi”. Aresztowano m.in. pana Witczaka ze Zdroju. Mowa by³a 
równie¿ o zaaresztowaniu „ku³aków” z Bzia, Szerokiej i Ruptawie. Musimy przyznaæ, 
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W 1979 r. powsta³ kolejny masowiec o nazwie „Kopalnia Jastrzêbie”. 
Wybudowany w brytyjskiej stoczni Govan Shipbuilders Ltd. w Glasgow mo¿e 
rozwin¹æ prêdkoœæ 15 wêz³ów. Najwiêkszy z „jastrzêbskich” masowców o d³ugoœci 
prawie 160 metrów i 5 pok³adach mieszcz¹cych ponad 16 tys. ton towaru. W 1993 r. 
zosta³ przemianowany na „Wigry” ¿egluj¹c pod panamsk¹ bander¹, a od 2009 r., ju¿ 
jako „Mino G”, dzielnie pokonuje sztormy i burze pod kambod¿añsk¹ flag¹.

W 1981 r. z inicjatywy Zak³adowej Komisji Robotniczej podjêto dzia³ania 
zmierzaj¹ce do nazwania nowej jednostki p³ywaj¹cej imieniem „Kopalnia 
Borynia”. W ten sposób chciano uczciæ 10-lecie istnienia tego górniczego zak³adu. 
Jednak uroczyste wodowanie statku o tej nazwie nast¹pi³o w szczeciñskiej stoczni 
dopiero w 1989 r. Ponad 140-metrowy masowiec rozwija prêdkoœæ 14 wêz³ów i 
p³ywa pod maltañsk¹ bander¹ do dnia dzisiejszego. Statek nale¿y do ¯eglugi 
Polskiej S.A., a jego macierzystym portem jest Valletta. Ze statkiem wi¹¿e siê 
narkotykowa historia, która mia³a miejsce w 2003 r. Podczas remontu statku w 
stoczni Gdañskiej odkryto ukryt¹ w kominie kokainê wart¹ 2,5 mln z³. 
Prawdopodobnie zostawi³ j¹ nielegalny pasa¿er, który próbowa³ dwa lata wczeœniej 
przedostaæ siê statkiem z Jamajki do USA lub Europy Zachodniej.

Statek “Kopalnia Zofiówka”, II 2006, fot. Daniel Lebiecki, www.cobra.webd.pl

 samolot francuskiego ratownictwa morskiego. Najbli¿ej katastrofy znalaz³ siê statek 
„Kopalnia Zofiówka”, który na miejsce zdarzenia, naprowadzony przez samolot, 
przyby³ po niespe³na godzinie, przyjmuj¹c na pok³ad obu cz³onków za³ogi. Jacht 
pozostawiony samemu sobie z pewnoœci¹ zaton¹³. W 2003 r. statek przeszed³ 
gruntowny remont, a trzy lata póŸniej zosta³ odsprzedany greckiej firmie Monte 
Argentera Shipping S.A. i obecnie p³ywa pod panamsk¹ bander¹ jako „Captain 
Bashar” W ostatnich latach „Kopalnia Zofiówka” by³a czêstym goœciem w Polsce, 
kursuj¹c na trasie Maroko-Gdañsk, transportuj¹c z kraju siarkê, a przywo¿¹c do 
Polic i Gdañska piach niezbêdny do produkcji fosforów.

Za przyk³adem „KWK Moszczenica” poszed³ inny miejscowy zak³ad górniczy - 
KWK „Zofiówka”. W 1974 r. W niemieckiej stoczni Schlichting Werft GmbH - Lubeck - 
Travenmunde powsta³ statek „Kopalnia Zofiówka”. W jastrzêbskim czasopiœmie 
„Nasze Problemy” tak pisano o tym wydarzeniu: „Imiê „Kopalnia Zofiówka” nosi 
jeden z polskich statków. Jest to uniwersalny masowiec o noœnoœci 14000 DTW. 
Uroczystoœæ wodowania (listopad 1974) odby³a siê w Lubece (NRD), a matk¹ 
chrzestn¹ jest Eleonora Fusiecka. W czasie aktu chrztu asystowa³ jej górnik 
przodowy oddzia³u G-7 - Henryk WoŸniak”. W 1983 roku statek bra³ udzia³ w akcji 
ratunkowej za³ogi jachtu „Carmen”. Bior¹cy udzia³ w regatach na trasie Plymuth  
Vilamour  Plymuth jacht na skutek fali  sztormowej zosta³ powa¿nie uszkodzony. 
Dziêki wys³anemu sygna³owi ratunkowemu jacht zosta³ szybko odnaleziony przez

