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Rycerz Piotr, osada Piotra M³yn                                       
i Skrzyszowscy ze Skrzeczkowic

Augustyn Weltzel w Historii miasta ̄ ory na Górnym Œl¹sku wspomina o niektórych 
miejscowoœciach znajduj¹cych siê w pobli¿u ¯or. Wnikliwe przestudiowanie jego 
zapisów i innych ksi¹¿ek o ¿orskim regionie pozwala odgadn¹æ niejedn¹ zagadkê z 
odleg³ych czasów.

Badacze naszego regionu (Idzi Panic, Bogdan Kloch) nie ustalili jeszcze 
dok³adnie, gdzie znajdowa³a siê miejscowoœæ o nazwie Piotra M³yn, ujawniona w 
1305 r. w dokumentach biskupa wroc³awskiego. Mia³aby taka istnieæ miêdzy 
Boguszowicami a ¯orami. Poniewa¿ takiej miejscowoœci obecnie na tym obszarze 
nie ma, uznano j¹ za zaginion¹.

Aby poznaæ historiê tej niby zaginionej osady, cofnijmy siê do 1276 r. Wtedy to 
komes Piotr ze S³awikowa (przyjmijmy, ¿e liczy³ wówczas 20-25 lat), w³aœciciel wsi 
Petersdorf, le¿¹cej ko³o Gliwic, nazywanej po polsku Sobieszowicami (dziœ dzielnica 
Gliwic), sprzeda³ swemu ojcu chrzestnemu Hermanowi folwark, który mia³ osadziæ 
wed³ug prawa zachodniego, ponadto 6 ³anów ziemi, m³yny i dochody z innych Ÿróde³ 
z jego w³asnoœci. Co sk³oni³o rycerza Piotra do pozbycia siê takiego maj¹tku i co 
zrobi³ z uzyskanymi pieniêdzmi? Musimy przyj¹æ, ¿e m³odemu Piotrowi, 
rówieœnikowi pierwszego wójta ̄ or Fryderyka, gospodarowanie na ziemi widocznie 
nie za bardzo siê podoba³o. By³y to czasy, gdy od 4 lat funkcjonowa³o nowe miasto 
¯ory. Z tym miastem chcia³ zwi¹zaæ swoj¹ przysz³oœæ, liczy³ chyba na osi¹gniêcie 
wiêkszych zysków. To on najpewniej zbudowa³ du¿y m³yn przy stawie Hocho³óg 
(Cocolug), przez który p³ynê³a rzeczka o tej samej nazwie. Zbudowa³ go na ziemi 
ksi¹¿êcej blisko ¯or, dla ch³opów przybywaj¹cych do miasta w celach nie tylko 
handlowych, ale chc¹cych uzyskaæ ze swego zbo¿a m¹kê bielsz¹ ni¿ tê spod 
w³asnych ¿aren. Mo¿liwe, ¿e Piotr spe³ni³ zamys³ samego ksiêcia. Wokó³ m³yna 
powsta³o kilka chat dla rodzin ch³opów pracuj¹cych w m³ynie, który od imienia jego 
pana nazwano M³ynem Piotra (Petersmûhle) i nazwa objê³a ca³¹ niewielk¹ osadê. 
M³yn rzeczywiœcie œci¹ga³ ch³opów z ca³ej okolicy bli¿szej i dalszej, którzy korzystali 
z przemia³u, ale interesowali siê te¿ tym, gdzie mo¿na nabyæ kamienie m³yñskie, by 
zbudowaæ m³yn samemu, czy choæby nabyæ ¿arna, niezbêdne w ka¿dym 
ówczesnym gospodarstwie, nie tylko ch³opskim. A trzeba wiedzieæ, ¿e kamienie 
m³yñskie i ¿arna zu¿ywa³y siê doœæ szybko. Dowiadujemy siê o tym z dokumentów z 
lat 1316 i 1317 o przydziale 6 kamieni rocznie od ksiêcia raciborskiego dla 
norbertanek w Czarnow¹sach i 3 kamieni rocznie dla szpitala w Raciborzu.

Przedsiêbiorczy Piotr uzna³, ¿e zrobi wiêkszy interes, dostarczaj¹c chêtnym 
kamienie m³yñskie, ni¿ miel¹c zbo¿e w m³ynie. Kamienie nabywa³ w 
kamienio³omach ksi¹¿êcych w Radoszowach, znajduj¹cych siê blisko szlaku 
kupieckiego Racibórz-¯ory lub w Kamieniu, na pó³noc od Rybnika, w dzisiejszej jego 
dzielnicy. Jego ludzie przywozili je na targ do ¯or, na wozie zaprzê¿onym w 2 pary 
koni.

25 lutego 1308 r. ówczesny ksi¹¿ê Leszek raciborski przekaza³ w Raciborzu 
swemu s³udze Dominikowi w nagrodê za wiern¹ s³u¿bê m³yn wraz z ca³¹ osad¹ 
po³o¿on¹ w lesie jod³owym, czyli osad¹ Piotra M³yn (Petersmûhle) i dziedzicznym 
stawem m³yñskim, wolnym od podatków, c³a i pañszczyzny. Nale¿y s¹dziæ, ¿e ksi¹¿ê

odkupi³ przedtem m³yn od Piotra albo Piotr ten m³yn tylko przedtem dzier¿awi³ od 
ksiêcia.

A Piotr kupi³ sobie najprawdopodobniej dom w ¯orach i w tym mieœcie na rynku 
zbiera³ zamówienia na kamienie m³yñskie ró¿nej wielkoœci, s³u¿y³ rad¹ przy budowie 
m³ynów wodnych - w swojej dawnej posiad³oœci posiada³ ich kilka, pewnie 
sprowadza³ te¿ ¿arna, wiêksze i mniejsze, proste i bardziej udoskonalone, rêczne 
czy poruszane przez konie. Na prowadzeniu tego interesu up³ynê³o mu kilkanaœcie 
lat.

Gdy osi¹gn¹³ oko³o 70 lat, wójt ¯or Fryderyk, zaproponowa³ mu kupno jego wsi 
Skrzeczkowice, by mia³ gdzie osi¹œæ na stare lata, a sam zamierza³ kupiæ wieœ 
wiêksz¹ - Osiny, przylegaj¹c¹ do ¯or. Jednak Piotr wytrzyma³ w Skrzeczkowicach 
tylko 2 lata. Widocznie gospodarowanie na ziemi nie by³o w jego naturze.

Sk¹d mo¿na przypuszczaæ, ¿e to ten sam Piotr urodzony w S³awikowie? Alfons 
Nowack w ksi¹¿ce o parafiach w archiprezbiteriacie ¿orskim wydanej w 1912 r. 
podaje przy parafii Krzy¿owice, ¿e Piotr Steiner sprzeda³ w 1323 r. swoj¹ wieœ 
rycersk¹ Skrzeczkowice nale¿¹c¹ do parafii krzy¿owickiej. A przydomek Steiner 
znaczy po niemiecku - ten od kamieni. Niemcem z pochodzenia, wed³ug wczeœniej 
wspomnianych nazw z nim zwi¹zanych (Petersdorf, Petersmûhle), by³ Piotr na 
pewno.

Z biegiem lat te kilka chat ze starej osady Petersmàhle sta³y siê przysió³kiem 
Palowic, które jeszcze przez pó³tora wieku by³y bezpoœredni¹ w³asnoœci¹ ksi¹¿¹t 
raciborskich. Wa¿n¹ zalet¹ Palowic by³o ich po³o¿enie na szlaku handlowym.

Nazwisko Skrzyszowski pojawia siê w Skrzeczkowicach po raz pierwszy w ju¿ w 
1382 r., gdy Albrecht i Krystyna niewiadomego nazwiska (mo¿e ju¿ Skrzyszowscy?) 
odst¹pili Paw³owi i Hance Skrzyszowskim swoj¹ posiad³oœæ w Skrzeczkowicach (w 
Skrzyszowie nazwisko Skrzyszowski zanotowano dopiero w 1519 r.). Znacz¹c¹ 
osobistoœci¹ musia³ te¿ byæ Jan Skrzyszowski ze Skrzeczkowic, który w 1448 r. kupi³ 
od wójta z Bierunia ³aŸnie i przekaza³ je mieszczanom ¿orskim.

Maciej Osiñski z ̄ ytnej, starosta ¿orski i w³aœciciel Palowic, po kupnie Osin w 1451 
r. za 250 groszy w dobrej srebrnej monecie sprzeda³ je w 1480 r. razem z m³ynem 
nad potokiem Kokolug za 400 wêgierskich guldenów Miko³ajowi Skrzyszowskiemu 
ze Skrzeczkowic. W 1488 r. ówczesny ksi¹¿ê raciborski zezwoli³ Miko³ajowi 
Skrzyszowskiemu na zbudowanie nowego m³yna. Ksi¹¿ê Jan M³odszy potwierdzi³ 
kupno Osin i osady Petersmûhle znajduj¹cej siê na trasie ¯ory-Gliwice przez 
Miko³aja Skrzyszowskiego, który jeszcze w 1518 r. wystêpuje w dokumentach jako 
pan na Osinach. Mia³ on zatarg graniczny z ¿orzanami, który zosta³ w 1518 r. 
rozwi¹zany polubownie. Jego nazwisko figuruje przy odnawianiu ugody granicznej 
w 1547 r. z miastem ̄ ory.

Mamy tu wiêc powi¹zania z miejscowoœciami wystêpuj¹cymi w tym opowiadaniu.
W 1581 r. wystêpuje na Osinach Jan Skrzyszowski ze Skrzeczkowic.
Po nim w³aœcicielem Osin zosta³ Henryk Skrzyszowski ze Skrzeczkowic. 17 

stycznia 1586 r. zosta³a mu udzielona przez wspólnotê ¿orsk¹ i protestanckiego 
proboszcza miejskiego Krziczika zgoda na zatopienie kawa³ka pola farskiego, za co 
mia³ zap³aciæ miastu 15 florenów.