Statek “Kopalnia Moszczenica”, fot. www.polsteam.com.pl

pracowa³em jako kierownik Wydzia³u Nawigacyjnego. Po tym okresie wróci³em na 
p³ywanie. Oczywiœcie do P¯M mustruj¹c na statek "Kopalnia Moszczenica". 
Wysy³ano mnie te¿ do ró¿nych stoczni poza granicami kraju. Dogl¹da³em budowy 
masowców w Anglii, Bu³garii i Hiszpanii. Wszystkie jednostki przeznaczone by³y dla 
Polskiej ¯eglugi Morskiej. Po powrocie do kraju ponownie obj¹³em "Kopalniê 
Moszczenicê". Mia³em do niej szczêœcie, chocia¿... […] Smutne to dla mnie 
wspomnienie. Dowodzi³em w³aœnie statkiem "Kopalnia Moszczenica", gdy stan 
wojenny zasta³ nas w syryjskim porcie Tartus. To by³ szok. Nie wiedzia³em co mam 
robiæ. Zaraz po wyjœciu z Cieœniny Gibraltarskiej wys³a³em telegram do P¯M, 
prosz¹c o zwolnienie mnie z pracy. Po zawiniêciu do portu szczeciñskiego 
odwiedzi³em dyrektora Ryszarda Kargera. Niezbyt chêtnie wyrazi³ zgodê, pod 
warunkiem odbycia jeszcze jednego rejsu. W ten oto sposób rozsta³em siê z 
p³ywaniem”. W Polskiej ¯egludze Morskiej statek by³ do 1992 r., kiedy zosta³ 
sprzedany w³oskiemu armatorowi Lofaro & Navicor Shipping i przemianowany na 
„Floriana” W czerwcu 1998 r. zosta³ sprzedany na z³om.
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oznajmiona zosta³a za³odze. Zaczêto niemal w poœpiechu, bo czas nagli³, 
zabezpieczaæ obie g³ówne bramy wejœciowe kopalni, barykaduj¹c teren w obrêbie 
bram.

Ponadto wielu górników przygotowa³o najprostszy z koniecznoœci materia³, 
mog¹cy s³u¿yæ jako narzêdzie obrony i ewentualnego ataku lub odwetu.

Oko³o 11.00 w bezpoœrednie s¹siedztwo kopalni podjecha³y czo³gi, na widok 
których, górnicy na terenie kopalni i zgrupowane wokó³ zak³adu, rodziny górników 
oraz mieszkañcy Jastrzêbia, zareagowali przyjaŸnie, a górnicy od³o¿yli, 
przygotowany uprzednio sprzêt zbrojeniowo-obronny.

Nastroje zmieni³y siê jednak bardzo szybko, gdy przed czo³gi wyjecha³ milicyjny 
radiowóz, a w g³êbi, oczom wszystkich, ukaza³y siê, wysypuj¹ce siê z pojazdów 
milicyjnych oddzia³y ZOMO i ORMO-wców. Zaintonowano Hymn i „Bo¿e coœ 
Polskê”, w trakcie której rozleg³y siê syreny oddzia³u szturmowego oraz 
ostrzegawcze strza³y z broni maszynowej, kierowane w powietrze.

Pod bramy nr 1 i nr 2 podesz³y w szyku bojowym oddzia³y ZOMO, uzbrojone w 
du¿e plastikowe tarcze, he³my, d³ugie pa³y, gaz ³zawi¹cy, petardy i jak siê póŸniej 
okaza³o, w broñ ze œlep¹ i ostr¹ amunicj¹. Poniewa¿ na barykadzie bramy nr 1 stali 
górnicy, pierwszy czo³g kilkakrotnie pozorowa³ atak na przeszkodê, zanim 
zdecydowa³ siê j¹ ostatecznie sforsowaæ. Nast¹pi³ atak czo³gu, a za nim oddzia³ów 
ZOMO. Na szar¿uj¹cy czo³g i ZOMO-wców posypa³y siê ró¿ne przedmioty, a nawet 
strumienie wody z wê¿y stra¿ackich. Nie siêgniêto po drastyczne œrodki obrony, jak 
materia³y wybuchowe i benzynê, chocia¿ mo¿na by³o i z nich skorzystaæ. W odwecie 
ZOMO-wcy u¿yli petard i co najbardziej szokuj¹ce, broni, w tym broni z amunicj¹ 
ostr¹-bojow¹.

Efektem tego byli ranni górnicy, w tym- czterech ciê¿ko, szeœciu z ranami 
postrza³owymi, oraz liczne œlady pocisków na budynkach wartowni oraz ³aŸni.

Górnicy poczynali sobie dzielnie, a zw³aszcza tzw. „ch³opcy Jaruzelskiego”, tzn. 
m³odzi górnicy, którzy w zamian za II-gi rok s³u¿by w wojsku, podjêli pracê w kopalni. 
Musieli jednak ustêpowaæ pola pod naporem têpego ¿elastwa oraz atakuj¹cych, a 
uzbrojonych po zêby siepaczy.

Oddzia³y ZOMO sforsowa³y równie¿ z u¿yciem czo³gów, bramê nr 2, bij¹c 
wczeœniej do nieprzytomnoœci, stra¿nika oci¹gaj¹cego siê z otwarciem bramy, 
którego zreszt¹ szybko zabrano i wywieziono. Dopiero po kilku miesi¹cach okaza³o 
siê, ¿e przebywa w wiêzieniu w Strzelcach Opolskich. Ustêpuj¹cy pola górnicy, 
zawi¹zali zaciek³¹ i desperack¹ obronê w rejonie nadszybia i warsztatu 
mechanicznego.

Konflikt coraz bardziej siê zaostrza³ i przybiera³ niebezpieczne formy. Na  teren 
kopalni zaczê³y wje¿d¿aæ liczne karetki pogotowia. Dla wielu ch³odniej i rozwa¿niej 
myœl¹cych, sta³o siê jasne, ¿e zapowiada siê krwawa masakra. Rozpoczêto 
pertraktacje z Dyrektorem kop. Karolem Grzyw¹, a uzyskawszy zapewnienie o nie 
stosowaniu sankcji wobec za³ogi, czêœæ broni¹cych  siê postanowi³a opuœciæ teren 
kopalni, namawiaj¹c do tego pozosta³ych górników.

W pobli¿u kopalni dosz³o równie¿ do gwa³townych zachowañ, a nawet staræ 
pomiêdzy pozostaj¹cymi w odwodzie oddzia³ami ZOMO, a zgromadzon¹ ludnoœci¹, 
w tym równie¿ górnikami, którzy przybyli, niczego nie podejrzewaj¹c, na II-¹ zmianê 
do pracy. Oddzia³y ZOMO dokona³y licznych aresztowañ i zatrzymañ ludzi.

Nie by³ to jednak koniec dzia³añ wobec za³ogi kop. „Manifest Lipcowy”. 

Tak w skrócie przedstawia siê historia statków, które przemierzaj¹c setki tysiêcy mil 
morskich, s³awi¹ imiê naszych jastrzêbskich kopalñ. Na koniec mo¿na za¿artowaæ, i¿ 
podczas pracy na kopalni istnieje ryzyko nabawienia siê ró¿nych chorób. Tylko ma³o 
kto przypuszcza, ¿e mo¿e to byæ choroba morska.

•ród³a: 
- www.polsteam.com.pl, www.full-ahead.net,  www.marinetraffic.com,  
www.maritime.com.pl,  www.cobra.webd.pl,  www.prs.pl,  
- „Nasze Problemy” nr specjalny 4.12.1979 r.,  „Nowiny”  1968 r.

Dariusz Mazur (Jastrzêbie-Zdrój)

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

Opis wydarzeñ w dniu 15.12.1981 r. 
w KWK „Manifest Lipcowy”

Robotnicy i ch³opi zrzeszeni w „Solidarnoœci”, a stanowi¹cy ogromn¹ wiêkszoœæ 
œwiata pracy w Polsce, w coraz bardziej zdecydowany sposób domagali siê w jesieni 
ubieg³ego roku likwidacji zmursza³ych struktur aparatu w³adzy i partii, a zast¹pienie 
ich ludŸmi i organami nowymi  wybranymi w uczciwy i demokratyczny sposób, gdy¿ 
tylko tacy, posiadaj¹cy spo³eczn¹ i powszechn¹ akceptacjê, mogliby zaprowadziæ w 
kraju ³ad, porz¹dek, reformowaæ gwa³townie gospodarkê i ca³e ¿ycie spo³eczno-
gospodarcze chorego organizmu pañstwowego.

S¹dzono mylnie, ¿e wystarczy mieæ ogromne spo³eczne poparcie dla 
nowoczesnego i racjonalnego programu oraz sposobu dzia³ania, a stara w³adza w 
imiê spo³ecznego dobra sama ust¹pi.

Jak z³udne by³y to nadzieje i jak nie przygotowany do walki o Now¹ Polskê by³ 
Zwi¹zek NSZZ „Solidarnoœæ”, przekonaliœmy siê po 13 grudnia 1981 r.

Wœród górników, jak zreszt¹ i w ca³ym spo³eczeñstwie, zawrza³o, lecz 
jednoczeœnie by³ to wyj¹tkowy prysznic. Cz³onkowie kopalnianych w³adz 
„Solidarnoœci”, którym uda³o siê umkn¹æ w porê, przychodz¹cym po nich 
funkcjonariuszom w cywilnych uniformach, szukali schronienia w kopalniach, wœród 
w³asnej, pewnej i oddanej za³ogi.

Pracownicy do³owi i powierzchni kop. „Manifest Lipcowy” nie podjêli w dniu 
14.12.81 r. pracy, domagaj¹c siê od WRON-y zniesienia stanu wojennego i 
zwolnienia internowanych. ̄ ¹dania te z³o¿ono na rêce przydzielonego na teren ROW 
Komisarza. Odpowiedzi oczekiwano w pamiêtny wtorek 15.12.81 r. W miêdzyczasie 
zorganizowano samorzutnie, wœród za³ogi stra¿e robotnicze, które przejê³y kontrolê 
nad do³em i powierzchni¹ kopalni. Przyjêto nie czyniæ przeszkód przy wejœciu na 
kopalniê osobom s³u¿bowym z nadzoru górniczego, a tak¿e wojsku i nawet s³u¿bie 
bezpieczeñstwa  oraz milicji.