W 1611 r. sprzeda³ on Osiny za 3300 talarów Filipowi Skrzyszowskiemu ze 
Skrzeczkowic na Boryni, sêdziemu krajowemu w Pszczynie.

Przed r. 1620 jest na Osinach Walenty Skrzyszowski ze Skrzeczkowic, gdy¿ w tym
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Rycerz Piotr, osada Piotra M³yn                                       
i Skrzyszowscy ze Skrzeczkowic

Augustyn Weltzel w Historii miasta ̄ ory na Górnym Œl¹sku wspomina o niektórych 
miejscowoœciach znajduj¹cych siê w pobli¿u ¯or. Wnikliwe przestudiowanie jego 
zapisów i innych ksi¹¿ek o ¿orskim regionie pozwala odgadn¹æ niejedn¹ zagadkê z 
odleg³ych czasów.

Badacze naszego regionu (Idzi Panic, Bogdan Kloch) nie ustalili jeszcze 
dok³adnie, gdzie znajdowa³a siê miejscowoœæ o nazwie Piotra M³yn, ujawniona w 
1305 r. w dokumentach biskupa wroc³awskiego. Mia³aby taka istnieæ miêdzy 
Boguszowicami a ¯orami. Poniewa¿ takiej miejscowoœci obecnie na tym obszarze 
nie ma, uznano j¹ za zaginion¹.

Aby poznaæ historiê tej niby zaginionej osady, cofnijmy siê do 1276 r. Wtedy to 
komes Piotr ze S³awikowa (przyjmijmy, ¿e liczy³ wówczas 20-25 lat), w³aœciciel wsi 
Petersdorf, le¿¹cej ko³o Gliwic, nazywanej po polsku Sobieszowicami (dziœ dzielnica 
Gliwic), sprzeda³ swemu ojcu chrzestnemu Hermanowi folwark, który mia³ osadziæ 
wed³ug prawa zachodniego, ponadto 6 ³anów ziemi, m³yny i dochody z innych Ÿróde³ 
z jego w³asnoœci. Co sk³oni³o rycerza Piotra do pozbycia siê takiego maj¹tku i co 
zrobi³ z uzyskanymi pieniêdzmi? Musimy przyj¹æ, ¿e m³odemu Piotrowi, 
rówieœnikowi pierwszego wójta ̄ or Fryderyka, gospodarowanie na ziemi widocznie 
nie za bardzo siê podoba³o. By³y to czasy, gdy od 4 lat funkcjonowa³o nowe miasto 
¯ory. Z tym miastem chcia³ zwi¹zaæ swoj¹ przysz³oœæ, liczy³ chyba na osi¹gniêcie 
wiêkszych zysków. To on najpewniej zbudowa³ du¿y m³yn przy stawie Hocho³óg 
(Cocolug), przez który p³ynê³a rzeczka o tej samej nazwie. Zbudowa³ go na ziemi 
ksi¹¿êcej blisko ¯or, dla ch³opów przybywaj¹cych do miasta w celach nie tylko 
handlowych, ale chc¹cych uzyskaæ ze swego zbo¿a m¹kê bielsz¹ ni¿ tê spod 
w³asnych ¿aren. Mo¿liwe, ¿e Piotr spe³ni³ zamys³ samego ksiêcia. Wokó³ m³yna 
powsta³o kilka chat dla rodzin ch³opów pracuj¹cych w m³ynie, który od imienia jego 
pana nazwano M³ynem Piotra (Petersmûhle) i nazwa objê³a ca³¹ niewielk¹ osadê. 
M³yn rzeczywiœcie œci¹ga³ ch³opów z ca³ej okolicy bli¿szej i dalszej, którzy korzystali 
z przemia³u, ale interesowali siê te¿ tym, gdzie mo¿na nabyæ kamienie m³yñskie, by 
zbudowaæ m³yn samemu, czy choæby nabyæ ¿arna, niezbêdne w ka¿dym 
ówczesnym gospodarstwie, nie tylko ch³opskim. A trzeba wiedzieæ, ¿e kamienie 
m³yñskie i ¿arna zu¿ywa³y siê doœæ szybko. Dowiadujemy siê o tym z dokumentów z 
lat 1316 i 1317 o przydziale 6 kamieni rocznie od ksiêcia raciborskiego dla 
norbertanek w Czarnow¹sach i 3 kamieni rocznie dla szpitala w Raciborzu.

Przedsiêbiorczy Piotr uzna³, ¿e zrobi wiêkszy interes, dostarczaj¹c chêtnym 
kamienie m³yñskie, ni¿ miel¹c zbo¿e w m³ynie. Kamienie nabywa³ w 
kamienio³omach ksi¹¿êcych w Radoszowach, znajduj¹cych siê blisko szlaku 
kupieckiego Racibórz-¯ory lub w Kamieniu, na pó³noc od Rybnika, w dzisiejszej jego 
dzielnicy. Jego ludzie przywozili je na targ do ¯or, na wozie zaprzê¿onym w 2 pary 
koni.

25 lutego 1308 r. ówczesny ksi¹¿ê Leszek raciborski przekaza³ w Raciborzu 
swemu s³udze Dominikowi w nagrodê za wiern¹ s³u¿bê m³yn wraz z ca³¹ osad¹ 
po³o¿on¹ w lesie jod³owym, czyli osad¹ Piotra M³yn (Petersmûhle) i dziedzicznym 
stawem m³yñskim, wolnym od podatków, c³a i pañszczyzny. Nale¿y s¹dziæ, ¿e ksi¹¿ê

odkupi³ przedtem m³yn od Piotra albo Piotr ten m³yn tylko przedtem dzier¿awi³ od 
ksiêcia.

A Piotr kupi³ sobie najprawdopodobniej dom w ¯orach i w tym mieœcie na rynku 
zbiera³ zamówienia na kamienie m³yñskie ró¿nej wielkoœci, s³u¿y³ rad¹ przy budowie 
m³ynów wodnych - w swojej dawnej posiad³oœci posiada³ ich kilka, pewnie 
sprowadza³ te¿ ¿arna, wiêksze i mniejsze, proste i bardziej udoskonalone, rêczne 
czy poruszane przez konie. Na prowadzeniu tego interesu up³ynê³o mu kilkanaœcie 
lat.

Gdy osi¹gn¹³ oko³o 70 lat, wójt ¯or Fryderyk, zaproponowa³ mu kupno jego wsi 
Skrzeczkowice, by mia³ gdzie osi¹œæ na stare lata, a sam zamierza³ kupiæ wieœ 
wiêksz¹ - Osiny, przylegaj¹c¹ do ¯or. Jednak Piotr wytrzyma³ w Skrzeczkowicach 
tylko 2 lata. Widocznie gospodarowanie na ziemi nie by³o w jego naturze.

Sk¹d mo¿na przypuszczaæ, ¿e to ten sam Piotr urodzony w S³awikowie? Alfons 
Nowack w ksi¹¿ce o parafiach w archiprezbiteriacie ¿orskim wydanej w 1912 r. 
podaje przy parafii Krzy¿owice, ¿e Piotr Steiner sprzeda³ w 1323 r. swoj¹ wieœ 
rycersk¹ Skrzeczkowice nale¿¹c¹ do parafii krzy¿owickiej. A przydomek Steiner 
znaczy po niemiecku - ten od kamieni. Niemcem z pochodzenia, wed³ug wczeœniej 
wspomnianych nazw z nim zwi¹zanych (Petersdorf, Petersmûhle), by³ Piotr na 
pewno.

Z biegiem lat te kilka chat ze starej osady Petersmàhle sta³y siê przysió³kiem 
Palowic, które jeszcze przez pó³tora wieku by³y bezpoœredni¹ w³asnoœci¹ ksi¹¿¹t 
raciborskich. Wa¿n¹ zalet¹ Palowic by³o ich po³o¿enie na szlaku handlowym.

Nazwisko Skrzyszowski pojawia siê w Skrzeczkowicach po raz pierwszy w ju¿ w 
1382 r., gdy Albrecht i Krystyna niewiadomego nazwiska (mo¿e ju¿ Skrzyszowscy?) 
odst¹pili Paw³owi i Hance Skrzyszowskim swoj¹ posiad³oœæ w Skrzeczkowicach (w 
Skrzyszowie nazwisko Skrzyszowski zanotowano dopiero w 1519 r.). Znacz¹c¹ 
osobistoœci¹ musia³ te¿ byæ Jan Skrzyszowski ze Skrzeczkowic, który w 1448 r. kupi³ 
od wójta z Bierunia ³aŸnie i przekaza³ je mieszczanom ¿orskim.

Maciej Osiñski z ̄ ytnej, starosta ¿orski i w³aœciciel Palowic, po kupnie Osin w 1451 
r. za 250 groszy w dobrej srebrnej monecie sprzeda³ je w 1480 r. razem z m³ynem 
nad potokiem Kokolug za 400 wêgierskich guldenów Miko³ajowi Skrzyszowskiemu 
ze Skrzeczkowic. W 1488 r. ówczesny ksi¹¿ê raciborski zezwoli³ Miko³ajowi 
Skrzyszowskiemu na zbudowanie nowego m³yna. Ksi¹¿ê Jan M³odszy potwierdzi³ 
kupno Osin i osady Petersmûhle znajduj¹cej siê na trasie ¯ory-Gliwice przez 
Miko³aja Skrzyszowskiego, który jeszcze w 1518 r. wystêpuje w dokumentach jako 
pan na Osinach. Mia³ on zatarg graniczny z ¿orzanami, który zosta³ w 1518 r. 
rozwi¹zany polubownie. Jego nazwisko figuruje przy odnawianiu ugody granicznej 
w 1547 r. z miastem ̄ ory.

Mamy tu wiêc powi¹zania z miejscowoœciami wystêpuj¹cymi w tym opowiadaniu.
W 1581 r. wystêpuje na Osinach Jan Skrzyszowski ze Skrzeczkowic.
Po nim w³aœcicielem Osin zosta³ Henryk Skrzyszowski ze Skrzeczkowic. 17 

stycznia 1586 r. zosta³a mu udzielona przez wspólnotê ¿orsk¹ i protestanckiego 
proboszcza miejskiego Krziczika zgoda na zatopienie kawa³ka pola farskiego, za co 
mia³ zap³aciæ miastu 15 florenów.

W 1611 r. sprzeda³ on Osiny za 3300 talarów Filipowi Skrzyszowskiemu ze 
Skrzeczkowic na Boryni, sêdziemu krajowemu w Pszczynie.

Przed r. 1620 jest na Osinach Walenty Skrzyszowski ze Skrzeczkowic, gdy¿ w tym
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roku domaga³ siê wolnego wypasu na wszystkich ¿orskich polach. Poniewa¿ 
Walenty przyw³aszczy³ sobie pole objête prawem miejskim, zosta³ skazany na 
stawienie siê na tydzieñ do aresztu w Raciborzu i do zap³aty miastu 30 marek za 
szkodê powodowan¹ od 1615 r.

Jeszcze w 1635 r. jako panowie na Osinach s¹ wymieniani bracia Skrzyszowscy: 
Walenty, Piotr, Maciej, W³adys³aw i Grzegorz von Skrzyszowski.

W 1675 r. spadkobiercy po Jerzym Skrzyszowskim, w³aœcicielu Boryni, sprzedali 
wieœ. Po zniszczeniach w czasie wojny 30-letniej tak¿e spadkobiercy 
Skrzyszowskich z Osin w 1676 r. rozparcelowali wieœ na 4 czêœci i sprzedali je. 
W³aœcicielk¹ jednej czêœci by³a Anna Skrzyszowska.

Po 300 latach nazwisko Skrzyszowski zniknê³o z okolic ¯or jako nazwisko 
w³aœcicieli ziemskich.

Z powy¿szych danych nale¿y wnioskowaæ, ¿e osada Piotra M³yn nie jest wsi¹ 
zaginion¹, ale sta³a siê czêœci¹ Palowic, zaœ rycerz Piotr by³ znacz¹c¹ postaci¹ dla 
¯or i okolicy, a wszyscy Skrzyszowscy maj¹cy swoje posiad³oœci w wiekach od XIV 
do XVII w miejscowoœciach blisko ¯or lub pe³ni¹cy jak¹œ funkcjê w samych ¯orach 
jak np. proboszcz Jerzy Skrzyszowski z roku 1518 pochodz¹ ze Skrzeczkowic. A 
wiêc Skrzyszowscy ze Skrzeczkowic. Podajê to, bo zazwyczaj zarówno nazwisko 
jak i miejscowoœæ w ró¿nych publikacjach s¹ zniekszta³cane.

Tu dodam jeszcze, ¿e Skrzeczkowice, o bardzo ciekawej historii, s¹ obecnie jedn¹ 
z dzielnic wiejskich miasta Jastrzêbie-Zdrój.

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

Jastrzêbski kurort w oczach dr Magi (cz. 2)

Powstanie i rozwój zdrojowiska (c.d.)
W dniu 4 marca 1861 r. dobro rycerskie Jastrzêbie Dolne przechodzi wraz z 

odkrytym Ÿród³em w posiadanie Feliksa hrabiego von Königsdorfa, w³aœciwego 
za³o¿yciela Zdroju.

Nowego w³aœciciela zainteresowa³ rozg³os solanki leczniczej wœród okolicznej 
ludnoœci i postanowi³ on wypróbowaæ dzia³ania Ÿród³a tak¿e na innych chorych pod 
dozorem lekarskim. Kieruj¹c siê tymi wzglêdami rozes³a³ próbki do wybitnych 
ówczesnych uczonych chemików i klinicystów, by w ich zak³adach poddaæ j¹ 
badaniom doœwiadczalnym.

I tak próby solanki wys³ano do Wroc³awia, gdzie zosta³y zbadane przez prof. 
chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego dra Schwarca na wiosnê 1861 r. oraz prof. 
Lewiga. Nastêpnie wys³ano próbki wody do Berlina, gdzie badanie jej przeprowadzi³ 
prof. dr v. Baerensprung w Klinice chorób skórnych. Równoczeœnie analizê 
porównawcz¹ przeprowadzi³ Soltmann, w³aœciciel znanej fabryki wód mineralnych, 
do którego prof. Baerensprung zwróci³ siê z proœb¹ o wspó³pracê. Dalsze badania 
zosta³y przeprowadzone w Królewskiej Klinice Po³o¿niczej we Wroc³awiu pod 
kierunkiem doc. dra Freunda seniora 1).

Wyniki tych badañ, przes³ane nastêpnie hrabiemu Königsdorfowi, brzmia³y 
pomyœlnie. Nie bêdê ich tu przytacza³, gdy¿ s¹ ciekawe jedynie z historycznego 
punktu widzenia, rzucaj¹ tylko œwiat³o na metody ówczesnych badañ 2). Nale¿y 

jedynie dodaæ, ¿e badania kliniczne by³y przeprowadzane przez u¿ywanie solanki 
wewnêtrznie (picie solanki) oraz jako nasiadówek (Klinika Po³o¿nicza we 
Wroc³awiu).

Badania kliniczne nad solank¹ jastrzêbsk¹ wywo³a³y ogromne zainteresowanie 
wœród lekarzy i studentów medycyny ówczesnej Kliniki Po³o¿niczej we Wroc³awiu. 
We wroc³awskiej klinice uniwersyteckiej znajdowa³o siê do czasów ostatniej wojny 
wiele pism i dysertacji, zajmuj¹cych siê zestawieniami o solance jastrzêbskiej i 
wszystkie zbiorowo podnosz¹ si³ê lecznicz¹ Ÿród³a 3).

I tak Gustaw Legal napisa³ rozprawê promocyjn¹ po ³acinie. Tytu³ jej brzmi: „De 
fonte Jastrzemb eiusque in morbis organorum muliebrum usu” 4). Autor po krótkim 
szkicu historycznym, dotycz¹cym wspomnianych wierceñ i przypadkowego 
natrafienia na Ÿród³o, podaje w³asnoœci chemiczne wody, nastêpnie opis badañ 
przeprowadzonych w Klinice Po³o¿niczej przez Freunda. W wyniku rozprawy autor 
przychodzi do przekonania, ¿e Ÿród³o jastrzêbskie jest bardzo dobrym œrodkiem 
leczniczym w rozmaitych cierpieniach ginekologicznych.

By daæ mo¿noœæ korzystania z k¹pieli leczniczych równie¿ i poza granicami 
Zdroju, przeprowadzono nieco póŸniej badania nad skrystalizowaniem solanki. 
Badania te tak¿e przeprowadza³ Schwarc 5).

Strony tytu³owe publikacji L. Heera i H. Faupela o jastrzêbskim uzdrowisku                
(skany publikacji s¹ dostêpne na portalu Œl¹skiej Biblioteki Cyfrowej)
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z dzielnic wiejskich miasta Jastrzêbie-Zdrój.

Helena Bia³ecka (historyk regionu, Jastrzêbie-Zdrój - Szeroka)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Przytoczê je, gdy¿ doprowadzi³y do wynalezienia sposobu przyrz¹dzania 
skoncentrowanej solanki, przydatnej i celowej, któr¹ i dziœ warto by zaprowadziæ w 
eksploatacji Zdroju.

Ogrzewano wiêc solankê na wolnym ogniu w du¿ych ¿elaznych wannach a¿ do 
skrystalizowania jej. Badanie chemiczne tej czerwono zabarwionej soli wykaza³o 
nowe cia³a nie ujawnione w badaniach poprzednich, jak œlady manganu, siarczanu 
barytu i fluorku wapnia. Niestety tak wa¿ne sk³adniki solanki, jak jodek i bromek 
magnezu znika³y przy tej krystalizacji w zupe³noœci. Koszty produkcji tej soli by³y 
olbrzymie. Wobec tego produkcja jej nie op³aca³a siê.

Schwarc podczas dalszych badañ nad solank¹ zauwa¿y³ te¿, ¿e po zgêszczeniu 
jej na wolnym ogniu do ciê¿aru w³aœciwego 1.160, wyparowana solanka traci tylko 
nieco wodorotlenku wapnia i tlenku ¿elaza, podczas gdy wszystkie inne sk³adniki 
pozostaj¹ niezmienione i zachowuj¹ swój wzajemny stosunek w przybli¿eniu jak w 
œwie¿ej solance, wziêtej bezpoœrednio ze Ÿród³a, tylko w 16-krotnie zwiêkszonej 
iloœci. Sk³adniki tak wa¿ne, jak jodek i bromek magnezu nie znika³y, ale utrzymywa³y 
siê w odpowiednio zwiêkszonej iloœci. Praktyczne próby wykaza³y wielk¹ wartoœæ tej 
nowowytworzonej skoncentrowanej solanki, która wybornie nadawa³a siê do celów 
leczniczych i handlowych i zdoby³a sobie ju¿ w 3 lata póŸniej szerokie uznanie. 
Wysy³ano j¹ nawet do Ameryki 6).

Przypisy autora:
1) Faupel H. 1. c. i Heer L. 1. C.
2) Przytaczam je w ca³oœci wraz z wynikami analiz, historiami chorób i wynikami badañ 

klinicznych w swej pracy wy¿ej cytowanej.
3) Z tej¿e biblioteki uzyska³em du¿¹ czêœæ materia³ów. Tu nale¿¹: Beek S., Die kleineren und 

die eingegangenen Mineral-Quellen Schlesiens, Breslau 1906; Faupel H., Das Soolbad 
Königsdorf-Jastrzemb, Zweiter Badebericht, Gleiwitz 1863; Faupel H., Das Soolbad 
Königsdorf-Jastrzemb, Dritter Badebericht, Breslau 1864; Heer L., Bad Königsdorf 
(Jastrzemb), Bericht über die erste Saison 1861; Knoblauch H., Das jod- und bromhaltige 
Soolbad Königsdorf-Jastrzemb in Schlesien, Breslau 1867; Legal G., De fonte Jastrzemb 
eiusque in morbis organorum muliebrum usu, Breslau 1861; Wydawnictwa 32, 33, 34 i 35 
Œl¹skiego Zjazdu Balneologicznego pt. „Schlesischer Bädertag” z roku 1904, 1905 i 1906.