Dla podtrzymania serc i wzmocnienia ducha, górnicy wys³uchali w dniu 14.12.81 r. 
o godz. 16.00 Mszy Œw., któr¹ odprawi³ ksi¹dz z pobliskiej parafii.

OdpowiedŸ na ¿¹dania górników z kop. „Manifest Lipcowy”, poprzedzi³ w dniu 
15.12.81 r. ³¹cznik z kop. „Jastrzêbie”, gdzie mieœci³ siê Komitet Strajkowy ROW-u, 
przywo¿¹c hiobow¹ wieœæ o brutalnej akcji oddzia³ów ZOMO w tej kopalni. Górnicy 
zareagowali niemal b³yskawicznie, gdy informacja ta, poprzez g³oœniki 
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oznajmiona zosta³a za³odze. Zaczêto niemal w poœpiechu, bo czas nagli³, 
zabezpieczaæ obie g³ówne bramy wejœciowe kopalni, barykaduj¹c teren w obrêbie 
bram.

Ponadto wielu górników przygotowa³o najprostszy z koniecznoœci materia³, 
mog¹cy s³u¿yæ jako narzêdzie obrony i ewentualnego ataku lub odwetu.
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strumienie wody z wê¿y stra¿ackich. Nie siêgniêto po drastyczne œrodki obrony, jak 
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mechanicznego.

Konflikt coraz bardziej siê zaostrza³ i przybiera³ niebezpieczne formy. Na  teren 
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w tym równie¿ górnikami, którzy przybyli, niczego nie podejrzewaj¹c, na II-¹ zmianê 
do pracy. Oddzia³y ZOMO dokona³y licznych aresztowañ i zatrzymañ ludzi.

Nie by³ to jednak koniec dzia³añ wobec za³ogi kop. „Manifest Lipcowy”. 

Tak w skrócie przedstawia siê historia statków, które przemierzaj¹c setki tysiêcy mil 
morskich, s³awi¹ imiê naszych jastrzêbskich kopalñ. Na koniec mo¿na za¿artowaæ, i¿ 
podczas pracy na kopalni istnieje ryzyko nabawienia siê ró¿nych chorób. Tylko ma³o 
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w KWK „Manifest Lipcowy”
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ich ludŸmi i organami nowymi  wybranymi w uczciwy i demokratyczny sposób, gdy¿ 
tylko tacy, posiadaj¹cy spo³eczn¹ i powszechn¹ akceptacjê, mogliby zaprowadziæ w 
kraju ³ad, porz¹dek, reformowaæ gwa³townie gospodarkê i ca³e ¿ycie spo³eczno-
gospodarcze chorego organizmu pañstwowego.

S¹dzono mylnie, ¿e wystarczy mieæ ogromne spo³eczne poparcie dla 
nowoczesnego i racjonalnego programu oraz sposobu dzia³ania, a stara w³adza w 
imiê spo³ecznego dobra sama ust¹pi.

Jak z³udne by³y to nadzieje i jak nie przygotowany do walki o Now¹ Polskê by³ 
Zwi¹zek NSZZ „Solidarnoœæ”, przekonaliœmy siê po 13 grudnia 1981 r.

Wœród górników, jak zreszt¹ i w ca³ym spo³eczeñstwie, zawrza³o, lecz 
jednoczeœnie by³ to wyj¹tkowy prysznic. Cz³onkowie kopalnianych w³adz 
„Solidarnoœci”, którym uda³o siê umkn¹æ w porê, przychodz¹cym po nich 
funkcjonariuszom w cywilnych uniformach, szukali schronienia w kopalniach, wœród 
w³asnej, pewnej i oddanej za³ogi.

Pracownicy do³owi i powierzchni kop. „Manifest Lipcowy” nie podjêli w dniu 
14.12.81 r. pracy, domagaj¹c siê od WRON-y zniesienia stanu wojennego i 
zwolnienia internowanych. ̄ ¹dania te z³o¿ono na rêce przydzielonego na teren ROW 
Komisarza. Odpowiedzi oczekiwano w pamiêtny wtorek 15.12.81 r. W miêdzyczasie 
zorganizowano samorzutnie, wœród za³ogi stra¿e robotnicze, które przejê³y kontrolê 
nad do³em i powierzchni¹ kopalni. Przyjêto nie czyniæ przeszkód przy wejœciu na 
kopalniê osobom s³u¿bowym z nadzoru górniczego, a tak¿e wojsku i nawet s³u¿bie 
bezpieczeñstwa  oraz milicji.

Dla podtrzymania serc i wzmocnienia ducha, górnicy wys³uchali w dniu 14.12.81 r. 
o godz. 16.00 Mszy Œw., któr¹ odprawi³ ksi¹dz z pobliskiej parafii.