4) Breslau 1861.
5) Zob. Faupel H., Die jod- und bromhaltige Kochsalzwasserquelle in Königsdorf-Jastrzemb, 

Breslau 1866.
6) Ekspedycja tej solanki wynosi³a w r. 1864- 10241 flaszek, a w r. 1865 14000 flaszek.

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

Metody kuracyjne w Bad Königsdorff-Jastrzemb

Œrodkami kuracyjnymi s¹:
I. Solanka, która jest u¿ywana:

a. do kuracji k¹pielowej
1) jako k¹piel w wannie
2) jako k¹piel nasiadowa
3) jako k¹piel natryskowa
4) jako k¹piel parowa

b. do kuracji pitnej
c. do inhalacji, za pomoc¹ specjalnego urz¹dzenia rozpylaj¹cego.

II. Zagêszczona solanka, któr¹ wytwarza siê przez wyparowywanie naturalnej 
solanki, a¿ do pe³nego nasycenia sol¹.

0Wyparowywanie nastêpuje w temperaturze nie wy¿szej ni¿ 45  C, przy czym 
specjalne urz¹dzenia zapobiegaj¹ przekroczeniu tej temperatury, po to aby tak¿e 
³atwo wyparowuj¹cy siê jod zosta³ w zagêszczonej solance w pe³ni zachowany.
Skondensowana solanka wa¿y wed³ug aerometru 1,205; jest w pe³ni nasycona przy 
33-procentowym zasoleniu i zawiera wszystkie skuteczne sk³adniki naturalnej 
solanki, mianowicie mocno zagêszczony jod i brom.
Poza zaleconym przez lekarza wzmocnieniem k¹pieli zagêszczona solanka s³u¿y 
przede wszystkim do wysy³ki w celu przyrz¹dzania k¹pieli solankowych w domu, 
przy czym 3 butelki zawieraj¹ce ponad 2 litry skondensowanej solanki wystarczaj¹ 
do sporz¹dzenia pe³nej k¹pieli o mocy i dzia³aniu solanki naturalnej.

III. Solankowe myd³o jodowo-bromowe, z najlepszego oleju kokosowego z 50-
procentowym nasyceniem zagêszczon¹ solank¹.
Jest ono u¿ywane jak zwyk³e myd³o toaletowe i jako takie nale¿y je w codziennym 
u¿yciu koniecznie przedk³adaæ nad wszystkie inne myd³a kosmetyczne, poniewa¿ 
jest ca³kiem wolne od wszystkich szkodliwych sk³adników, jednoczeœnie powoduje 
bia³¹, g³adk¹ i delikatna skórê i nie jest dro¿sze od innego dobrego myd³a 
toaletowego.

a) Do zwyk³ych k¹pieli, nasiadowych i k¹pieli nóg nale¿y je drobno zeskrobaæ i 
rozpuœciæ w solance.
b) Do umiejscowionych k¹pieli rozpuszcza siê kawa³ek myd³a w po³owie litra 
ciep³ej wody, wlewa do stosownego naczynia i jak tylko woda staje siê letnia, 
trzyma w nim chory organ przez pó³ godziny. Postêpowanie to powtarza siê 
kilkakrotnie co 2-3 godziny podgrzewaj¹c przedtem wodê.
c) Do ok³adów przygotowuje siê papkê ze skrobanego myd³a z ma³¹ iloœci¹ wody, 
podaje siê j¹ na chore miejsce, uprzednio natarte oliw¹ i zostawia ok³ad przez kilka 
godzin, czasem stosownie do okolicznoœci przez ca³¹ noc. Tam, gdzie nie ³atwo 
stosowaæ ok³ady, na przyk³ad przeciwko liszajom na g³owie, wysypkom, 
wypadaniu w³osów itd., namydla siê grubo skórê, jednak bez spowodowania 
dotkliwego tarcia. Panie musz¹ uwa¿aæ, by przy tym nie przemoczyæ w³osów 
bardziej ni¿ koniecznie, na³o¿yæ szlafmycê albo czepek, a rano wymyæ znowu 
w³osy g¹bk¹.

Wypadaniu w³osów mo¿na ju¿ zapobiec przez namydlenie g³owy 3-4 razy w 
tygodniu.
Przy liszajach, odmro¿eniach itd. na rêkach lub nogach namydla siê wieczorem 
mocno dotkniêty organ, obwi¹zuje siê go albo naci¹ga nañ luŸn¹ rêkawiczkê lub 
skarpetê, doprowadza do wyschniêcia myd³a i zmywa je znów rano. W przypadkach 
przewlek³ych nale¿y to postêpowanie powtórzyæ 2 do 3 razy w ci¹gu dnia. 
Stosowanie zagêszczonego, zawieraj¹cego jod i brom myd³a solankowego z 
Jastrzêbia jest bez szkodliwego dzia³ania ubocznego, gdy¿ nie utrwala choroby, lecz 
j¹ przez resorpcjê (wsysanie) eliminuje.

IV. Z w³asnych ³¹k jest pozyskiwana borowina z domieszk¹ ¿elaza (...).
Borowina jest podawana w k¹pielach- pe³nych, nasiadowych i czêœciowych, we
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Hrabia von Koenigsdorff nada³ uzdrowisku funkcjonalno-przestrzenny uk³ad 
za³o¿enia kompozycyjnego podporz¹dkowany terapeutycznej roli kurortu. W 
centrum 22-hektarowego parku znalaz³o siê miejsce dla ³aŸni k¹pielowych 
(Szwajcarki), Domu Zdrojowego oraz pawilonu muzycznego (powiêkszonego 
póŸniej o pijalniê wód). Wymienione budynki znajdowa³y siê blisko siebie, niemal¿e 
w jednej linii. Wyj¹tkiem by³ budynek nowych ³aŸni umiejscowiony nieco poni¿ej 
Domu Zdrojowego. W tej czêœci parku dominowa³y krzewy, kobierce kwiatowe i 
klomby. Mo¿e trudno w to uwierzyæ, ale wysokich drzew nie by³o nawet na stoku 
miêdzy Domem Zdrojowym a nowymi ³aŸniami, zaœ Szwajcarkê mo¿na by³o 
podziwiaæ od strony póŸniejszego nasypu kolejowego. Wspomniane budynki 
stanowi³y czêœæ parkowo-sanatoryjn¹ uzdrowiska. Równolegle do niej, wzd³u¿ 
Paulastrasse, bieg³a czêœæ mieszkalno-us³ugowa, po³¹czona z poprzedni¹, id¹c¹ w 
poprzek, alej¹ parkow¹. Po wschodniej stronie parku znajdowa³ siê równie¿ folwark 
w³aœciciela kurortu. Taki uk³ad powodowa³, ¿e najwiêkszy ruch panowa³ w trzech 
miejscach: w centrum parku, wzd³u¿ g³ównej alei parkowej oraz przy Paulastrasse. Z 
tego wzglêdu centralna (górna) czêœæ parku przybra³a charakter ogrodowy, 
pozbawiona gêstego i wysokiego drzewostanu. Niska i zró¿nicowana zieleñ, 
przeciêta alejkami oraz upiêkszona rzeŸbami, mia³a u³atwiaæ kontakty 
interpersonalne i sprzyjaæ aktywizacji ¿ycia towarzyskiego. Kolejni w³aœciciele 
uzdrowiska pozostawali temu wierni. Choæ w centrum parku powstawa³y nastêpne 
budowle (m.in. zadaszona promenada, £azienki II, Masnówka, muszla koncertowa), 
to park w tej czêœci pozostawa³ przeœwietlony i zdominowany przez roœliny 
parterowe. Dziêki temu nowe budynki by³y nale¿ycie wyeksponowane.

Odmienny charakter mia³a dolna czêœæ parku. Na stromych stokach i w dolinach 
przewa¿a³a typowa roœlinnoœæ leœna. I tu jednak zadbano o wygodne œcie¿ki i 
schodki prowadz¹ce w urokliwe jary, ponad którymi wznosi³y siê drewniane mostki. 
Wy¿sza i gêstsza roœlinnoœæ sprzyja³a samotnym spacerom i dyskretnym 
schadzkom. Dziêki temu park s³u¿y³ ró¿nym upodobaniom i zmiennym nastrojom 
przebywaj¹cych tu kuracjuszy.

wszelkiego rodzaju ok³adach i zawijaniach.

V. Mleko krowie i kozie, serwatki i kefir.

VI. Leczenie elektrycznoœci¹, masa¿, kuracje zimn¹ wod¹ oraz wszystkie 
sztuczne k¹piele. Znajduj¹ siê do tego na miejscu najlepsze urz¹dzenia oraz 
przeszkolony personel.
Prócz tego mo¿na w aptece uzdrowiskowej nabyæ w najœwie¿szym opakowaniu 
wszystkie zagraniczne wody mineralne.

Przek³ad: Mieczys³aw Kula (Rybnik-Boguszowice)

•ród³o: Sool-Bad Königsdorff-Jastrzemb in Oberschlesien. Post- und Telegraphen-
station, Berlin [ok. 1891], s. 4-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Park Zdrojowy wczoraj i dziœ

„Park s³usznie uwa¿any jest za ozdobê zdroju i chlubê mieszkañców” - s³owa 
lekarza uzdrowiskowego dr. Weissenberga z 1879 r. wielu jastrzêbian uzna z 
pewnoœci¹ za wci¹¿ aktualne. Potwierdzeniem tego jest nies³abn¹ca popularnoœæ 
Parku Zdrojowego jako miejsca wypoczynku i rozrywki na wysokim poziomie.         
W bie¿¹cym roku obchodzi on swoje pó³torawiecze.

Z³oty wiek parku
Pocz¹tki Parku Zdrojowego siêgaj¹ pierwszych lat dzia³alnoœci uzdrowiska. 