OdpowiedŸ na ¿¹dania górników z kop. „Manifest Lipcowy”, poprzedzi³ w dniu 
15.12.81 r. ³¹cznik z kop. „Jastrzêbie”, gdzie mieœci³ siê Komitet Strajkowy ROW-u, 
przywo¿¹c hiobow¹ wieœæ o brutalnej akcji oddzia³ów ZOMO w tej kopalni. Górnicy 
zareagowali niemal b³yskawicznie, gdy informacja ta, poprzez g³oœniki 
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Wzmaga siê akcja ulotkowa i plakatowa, pojawiaj¹ siê liczne antyrz¹dowe i 
antypartyjne napisy na budynkach, a nawet wozach kopalnianych, wychodz¹cych z 
do³u na powierzchniê. Czêste s¹ przypadki niszczenia hase³ i emblematów partyjno-
rz¹dowych. Widaæ coraz bardziej i coraz powszechniej du¿¹ konsolidacjê 
spo³eczeñstwa w zbiorowym proteœcie przeciwko uzurpatorskiej w³adzy. Protest 
za³óg górniczych przyj¹³ równie¿ formy zorganizowane o charakterze podziemia.

Tworz¹ siê liczne grupy operacyjne “Solidarnoœci” podporz¹dkowane 
Ogólnopolskiemu Komitetowi Oporu (OKO).

Rozpasanie i bezkarnoœæ milicji przybiera niekiedy bardzo drastyczne formy i 
coraz bardziej wzmaga nieprzejednany opór psychiczny, który w ka¿dej chwili mo¿e 
przerodziæ siê w gwa³town¹ akcjê. Znane s¹ przypadki zatrzymywania przez milicjê 
niewinnych ludzi w areszcie na kilka godzin lub dni, bicia, okradania z pieniêdzy, 
nacisku moralnego i psychicznego oraz wszelkich innych form wy¿ywania siê i 
rewan¿u.

Obecne dzia³ania w³adz stwarzaj¹ coraz bardziej nieodwracaln¹ sytuacjê 
wrogoœci i konfrontacji, gro¿¹cej nieobliczalnymi skutkami, zw³aszcza dla 
spo³eczeñstwa i dla re¿imu tak¿e.

Jastrzêbie 25.03.82 r.

Zachowano oryginaln¹ pisowniê.

Archiwum: Stanis³aw Kosek (Jastrzêbie-Zdrój)

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

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (5)

O tym, jak wygl¹da³y polskie wesela, œwiadczyæ mo¿e popularne powiedzenie: 
„zastaw siê, a postaw siê”. S³owa te nawi¹zuj¹ do czasów sarmackich, s³yn¹cych z 
wielkiego przepychu. Do weselnego dnia przygotowywano siê ca³ymi miesi¹cami, 
poniewa¿ by³o to wielkie wydarzenie, nie tylko dla pary m³odej, ale i dla ca³ej rodziny, 
a czasem nawet wsi. Bezpoœrednie anga¿owanie siê i uczestniczenie szerokiego 
grona spo³ecznoœci wiejskiej w przygotowaniach do wesela podkreœla³y donios³oœæ i 
niezwyk³oœæ tej sytuacji, a zarazem uœwietnia³y j¹.

O tym, ¿e Œl¹zacy s³yn¹ z zami³owania do dobrej kuchni, nie trzeba nikogo 
przekonywaæ. Zwyczaje weselne nios¹ ze sob¹ uginaj¹ce siê pod ciê¿arem sto³y 
przepe³nione roztomajtymi daniami i potrawami, a to na zimno, albo na ciep³o, 
s³odko, zaraz potem na kwaœno... Rodzina, w szczególnoœci ze strony panny m³odej, 
dba³a zawsze o to, ¿eby nikt z wesela nie wyszed³ niepojedzony, a broñ Bo¿e g³odny! 

Œl¹ski ko³ocz weselny
Pulchne, z³ociste, aromatyczne ciasto, wyj¹tkowo sprê¿yste, z rumian¹ 

wypieczon¹ kruszonk¹. S³odki, maœlany smak, w zale¿noœci od nadzienia, serowy 
lub makowy. Unosz¹cy siê zapach œwie¿ego ciasta dro¿d¿owego bezsprzecznie 
zwiastowa³ zbli¿aj¹cy siê dzieñ wesela. Do dnia dzisiejszego ko³ocz to warunek 
podstawowy przedweselnych zwyczajów naszego regionu. To wspólny mianownik 
œlonskigo œwiyntowanio!

Aresztowano póŸniej wielu innych górników (na skutek donosu kolaborantów i 
szpicli), w tym ca³e urzêduj¹ce Prezydium „Solidarnoœci”. Zaczê³y siê w kopalni 
liczne przes³uchania, prowadzone przez wyspecjalizowanych funkcjonariuszy 
prokuratury i s³u¿by bezpieczeñstwa. Aresztowano lub internowano nawet dzia³aczy 
Samorz¹du Robotniczego. Funkcjonariusze zachowywali siê wobec 
przes³uchiwanych brutalnie i z pogard¹. Najwiêcej szykan ze strony milicji, ZOMO i 
innych funkcjonariuszy re¿imu, znosz¹ mieszkañcy przykopalnianego hotelu 
robotniczego. Czêste kontrole, bicia, rewizje po pokojach, mandaty karne, 
zatrzymania, przes³uchania to dla nich niemal codziennoœæ. Informacja, ¿e akcja 
prowadzona w kopalni przez oddzia³y ZOMO i ORMO, by³a filmowana i 
fotografowana, przynios³a now¹ falê kontroli i rewizji, ³¹cznie z odrywaniem tapet 
nieszczêsnego hotelu. Wszelka akcja ulotkowa i plakatowa na terenie kopalni, 
zwykle koñczy siê nowymi represjami wobec mieszkañców hotelu robotniczego, 
zamieszka³ego przewa¿nie przez m³odych górników, czyli najbardziej  
podejrzanych.