Cytowany wy¿ej Weissenberg podaje, ¿e jego za³o¿ycielem by³ sam fundator 
kurortu hrabia Felix von Koenigsdorff. W XIX w. ju¿ w pe³ni zdawano sobie sprawê z 
leczniczego oddzia³ywania parków i ogrodów miejskich na organizm cz³owieka. 
Park by³ bowiem swego rodzaju oaz¹ spokoju, w którym kuracjusze poszukiwali 
ukojenia od nêkaj¹cych ich schorzeñ i problemów. Piêkny i zadbany park w du¿ej 
mierze decydowa³ te¿ o atrakcyjnoœci i presti¿u uzdrowiska. Spêdzano w nim 
przecie¿ wiele wolnych chwil, nawi¹zywano kontakty towarzyskie, obcowano z 
muzyk¹ i sztuk¹. Pysznie urz¹dzony park pe³ni³ wiêc rolê „zielonego salonu”, 
skutecznie konkuruj¹cego z Kasynem.

Widok jastrzêbskiego uzdrowiska na drzeworycie z 1863 r. Centrum Parku Zdrojowego w latach 30. XX w.
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Przyk³adem jest obecna siedziba GHM, obroœniêta drzewami ze wszystkich 
stron. Ga³êzie wiekowego dêbu, którego pieñ niemal¿e dotyka budynku, zwisaj¹ nad 
wys³u¿onym dachem i gro¿¹ katastrof¹. Z ty³u obiektu ci¿bi¹ siê m³ode samosiewy 
graba, nie wiedzieæ czemu uznane za zabytkowe. Fronton £azienek, choæ wynios³y z 
racji wie¿y i mansardowego dachu, przys³oniêty jest tujopodobnymi drzewami. A 
wystarczy tylko spojrzeæ na pocztówki, przedwojenne i te z lat 60., by zauwa¿yæ, ¿e 
¿adnych drzew wokó³ £azienek nigdy nie by³o! Dr Miko³aj Witczak wybudowa³ je 
bowiem jako jedn¹ z wizytówek kurortu, która mia³a zwracaæ uwagê walorami 
architektonicznymi. Opisana wy¿ej sytuacja nie ma nic wspólnego z racjonaln¹ 
polityk¹ rewitalizacji Parku Zdrojowego.

Miejsc odstraszaj¹cych od spacerów po parku jest niestety wiêcej. 
Najohydniejsz¹ pami¹tk¹ po PRL s¹ os³awione rury ciep³ownicze przebiegaj¹ce 
przez dawn¹ Dolinê Miko³aja. Mimo up³ywu lat problem ten nie zosta³ rozwi¹zany. A 
przecie¿ przed wojn¹ by³o to ulubione miejsce spacerów i z pewnoœci¹ tak¿e dziœ 
urokliwy jar móg³by roz³adowywaæ niedzielny t³ok panuj¹cy w parku.

Przez ca³e dekady Park Zdrojowy pe³ni³ rolê uzdrowiskow¹. Dziœ, gdy kurort jest 
ju¿ histori¹, tak wa¿ne jest zachowanie tego co wartoœciowe i nadanie kierunku 
rozwojowego na przysz³oœæ. Choæ park cieszy siê popularnoœci¹, to potrzebne jest 
mu przywrócenie dawnej œwietnoœci oraz wzbogacenie o nowe elementy- mo¿e to 
byæ tê¿nia solankowa, ogród ró¿any czy wykwintna palmiarnia czynna równie¿ w 
okresie zimowym. Park ma wci¹¿ szansê wróciæ do dawnego splendoru i staæ siê 
atrakcj¹ dla mieszkañców innych miejscowoœci.

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

Ludwik Piechoczek - górnik, powstaniec, pose³

Jastrzêbska ziemia wyda³a na œwiat kilku synów, którzy na sta³e zapisali siê na 
kartach historii. Niestety nie wszyscy z nich mog¹ liczyæ na tak¹ pamiêæ jak dr Miko³aj 
Witczak czy jego synowie. Jeszcze kilka lat temu ma³o kto s³ysza³ o Henryku 
S³awiku. Ów szeroczanin uratowa³ na Wêgrzech tysi¹ce ludzkich istnieñ p³ac¹c za to 
najwy¿sz¹ cenê. Jednak o jego zas³ugach ogó³ spo³eczeñstwa dowiedzia³ siê 
dopiero w 2006 r. m. in. za spraw¹ Grzegorza £ubczyka i El¿biety Isakiewicz, którzy 
opublikowali ksi¹¿ki opisuj¹ce dzia³alnoœæ S³awika. 

Inn¹ zapomnian¹ postaci¹, czekaj¹c¹ na nale¿ne jej miejsce w naszej pamiêci, 
jest Ludwik Piechoczek. Urodzony 13 kwietnia 1889 r. w Jastrzêbiu Górnym, syn 
Jana i Jadwigi, po ukoñczeniu szko³y ludowej podj¹³ pracê w kopalni. Jednak jako 
górnik kopalni „Donnersmarck” w Chwa³owicach udziela³ siê równie¿ spo³ecznie w 
organizacjach kulturalno-oœwiatowych. By³ cz³onkiem ruchu "Eleusis", do którego 
zosta³ wci¹gniêty przez Maksymiliana Basistê. W latach 1911-1913 odby³ s³u¿bê 
wojskow¹ w armii pruskiej, do której musia³ powróciæ ju¿ w nastêpnym roku wraz z 
wybuchem I wojny œwiatowej. Walcz¹c na froncie zachodnim m. in. pod Somm¹ i 
Marn¹ zosta³ ranny, wskutek czego zwolniono go ze s³u¿by w 1917 r. 

Wraz z nastaniem nowego uk³adu w Europie i odzyskaniem przez Polskê 
niepodleg³oœci wspó³organizowa³ Polsk¹ Organizacjê Wojskow¹ Górnego Œl¹ska w 
powiecie rybnickim, realizuj¹c d¹¿enia niepodleg³oœciowe wiêkszoœci Œl¹zaków. 
Uczestniczy³ w trzech powstaniach œl¹skich. W dwóch pierwszych pe³ni³ funkcjê

Pó³wiecze stopniowego upadku
Do 1945 r. Park Zdrojowy urzeka³ swym piêknem i rzeczywiœcie stanowi³ chlubê 

mieszkañców Jastrzêbia. Niestety nowy, socjalistyczny ³ad obszed³ siê ze zdrojem i 
jego parkiem doœæ brutalnie. W³aœciwie do po³owy lat 50. park zwyczajnie dzicza³. „W 
ostatnich kilkunastu latach park zmieni³ siê w lasowisko, ³aweczki i drogi uleg³y 
zniszczeniu, zarós³ zielskiem i zamieni³ siê w mokrad³o”- donosi³y rybnickie 
„Nowiny”. Tymczasem do upañstwowionego uzdrowiska przybywa³y coraz 
liczniejsze zastêpy kuracjuszy- najczêœciej pracowników przemys³u ciê¿kiego. W 
lokalnej prasie zaczêto wiêc podnosiæ problem chaszczy i œmieci w Parku 
Zdrojowym. Pierwszej jego renowacji dokonano w 1955 r., co uczczono nadaniem 
parkowi imienia PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej oraz ods³oniêciem kamiennego 
obelisku na skwerze nieopodal g³ównej alei. Nowoœci¹ by³a te¿ fontanna 
umiejscowiona miêdzy Domem Zdrojowym a Zak³adem Przyrodoleczniczym. 
Pojawi³y siê wówczas i inne, na szczêœcie nie zrealizowane, pomys³y. Planowano 
np. ustawiæ w centrum parku 6-metrow¹ makietê Pa³acu Kultury i Nauki oraz 
wybudowaæ stadion. Nieco póŸniej, bo w 1967 r., zamiast makiety ustawiono inny 
obiekt- rzeŸbê „Duet” autorstwa krakowskiego artysty Stanis³awa S³odowego. Ten 
„dar” kopalni „Moszczenica” zyska³ jednak nazwê „Tañcz¹cej Pary” i do dziœ 
wzbudza kontrowersje wœród mieszkañców miasta.

Powo³ane tzw. ogrodnictwo mia³o zadbaæ o wyposa¿enie parku w odpowiednie 
sadzonki. Trzeba przyznaæ, ¿e dziêki jego staraniom park prezentowa³ siê coraz 
lepiej i jak na ówczesne, siermiê¿ne standardy, budzi³ uznanie przebywaj¹cych tu 
kuracjuszy. Jednoczeœnie jednak dosz³o do wielu zaniedbañ oraz triumfu typowej 
dla PRL bylejakoœci. Zauwa¿ali to g³ównie starsi mieszkañcy zdroju pamiêtaj¹cy 
przedwojenne gustowne ³awki, latarnie, klomby, alejki... W Polsce Ludowej 
uzdrowisko przesta³o byæ kurortem, w którym liczy³ siê szyk i elegancja, wyszukane 
maniery i odrobina szaleñstwa, sta³o siê zaœ nudnawym, robotniczym 
zdrojowiskiem, pozbawionym kasyna, kortów tenisowych, gustownych pensjonatów 
i restauracji. Ta zmiana niekorzystnie odbi³a siê równie¿ na wygl¹dzie parku, choæ i 
tak prezentowa³ siê on du¿o lepiej od parków miejskich w regionie.

Ku rewitalizacji
Po upadku zdrojowiska w 1994 r. park faktycznie przesta³ pe³niæ rolê 

uzdrowiskow¹. Z perspektywy ostatnich kilkunastu lat wyraŸnie widaæ, ¿e w³adze 
samorz¹dowe podejmowa³y wiele w³aœciwych decyzji prowadz¹cych do uratowania 
dziedzictwa architektonicznego i krajobrazowego dawnego kurortu. Budynki 
pouzdrowiskowe na terenie parku gruntownie wyremontowano i przekazano 
instytucjom kulturalnym. Dziêki temu przesta³y popadaæ w ruinê i stanowi¹ znów 
ozdobê naszego miasta. Co wiêcej, przyci¹gaj¹ do siebie ludzi poszukuj¹cych oferty 
kulturalnej na wysokim poziomie. Uda³o siê równie¿ doprowadziæ centrum parku do 
przyzwoitego stanu czyni¹c z niego ulubione miejsce spacerów jastrzêbian. 
Obecnie w³adze miasta przymierzaj¹ siê do przeprowadzenia ca³kowitej rewitalizacji 
Parku Zdrojowego. Okazuje siê bowiem, ¿e wiele jeszcze jest tu zrobienia.