Ogólnopolska akcja WRON-y przeciwko “Solidarnoœci” ma i swoje miejsce na 
terenie kopalni. Pozrywano wszystkie napisy i emblematy “Solidarnoœci”, 
Zbezczeszczono obelisk poœwiêcony  podpisaniu “Porozumienia w Jastrzêbiu”, 
który stoi nieopodal kopalni. Rozpoczêto w ró¿norakiej formie szykanowanie 
wszystkich pracowników, najbardziej udzielaj¹cych siê w dzia³aniach “Solidarnoœci”.

Górnicy nie pogodzili siê z zaistnia³¹ sytuacj¹ od pocz¹tku, a rozwijane i 
potêgowane dzia³ania represyjne wobec czêœci za³óg górniczych i mieszkañców 
Jastrzêbia oraz innych s¹siednich miast, wyzwalaj¹ coraz wiêkszy opór i 
niezadowolenie, a nawet nienawiœæ wobec przeœladowców.

Kopalnia “Ma nifest Lipcowy” w dniu pacyfikacji 15 XII 1981 r.; fot. J. ̄ ak (ze zbiorów GHM)



20 21

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 4 (18) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 4 (18)

Wzmaga siê akcja ulotkowa i plakatowa, pojawiaj¹ siê liczne antyrz¹dowe i 
antypartyjne napisy na budynkach, a nawet wozach kopalnianych, wychodz¹cych z 
do³u na powierzchniê. Czêste s¹ przypadki niszczenia hase³ i emblematów partyjno-
rz¹dowych. Widaæ coraz bardziej i coraz powszechniej du¿¹ konsolidacjê 
spo³eczeñstwa w zbiorowym proteœcie przeciwko uzurpatorskiej w³adzy. Protest 
za³óg górniczych przyj¹³ równie¿ formy zorganizowane o charakterze podziemia.

Tworz¹ siê liczne grupy operacyjne “Solidarnoœci” podporz¹dkowane 
Ogólnopolskiemu Komitetowi Oporu (OKO).

Rozpasanie i bezkarnoœæ milicji przybiera niekiedy bardzo drastyczne formy i 
coraz bardziej wzmaga nieprzejednany opór psychiczny, który w ka¿dej chwili mo¿e 
przerodziæ siê w gwa³town¹ akcjê. Znane s¹ przypadki zatrzymywania przez milicjê 
niewinnych ludzi w areszcie na kilka godzin lub dni, bicia, okradania z pieniêdzy, 
nacisku moralnego i psychicznego oraz wszelkich innych form wy¿ywania siê i 
rewan¿u.

Obecne dzia³ania w³adz stwarzaj¹ coraz bardziej nieodwracaln¹ sytuacjê 
wrogoœci i konfrontacji, gro¿¹cej nieobliczalnymi skutkami, zw³aszcza dla 
spo³eczeñstwa i dla re¿imu tak¿e.

Jastrzêbie 25.03.82 r.

Zachowano oryginaln¹ pisowniê.

Archiwum: Stanis³aw Kosek (Jastrzêbie-Zdrój)

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

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (5)

O tym, jak wygl¹da³y polskie wesela, œwiadczyæ mo¿e popularne powiedzenie: 
„zastaw siê, a postaw siê”. S³owa te nawi¹zuj¹ do czasów sarmackich, s³yn¹cych z 
wielkiego przepychu. Do weselnego dnia przygotowywano siê ca³ymi miesi¹cami, 
poniewa¿ by³o to wielkie wydarzenie, nie tylko dla pary m³odej, ale i dla ca³ej rodziny, 
a czasem nawet wsi. Bezpoœrednie anga¿owanie siê i uczestniczenie szerokiego 
grona spo³ecznoœci wiejskiej w przygotowaniach do wesela podkreœla³y donios³oœæ i 
niezwyk³oœæ tej sytuacji, a zarazem uœwietnia³y j¹.
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Wyroœniynte ciasto dro¿d¿owe dzielymy na pó³, wa³kujymy na blacie i uk³odomy 
na dwóch wyszmarowanych fetem blachach. Na jedna blacha dowomy masa 
syrowo, a na drugo - makowom. Nak³odomy i rozszmarywujeymy nie za hrubo, bo 
ko³ocz bydzie za s³odki, nie za ciynko bo bydzie suchy. Z lodówki wyciongomy 
posypka. Dzielimy jom na dwie czynœci i formujymy na kulki, coby siê jedna do rynki 
miyœci³a. Drugom rynkom ³odrywomy konski posypki i uk³odomy dojœ gynsto na 
ko³oczu.