Niestety obecnie jakakolwiek ingerencja w wygl¹d parku uzale¿niona jest od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Jego dzia³ania budz¹ 
jednak pewne w¹tpliwoœci. Paradoksem jest fakt, ¿e WKS dopuszcza rozbiórkê 
zabytkowego obiektu i odbudowê w postaci wspó³czesnej makiety (np. Masnówka), 
a nie dba jednoczeœnie o przyciêcie ga³êzi drzew zagra¿aj¹cych innemu zabytkowi. 
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architektonicznymi. Opisana wy¿ej sytuacja nie ma nic wspólnego z racjonaln¹ 
polityk¹ rewitalizacji Parku Zdrojowego.

Miejsc odstraszaj¹cych od spacerów po parku jest niestety wiêcej. 
Najohydniejsz¹ pami¹tk¹ po PRL s¹ os³awione rury ciep³ownicze przebiegaj¹ce 
przez dawn¹ Dolinê Miko³aja. Mimo up³ywu lat problem ten nie zosta³ rozwi¹zany. A 
przecie¿ przed wojn¹ by³o to ulubione miejsce spacerów i z pewnoœci¹ tak¿e dziœ 
urokliwy jar móg³by roz³adowywaæ niedzielny t³ok panuj¹cy w parku.

Przez ca³e dekady Park Zdrojowy pe³ni³ rolê uzdrowiskow¹. Dziœ, gdy kurort jest 
ju¿ histori¹, tak wa¿ne jest zachowanie tego co wartoœciowe i nadanie kierunku 
rozwojowego na przysz³oœæ. Choæ park cieszy siê popularnoœci¹, to potrzebne jest 
mu przywrócenie dawnej œwietnoœci oraz wzbogacenie o nowe elementy- mo¿e to 
byæ tê¿nia solankowa, ogród ró¿any czy wykwintna palmiarnia czynna równie¿ w 
okresie zimowym. Park ma wci¹¿ szansê wróciæ do dawnego splendoru i staæ siê 
atrakcj¹ dla mieszkañców innych miejscowoœci.

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

Ludwik Piechoczek - górnik, powstaniec, pose³

Jastrzêbska ziemia wyda³a na œwiat kilku synów, którzy na sta³e zapisali siê na 
kartach historii. Niestety nie wszyscy z nich mog¹ liczyæ na tak¹ pamiêæ jak dr Miko³aj 
Witczak czy jego synowie. Jeszcze kilka lat temu ma³o kto s³ysza³ o Henryku 
S³awiku. Ów szeroczanin uratowa³ na Wêgrzech tysi¹ce ludzkich istnieñ p³ac¹c za to 
najwy¿sz¹ cenê. Jednak o jego zas³ugach ogó³ spo³eczeñstwa dowiedzia³ siê 
dopiero w 2006 r. m. in. za spraw¹ Grzegorza £ubczyka i El¿biety Isakiewicz, którzy 
opublikowali ksi¹¿ki opisuj¹ce dzia³alnoœæ S³awika. 

Inn¹ zapomnian¹ postaci¹, czekaj¹c¹ na nale¿ne jej miejsce w naszej pamiêci, 
jest Ludwik Piechoczek. Urodzony 13 kwietnia 1889 r. w Jastrzêbiu Górnym, syn 
Jana i Jadwigi, po ukoñczeniu szko³y ludowej podj¹³ pracê w kopalni. Jednak jako 
górnik kopalni „Donnersmarck” w Chwa³owicach udziela³ siê równie¿ spo³ecznie w 
organizacjach kulturalno-oœwiatowych. By³ cz³onkiem ruchu "Eleusis", do którego 
zosta³ wci¹gniêty przez Maksymiliana Basistê. W latach 1911-1913 odby³ s³u¿bê 
wojskow¹ w armii pruskiej, do której musia³ powróciæ ju¿ w nastêpnym roku wraz z 
wybuchem I wojny œwiatowej. Walcz¹c na froncie zachodnim m. in. pod Somm¹ i 
Marn¹ zosta³ ranny, wskutek czego zwolniono go ze s³u¿by w 1917 r. 

Wraz z nastaniem nowego uk³adu w Europie i odzyskaniem przez Polskê 
niepodleg³oœci wspó³organizowa³ Polsk¹ Organizacjê Wojskow¹ Górnego Œl¹ska w 
powiecie rybnickim, realizuj¹c d¹¿enia niepodleg³oœciowe wiêkszoœci Œl¹zaków. 
Uczestniczy³ w trzech powstaniach œl¹skich. W dwóch pierwszych pe³ni³ funkcjê

Pó³wiecze stopniowego upadku
Do 1945 r. Park Zdrojowy urzeka³ swym piêknem i rzeczywiœcie stanowi³ chlubê 

mieszkañców Jastrzêbia. Niestety nowy, socjalistyczny ³ad obszed³ siê ze zdrojem i 
jego parkiem doœæ brutalnie. W³aœciwie do po³owy lat 50. park zwyczajnie dzicza³. „W 
ostatnich kilkunastu latach park zmieni³ siê w lasowisko, ³aweczki i drogi uleg³y 
zniszczeniu, zarós³ zielskiem i zamieni³ siê w mokrad³o”- donosi³y rybnickie 
„Nowiny”. Tymczasem do upañstwowionego uzdrowiska przybywa³y coraz 
liczniejsze zastêpy kuracjuszy- najczêœciej pracowników przemys³u ciê¿kiego. W 
lokalnej prasie zaczêto wiêc podnosiæ problem chaszczy i œmieci w Parku 
Zdrojowym. Pierwszej jego renowacji dokonano w 1955 r., co uczczono nadaniem 
parkowi imienia PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej oraz ods³oniêciem kamiennego 
obelisku na skwerze nieopodal g³ównej alei. Nowoœci¹ by³a te¿ fontanna 
umiejscowiona miêdzy Domem Zdrojowym a Zak³adem Przyrodoleczniczym. 
Pojawi³y siê wówczas i inne, na szczêœcie nie zrealizowane, pomys³y. Planowano 
np. ustawiæ w centrum parku 6-metrow¹ makietê Pa³acu Kultury i Nauki oraz 
wybudowaæ stadion. Nieco póŸniej, bo w 1967 r., zamiast makiety ustawiono inny 
obiekt- rzeŸbê „Duet” autorstwa krakowskiego artysty Stanis³awa S³odowego. Ten 
„dar” kopalni „Moszczenica” zyska³ jednak nazwê „Tañcz¹cej Pary” i do dziœ 
wzbudza kontrowersje wœród mieszkañców miasta.

Powo³ane tzw. ogrodnictwo mia³o zadbaæ o wyposa¿enie parku w odpowiednie 
sadzonki. Trzeba przyznaæ, ¿e dziêki jego staraniom park prezentowa³ siê coraz 
lepiej i jak na ówczesne, siermiê¿ne standardy, budzi³ uznanie przebywaj¹cych tu 
kuracjuszy. Jednoczeœnie jednak dosz³o do wielu zaniedbañ oraz triumfu typowej 
dla PRL bylejakoœci. Zauwa¿ali to g³ównie starsi mieszkañcy zdroju pamiêtaj¹cy 
przedwojenne gustowne ³awki, latarnie, klomby, alejki... W Polsce Ludowej 
uzdrowisko przesta³o byæ kurortem, w którym liczy³ siê szyk i elegancja, wyszukane 
maniery i odrobina szaleñstwa, sta³o siê zaœ nudnawym, robotniczym 
zdrojowiskiem, pozbawionym kasyna, kortów tenisowych, gustownych pensjonatów 
i restauracji. Ta zmiana niekorzystnie odbi³a siê równie¿ na wygl¹dzie parku, choæ i 
tak prezentowa³ siê on du¿o lepiej od parków miejskich w regionie.

Ku rewitalizacji
Po upadku zdrojowiska w 1994 r. park faktycznie przesta³ pe³niæ rolê 

uzdrowiskow¹. Z perspektywy ostatnich kilkunastu lat wyraŸnie widaæ, ¿e w³adze 
samorz¹dowe podejmowa³y wiele w³aœciwych decyzji prowadz¹cych do uratowania 
dziedzictwa architektonicznego i krajobrazowego dawnego kurortu. Budynki 
pouzdrowiskowe na terenie parku gruntownie wyremontowano i przekazano 
instytucjom kulturalnym. Dziêki temu przesta³y popadaæ w ruinê i stanowi¹ znów 
ozdobê naszego miasta. Co wiêcej, przyci¹gaj¹ do siebie ludzi poszukuj¹cych oferty 
kulturalnej na wysokim poziomie. Uda³o siê równie¿ doprowadziæ centrum parku do 
przyzwoitego stanu czyni¹c z niego ulubione miejsce spacerów jastrzêbian. 
Obecnie w³adze miasta przymierzaj¹ siê do przeprowadzenia ca³kowitej rewitalizacji 
Parku Zdrojowego. Okazuje siê bowiem, ¿e wiele jeszcze jest tu zrobienia.

Niestety obecnie jakakolwiek ingerencja w wygl¹d parku uzale¿niona jest od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Jego dzia³ania budz¹ 
jednak pewne w¹tpliwoœci. Paradoksem jest fakt, ¿e WKS dopuszcza rozbiórkê 
zabytkowego obiektu i odbudowê w postaci wspó³czesnej makiety (np. Masnówka), 
a nie dba jednoczeœnie o przyciêcie ga³êzi drzew zagra¿aj¹cych innemu zabytkowi. 
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dowódcy II baonu w 2 pu³ku Strzelców Rybnickich, natomiast w III powstaniu by³ w 
dowództwie Grupy "Po³udnie". Szczególnie zas³u¿y³ siê w dniach bitwy pod Olz¹, 
gdzie jako podporucznik wojsk powstañczych zorganizowa³ rozproszone jednostki i 
poprowadzi³ je do zwyciêskiego kontrataku. W okresie plebiscytu bra³ czynny udzia³ 
w kampanii plebiscytowej oraz organizowa³ wiece narodowe. Pe³ni³ tak¿e funkcjê 
zastêpcy komisarza plebiscytowego, a po trzecim powstaniu zosta³ 
przewodnicz¹cym komisji ds. likwidacyjnych trzeciego powstania na okrêg rybnicki. 
Swoje wspomnienia z tego okresu opublikowa³ w broszurce z 1934 r. pt. "Powiat 
rybnicki w czasie powstañ œl¹skich", a tak¿e w ksi¹¿ce "O wolnoœæ Œl¹ska", wydanej 
z okazji dziesiêciolecia III powstania œl¹skiego.

„(...) Dowództwo wojskowe organizacji niemieckiej w Rybniku spoczywa³o w 
s³abych rêkach. Broñ, któr¹ sprowadzono z Niemiec przez zastosowanie 
odpowiednich zabiegów przechodzi³a w nasze posiadanie, a najwiêksz¹ radoœæ 
sprawia³o naszym dowódcom wiadomoœæ o nowych transportach, bo w ten sposób 
uzbrajaliœmy nasze oddzia³y. W przeci¹gu ostatnich trzech miesiêcy zdobyliœmy w 
Rybniku i bli¿szej okolicy 26 karabinów maszynowych (karabinów rêcznych i 
amunicji nie liczono), które by³y przechowane u nieboszczyków na cmentarzu 
ewangelickim, w koœciele ew., w skrzyniach od fortepianów ró¿nych Niemców, lub 
zakopane na peryferiach miasta, w skrzyniach w ziemi. (…) II baon 3. p. 
wodzis³awskiego mia³ zaj¹æ Wodzis³aw i szybkim marszem zd¹¿yæ na odcinek

Ludwik Piechoczek

Olza-Odra. Wodzis³aw zajêto bez 
przeszkód, gdy jednak po wkroczeniu 
oddzia³ów na rynek chciano urz¹dziæ 
defiladê i ustawiono powstañców w 
szeregi, Niemcy zaczêli z pewnego 
d o m u  s t r z e l a æ  z  k a r a b i n u  
m a s z y n o w e g o .  P o l e g ³  j e d e n  
powstaniec, by³o kilku rannych, 
pomiêdzy nimi Michalski - dowódca 
pu³ku. Oddzia³y powstañcze rozprys³y 
siê - Niemcom pozwolono bez 
przeszkód odmaszerowaæ w stronê 
Raciborza. Dopiero na drugi dzieñ t. j. 4 
maja o godz. 5 rano przyjecha³em do 
W o d z i s ³ a w i a ,  m i a n o w a ³ e m  
Paczkowskiego komendantem miasta, 
a oddzia³y powst. na nowo kaza³em 
sformowaæ i maszerowaæ nad Olzê-  
Odrê. I baon 3 p.[u³ku] wodz[is³aw-
skiego]. pod dowództwem œp. £atki, 
jednego z najlepszych dowódców, 
szybko opanowa³ teren i zaraz w 
pierwszych godzinach trzyma³ stra¿ 
nad Odr¹. Równie¿ utworzono jedn¹ 
komp. ciê¿. karabinów masz. pod 
dowództwem Paw³a Stani z Jastrzêbia, 
któr¹ tak¿e przydzielono do pu³ku ¿or-

skiego przez co stan bojowy pow. rybnickiego podwy¿szy³ siê do 12.000 ludzi.”
Za dzia³alnoœæ powstañcz¹ Ludwik Piechoczek zosta³ odznaczony Orderem 

Virtuti Militari V klasy oraz Krzy¿em na Œl¹skiej Wstêdze Walecznoœci i Zas³ugi. 
Odznaczenia przyj¹³ z r¹k samego marsza³ka i Naczelnika Pañstwa Józefa 
Pi³sudskiego w czasie uroczystoœci na katowickim rynku 28 sierpnia 1922 r. Dwa lata 
póŸniej zosta³ prezesem Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich i 
piastowa³ to stanowisko a¿ do 1939 r. By³ tak¿e przewodnicz¹cym Rady Okrêgowej 
Zwi¹zku Zwi¹zków Zawodowych w Katowicach oraz wiceprzewodnicz¹cym ZG 
Zwi¹zku Zawodowego Robotników Przemys³u Górniczego. W 1923 r. Zwi¹zek 
Powstañców otrzyma³ koncesjê na handel tytoniem, którym zajêli siê czo³owi 
dzia³acze zwi¹zku. Jedn¹ z dzieciêciu hurtowni, która mieœci³a siê w Rydu³towach, 
posiada³ Piechoczek. W ten sposób z górnika sta³ siê handlowcem. W 1930 r. 
rozpocz¹³ karierê polityczn¹ zostaj¹c z ramienia Narodowo-Chrzeœcijañskiego 
Zjednoczenia Pracy pos³em na Sejm Œl¹ski II kadencji, a po rozwi¹zaniu sejmu w 
tym samym roku przez prezydenta Ignacego Moœcickiego i ponownych wyborach, 
tak¿e III kadencji. Jako pose³ g³ówne swoje dzia³ania skierowa³ na poprawê bytu 
Œl¹zaków polskiego pochodzenia, którzy ze wzglêdu na swoj¹ narodowoœæ i 
powstañcz¹ przesz³oœæ byli pozbawiani pracy, g³ównie w kopalniach nale¿¹cych do 
kapita³u niemieckiego. Swoj¹ dzia³alnoœæ kontynuowa³ w Sejmie II RP IV kadencji, 
do którego zosta³ wybrany w 1935 r. uzyskuj¹c w swoim okrêgu (rybnickim) ponad 65 
tys. g³osów. Najlepszym przyk³adem troski o los dyskryminowanych po powstaniach 
œl¹skich polskich robotników, a tak¿e ochrony polskiego przemys³u przed obcym 
kapita³em, niech bêd¹ s³owa wypowiedziane w czasie 17. posiedzenia Sejmu II RP z 
dnia 25 lutego 1936 r.:

„Wysoki Sejmie! Kiedyœmy powstañcy w roku 1921 po raz trzeci chwycili za broñ, 
by nie tylko walczyæ o przy³¹czenie ziemi œl¹skiej do Polski, ale równie¿ by wykute w 
pocie czo³a prac¹ i energi¹ polskiego robotnika gigantyczne dzie³a naszego 
przemys³u wyrwaæ z obcej mocy i w³¹czyæ do polskiego organizmu gospodarczego, 
walczyliœmy nie tylko o to, ¿eby nasz dobrobyt i nasze bogactwo dla siebie uzyskaæ, 
ale równie¿ by stopiæ je z ogólnym dobrobytem i bogactwem narodowym. Ta 
piastowska tê¿yzna naszego ludu, wzmocniona ci¹g³¹ walk¹ z naporem rasy 
germañskiej, jeszcze wci¹¿ walczy, by zatrzeæ ostateczne œlady dziel¹cej nas 
niegdyœ granicy, ale odczuwam, ¿e te obce moce jeszcze ci¹gle swemi falami 
zalewaj¹ nasze podwórko, a przede wszystkim nasz ustrój gospodarczy. Ja jako 
górnik, jako przedstawiciel tej klasy pracuj¹cej z ca³em zaufaniem wierzê, ¿e bêdzie 
mog³a w dostatecznej mierze wspó³pracowaæ nad realizacj¹ nowego programu, 
wysuniêtego przez Rz¹d. Z powodu skrajnej nêdzy, w jakiej siê znajduje, ma ona 
najwiêksze powody do wspó³pracy nad przeobra¿eniem naszego ¿ycia 
gospodarczego i uwa¿a, bêd¹c bardzo wa¿nym czynnikiem w ¿yciu gospodarczym, 
¿e przeobra¿enia tego ¿ycia gospodarczego nie mog¹ siê odbywaæ bez wys³uchania 
jej g³osu.”

Aby s³owa przekuæ w czyn Ludwik Piechoczek przygotowa³ projekt ustawy o 
zapewnieniu pracy i o zaopatrzeniu uczestników walk o niepodleg³oœæ Pañstwa 
Polskiego. Podczas 51. posiedzenia Sejmu II RP w dniu 20 marca 1937 r. tak oto 
referowa³ swoj¹ ustawê:

„Wysoki Sejmie! Projekt niniejszej ustawy nie ma bynajmniej stworzyæ dla 
uczestników walk o niepodleg³oœæ pewnych przywilejów, ale ma im przede
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Virtuti Militari V klasy oraz Krzy¿em na Œl¹skiej Wstêdze Walecznoœci i Zas³ugi. 
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kapita³em, niech bêd¹ s³owa wypowiedziane w czasie 17. posiedzenia Sejmu II RP z 
dnia 25 lutego 1936 r.:

„Wysoki Sejmie! Kiedyœmy powstañcy w roku 1921 po raz trzeci chwycili za broñ, 
by nie tylko walczyæ o przy³¹czenie ziemi œl¹skiej do Polski, ale równie¿ by wykute w 
pocie czo³a prac¹ i energi¹ polskiego robotnika gigantyczne dzie³a naszego 
przemys³u wyrwaæ z obcej mocy i w³¹czyæ do polskiego organizmu gospodarczego, 
walczyliœmy nie tylko o to, ¿eby nasz dobrobyt i nasze bogactwo dla siebie uzyskaæ, 
ale równie¿ by stopiæ je z ogólnym dobrobytem i bogactwem narodowym. Ta 
piastowska tê¿yzna naszego ludu, wzmocniona ci¹g³¹ walk¹ z naporem rasy 
germañskiej, jeszcze wci¹¿ walczy, by zatrzeæ ostateczne œlady dziel¹cej nas 
niegdyœ granicy, ale odczuwam, ¿e te obce moce jeszcze ci¹gle swemi falami 
zalewaj¹ nasze podwórko, a przede wszystkim nasz ustrój gospodarczy. Ja jako 
górnik, jako przedstawiciel tej klasy pracuj¹cej z ca³em zaufaniem wierzê, ¿e bêdzie 
mog³a w dostatecznej mierze wspó³pracowaæ nad realizacj¹ nowego programu, 
wysuniêtego przez Rz¹d. Z powodu skrajnej nêdzy, w jakiej siê znajduje, ma ona 
najwiêksze powody do wspó³pracy nad przeobra¿eniem naszego ¿ycia 
gospodarczego i uwa¿a, bêd¹c bardzo wa¿nym czynnikiem w ¿yciu gospodarczym, 
¿e przeobra¿enia tego ¿ycia gospodarczego nie mog¹ siê odbywaæ bez wys³uchania 
jej g³osu.”