Do fest rozgrzotego piyekaroka wk³odomy blacha ko³ocza i piykymy kole trzi 
æwierci godziny. Jak siê ju¿ piyknie przibrunoci, zacznie woniaæ œwiy¿ym 
dro¿d¿owym ciastem, a posypka bydzie chrupionco - ko³ocz je gotowy. Potym 
zostowo ju¿ ino posuæ go cukrym pudrym i dzieliæ dlo weselników na rowne konski.

Od pewnego czasu ko³ocz œl¹ski piecze siê nie tylko przed weselem, ale równie¿ 
pojawia siê on na sto³ach przy okazji ró¿nych uroczystoœci - œwi¹t, urodzin, komunii 
czy odpustów. Wœród nowych wymyœlatych ciast, kolorowych torcików, kremowych 
kopców, budyniowo-kokosowych deserów trudno znaleŸæ drugie takie, które 
szybciej znika³oby ze œwi¹tecznego sto³u. Dziœ niestety z naszych sto³ów znika 
powoli ko³ocz, wypierany przez ciasta z kolorowych gazet i globalnej kuchni. Z 
powodu braku czasu przedweselne ko³ocze najczêœciej zamawia siê w piekarni albo 
u cukiernika. A szkoda! gdy¿ tak, jak walczymy o ocalenie i zagospodarowanie 
terenów pokopalnianych, tak mo¿e powinniœmy powalczyæ o ocalenie od 
zapomnienia tradycyjnej receptury na ko³ocz?

31 sierpnia 2006 r. ko³ocz weselny œl¹ski zosta³ wpisany na Listê Produktów 
Tradycyjnych w kategorii Wyroby piekarnicze i cukiernicze. Natomiast ju¿ w 
grudniu 2007 r. opolscy cukiernicy, którzy wczeœniej wspólnie opracowywali 
jednolit¹ recepturê ko³ocza œl¹skiego zawi¹zali Konsorcjum Producentów 
Ko³ocza Œl¹skiego, w którego sk³ad wesz³o 11 cukierników, którzy zobowi¹zali 
siê przestrzegaæ ustalonej receptury wypieku (www.koloczslaski.prv.pl).

Obecnie trwaj¹ prace nad nadaniem ko³oczowi miana produktu regionalnego w 
Unii Europejskiej.

S³owniczek wyrazów gwarowych:
Co³ki - ca³y
Fet - t³uszcz
Gañba - wstyd
Gibko - szybko
Hadra -  œcierka
Konsek - kawa³ek
Lipsta - narzeczona
Mandle - migda³y
Merta - mirta, krzew z gêstymi, wiecznie zielonymi ma³ymi listkami
Papiurzano - papierowa
Piyekarok - piekarnik
Przibrunociæ - przyrumieniæ, upiec na kolor z³ocistego br¹zu
Roztomajte - ró¿ne, ró¿norodne
Szac - narzeczony
Tyglik - rondelek
Woniaæ - pachnieæ
Wymyœlate - wymyœlne

Anna Lerch (Jastrzêbie-Zdrój-Bzie, instruktorka GHM)

Jak nakazuje tradycja w przeddzieñ ¿yniaczki para m³oda „chodzi³a z ko³oczym”, 
czyli roznosi³a goœciom weselnym, s¹siadom i znajomym œwie¿o upieczony ko³ocz. 
Dziœ ko³ocz weselny pojawia siê na sto³ach przysz³ych biesiadników ju¿ na oko³o 
tydzieñ przed weselem. Rodzaj ko³oczy utrzymuje siê ju¿ od kilkudziesiêciu lat. Nosi 
siê wiêc przewa¿nie dwa gatunki: ko³ocz z makiem i ko³ocz ze syrem (czasami 
dodatkowo ko³ocz z posypkom czyli kruszonk¹ lub ko³ocz z japkami). Do ka¿dej 
paczki wk³ada siê oba rodzaje ko³ocza. Pomiêdzy nimi trzeba w³o¿yæ bio³o 
papiurzano serwetka, a na wierzch - ga³¹zkê merty i karteczkê z wierszykiem, np.: 
„Aby nasi goœcie w pamiêci nas mieli, M³oda Para ko³oczem siê dzieli”. W czasie 
wojny i w okresie powojennym, kiedy wszystkiego brakowa³o, ludzie rezygnowali z 
bogatego przystrajania ko³ocza dla goœci, ale ga³¹zka merty zawsze musia³a byæ 
jako symbol niewinnoœci, m³odoœci, p³odnoœci i czystoœci.

Ko³ocz zaraz po wystudzeniu dzieli siê na czêœci - najwiêksze dostaj¹ zawsze 
goœcie weselni (1/4 blachy), trochê mniejsze kawa³ki m³odzi wrêczaj¹ dalszej 
rodzinie, osoby niezaproszone na wesele i przyjaciele dostaj¹ 1/6 blachy, 
najmniejsze kawa³ki zaœ s¹siedzi i znajomi (1/8 blachy). Przy obdarowywaniu 
ko³oczem ludzie stosowali zasadê wzajemnoœci - je¿eli s¹siad lub znajomy 
obdarowa³ nas kiedyœ ko³oczem weselnym, to wielk¹ gañb¹ by³oby pominiêcie go. W 
tradycji roznoszenia ko³ocza obowi¹zuje ustalona odgórnie kolejnoœæ. Specjalnie 
pieczone i dekorowane ko³ocze zanosi³o siê najpierw do domu szaca, a póŸniej do 
rodziny lipsty. Dalej kolejno do bliskiej i dalszej rodziny, przyjació³, s¹siadów i 
znajomych.

Ale zaczlimy ³od koñca, bo zaczym m³odzi ³uroczyœcie obdaruj¹ wszyskich 
pysznym ko³oczem, trza go najpiyrw upiyc. A piycze siê go tak:

Nojpiyrw trza wyrobiæ ciasto. Kostka dro¿d¿y (10 deko) i szklonka podgrzotygo 
mlyka trza wymiyszaæ z ³y¿kom cukru. Jak dro¿d¿e zacznom sie ruszaæ to wlywomy 
tyn zaczyn do wielkij miski na kilo przesiotej monki. Dodowomy trzi ³y¿ki cukru, dwa 
¿ó³tka i dwa co³ki jajca, roztopiono kostka margariny abo mas³a, wanilijencuker i 
jednom ³y¿yczke soli. Potym trza rynkom tak d³ugo wyrobjaæ ciasto, a¿ bydzie g³adki i 
fajnie bydzie puszczac od rynki. Z ciasta robiymy kulka i przikrywomy hadrom, 
stawjomy w cieple i zostowo ju¿ ino poczkaæ a¿ sie poruszo. Terozki, jak czekomy a¿ 
sie ciasto poruszo, trza chyciæ sie za robiyni nojs³odszej czynœci ko³ocza, czyli masy 
makowej i syrowej.

Ko³ocz ze syrem: Kilo bio³ego syra muszymy zemleæ. Jak ju¿ syr bydzie g³adki, to 
dowomy sztyry ¿ó³tka i trzi co³ki jajca (biu³tka trza ubiæ na piana). Do tego dodowomy 
ze sztyry ³y¿ki cukru do szmaku, rozynki, pokrote ³orzechy i starto skórka z cytrony. 
Wszysko miyszomy.

Do ko³ocza makowego: Zmlety mak trza wsuæ do wrzawej wody w gorku i parziæ 
na lekim ³ogniu pod przikrywkom. W tynczas robiymy zasma¿ka - kostka mas³a 
podgrzywomy w tygliku i dowomy monka. Zasma¿ka wlywomy do sparzonego 
maku, dodowomy cukru do szmaku i bakalie - mandle, ³orzechy i rozynki.

Potym gibko robiymy posypka. Do miski trza wciepn¹æ kostka zimnego mas³a z 
lodówki, dwie szklonki cukru, wanilijencuker i no¿ym kroæ tak d³ugo, coby siê dobrze 
wszysko wymiysza³o. Potym wsuæ trzi szkolonki przesiotej monki i zagnieœæ rynkom, 
byle nie za d³ugo. Dobrze jest ty¿ daæ jedno ¿ó³tko, coby posypka mia³a ¿ó³ciyjszy 
kolor. Gotowo posypka chowomy do lodówki, abo kajœ do zimnego.
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Jastrzêbie-Zdrój na starej pocztówce

Jastrzêbie-Zdrój. Klasztor z Kaplic¹
Pocztówka z lat 20. XX w. przedstawia budynek dzieciêcego Zak³adu Marii 
prowadzonego przez Fundacjê Najœwiêtszej Marii Panny. Gmach powsta³ na 
bazie dawnej willi “Sanssouci”, któr¹ siostry boromeuszki zajê³y w 1892 r., a 
rozbudowa³y o piêtro i dwa skrzyd³a w 1898 r. W jednym ze skrzyde³ znajdowa³a 
siê m.in. kaplica, nad któr¹ w okresie miêdzywojennym opiekê sprawowa³ kuratus 
ks. Franciszek Macherski (w 1940 r. aresztowany przez Niemców, zmar³y w 
obozie Mauthausen-Gusen).
Obecnie w budynku znajduje siê koœció³ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa oraz 
plebania, kancelaria  i parafialne muzeum.
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie i naro¿niki: proste. Bia³y 
margines. Na dole napis: “Jastrzêbie-Zdrój. Klasztor z Kaplic¹”. Rewers: Nadruk 
strony adresowej: czarny. Na dole po lewej napis w ramce: “Zak³ady 
Reprodukcyjne “Akropol”, Kraków XXII Poœrodku w poprzek 
napis: “Przedruk wzbroniony”. Karta niezapisana. Wymiary: 8,9 x 13,9 cm. 
Pocztówka ze zbiorów GHM. Nr inw. GHM/F/14.

”, poni¿ej cyfra 040. 
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