Aby s³owa przekuæ w czyn Ludwik Piechoczek przygotowa³ projekt ustawy o 
zapewnieniu pracy i o zaopatrzeniu uczestników walk o niepodleg³oœæ Pañstwa 
Polskiego. Podczas 51. posiedzenia Sejmu II RP w dniu 20 marca 1937 r. tak oto 
referowa³ swoj¹ ustawê:

„Wysoki Sejmie! Projekt niniejszej ustawy nie ma bynajmniej stworzyæ dla 
uczestników walk o niepodleg³oœæ pewnych przywilejów, ale ma im przede
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Postawy mieszkañców Jastrzêbia-Zdroju                          
w pierwszym pó³roczu stanu wojennego

Wprowadzenie stanu wojennego by³o dla ogó³u jastrzêbian ogromnym 
zaskoczeniem. Jednak czêœæ opozycjonistów spodziewa³a siê „jakichœ” dzia³añ ze 
strony re¿imu. Do dzia³aczy dociera³y ró¿nymi kana³ami informacje o tym, ¿e w³adza 
„coœ szykuje”. Spodziewano siê, ¿e atak na zwi¹zek nast¹pi w czasie Œwi¹t 
Bo¿onarodzeniowych. Sprytny manewr gen. Jaruzelskiego, by rozpocz¹æ go dwa 
tygodnie wczeœniej, spowodowa³ totalne zaskoczenie spo³eczeñstwa.

Jastrzêbscy górnicy byli jednymi z tych, którzy stawili silny opór w³adzy. 
Spontanicznie organizowane strajki, a nastêpnie trwanie z uporem i odwag¹ na 
swoim stanowisku, pokazywa³y determinacjê robotników. Trzeba by³o broni i pa³ek, 
¿eby za³amaæ sprzeciw.

Kopalnie by³ miejscami, które dawa³y dobre pole do inicjowania oporu. W sposób 
naturalny grupowa³y ludzi. Górnik znajdowa³ siê tam wœród kolegów- ludzi, którym 
móg³ ufaæ. Ludzi czuj¹cych siê tak samo oszukanymi jak on. Czu³ siê pewnie. 
Obecnoœæ kolegów motywowa³a go, dodawa³a odwagi. Tam wreszcie wy³onili siê 
nowi przywódcy strajków, którzy zastêpowali tych internowanych.

Ogó³ mieszkañców by³ w odmiennym po³o¿eniu. Od samego pocz¹tku trwania 
stanu wojennego ogromne wra¿enie na jastrzêbianach robi³a ca³a jego „oprawa”. 
Czo³gi i wozy opancerzone poruszaj¹ce siê po ulicach miasta, genera³ 
przemawiaj¹cy w TV, zablokowane telefony, godzina milicyjna, tworzy³y klimat 
zagro¿enia. Spo³eczeñstwo przyjê³o postawê biern¹. Czynny opór górników z 
„Manifestu Lipcowego” i „Wujka” by³y ewenementami na skalê krajow¹. 
Zmêczonemu i zastraszonemu spo³eczeñstwu ciê¿ko by³o podj¹æ dzia³anie. 
Dodatkowo aresztowano wielu przywódców - w Jastrzêbiu tak znacz¹cych jak 
Tadeusz Jedynak i Grzegorz Stawski - „odciêto g³owê” opozycji.

Po szoku wywo³anym przewrotem i wiadomoœciami o brutalnej pacyfikacji kopalñ 
mieszkañcy Jastrzêbia „z³apali oddech”. Zaczêto dostosowywaæ dzia³ania do nowo 
zasta³ej rzeczywistoœci. Ju¿ 16 grudnia powsta³ Komitet Obrony Solidarnoœci (KOS) 
- organizacja opozycyjna stawiaj¹ca sobie za cel pomoc represjonowanym i ich 
rodzinom, druk i kolporta¿ ulotek antysystemowych oraz szukanie wspó³pracy z 
pozostaj¹cymi w podziemiu organizacjami „solidarnoœciowymi”. Jej trzon stanowili 
Lech Osiak i Helena Sopel. Oboje byli nauczycielami. By³a to pierwsza dzia³aj¹ca w 
mieœcie opozycja inteligencka.

Dzia³alnoœæ „ulotkowa” by³a wówczas jedn¹ z najpopularniejszych metod walki z 
systemem. Redagowano i rozprowadzano nie tylko ulotki, ale i ró¿nego rodzaju 
periodyki. Oprócz KOS-u, ulotki wydawa³o kilka samodzielnych „redakcji”. 
Ma³¿eñstwo Horaków wydawa³o „Wiadomoœci Wojenne” (nak³ad 1000-1200 sztuk). 
Pierwsze ulotki powstawa³y czêsto bardzo prymitywnymi metodami. E. Bogdanik i A. 
Martynowski drukowali tzw. metod¹ „ma³ego drukarza”. „Bibu³a” pe³ni³a bardzo 
wa¿n¹ funkcjê. Stanowi³a jedyn¹ alternatywê informacyjn¹. Jastrzêbianie 
dowiadywali siê z niej o powstaj¹cych podziemnych strukturach opozycyjnych. Za 
pomoc¹ ulotek mo¿na by³o koordynowaæ akcjê symbolicznego protestu, jak 
wygaszanie œwiate³ w mieszkaniach i ustawienie w oknach œwiec 13-ego ka¿dego 
miesi¹ca o umówionej godzinie. Podziemni redaktorzy wypunktowywali wszystkie

wszystkim zabezpieczyæ pracê, która im siê s³usznie nale¿y. (...) W ostatnich latach 
emigranci powstañcy wydaleni z Francji i Belgii powrócili ponownie na Œl¹sk i tak jak 
przed tym, tak i obecnie nie mog¹ znaleŸæ pracy. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê, ¿e na 
Œl¹sku w ciê¿kim przemyœle jest zatrudnionych oko³o 85.000 robotników, to mo¿na 
by bez szkody dla przemys³u i tych 3.000 bezrobotnych powstañców zatrudniæ, tym 
bardziej, ¿e s¹ to przewa¿nie górnicy, hutnicy, a wiêc fachowcy i w wiêkszoœci w 
wieku 35-45 lat, wiêc nie bêd¹ ciê¿arem dla przemys³u, tym bardziej, ¿e jest to 
element o wyrobieniu narodowym, niepodlegaj¹cy obcym wp³ywom, a przede 
wszystkim komunistycznym. Zagadnienie to nie jest wy³¹cznie socjalne, ma ono 
charakter narodowy, jest kwesti¹ naszego presti¿u i jestem przekonany, ¿e Wysoka 
Izba bêdzie mia³a zrozumienie dla tej sprawy i zagadnienie to pozytywnie za³atwi, 
przez co wzmocni element polski na najwiêcej zagro¿onym naszym odcinku 
kresowym, na zachodzie.”

Ustawa zosta³a przyjêta jednog³oœnie i wesz³a w ¿ycie 6 sierpnia 1937 r. (Dz. U. 
1937 nr 59 poz. 464). W wyniku wewnêtrznej walki politycznej, w wyborach do Sejmu 
II RP w 1938 r., Ludwik Piechoczek nie uzyska³ mandatu pos³a.

Jednak najgorsze mia³o dopiero nadejœæ. Wraz z wybuchem II wojny œwiatowej 
¿ycie Polaków, a szczególnie by³ych powstañców i dzia³aczy, zosta³o zagro¿one. 
Jako by³y powstaniec, pose³, organizator Obrony Narodowej w powiecie rybnickim i 
wodzis³awskim, a tak¿e manifestacji antyhitlerowskiej w powiecie, musia³ uchodziæ 
na wschód. Kiedy powróci³ póŸn¹ jesieni¹ 1939 r., zatrzyma³ siê u swojej siostry w 
Jastrzêbiu, gdzie przebywa³ prawie przez rok. 22 paŸdziernika 1940 r. zosta³ 
aresztowany przez Gestapo i przewieziony do aresztu w Rybniku, sk¹d 8 grudnia 
trafi³ do KL  Auschwitz. Zgin¹³ 8 stycznia 1941 r.

W lipcu 2004 r. Prezydium Sejmu RP IV kadencji podjê³o inicjatywê uczczenia 
pamiêci pos³ów na Sejm - ofiar II wojny i okupacji poprzez umieszczenie w g³ównym 
hallu gmachu sejmowego tablicy pami¹tkowej z nazwiskami oraz dat¹ i miejscem 
œmierci. Znajduje siê na niej tak¿e nazwisko Ludwika Piechoczka. Ogl¹daj¹c w 
telewizji wywiady udzielane przez pos³ów w g³ównym hallu parlamentu RP zwróæmy 
uwagê na œcianê widoczn¹ w tle. Jest to w³aœnie tablica upamiêtniaj¹ca 
parlamentarzystów, którzy ponieœli œmieræ w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej. W 
Warszawie znalaz³o siê miejsce dla upamiêtnienia Ludwika Piechoczka. Mam 
nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oœci tak¿e w Jastrzêbiu znajdzie siê takie miejsce.

•ród³a:
- M. Anusiewicz, M. Wrzosek, Kronika powstañ œl¹skich, Warszawa 1980; E. D³ugajczyk, 
Sanacja Œl¹ska 1926-1939, Katowice 1983; Encyklopedia powstañ œl¹skich, Opole 1982; 
J. Gliszczyñski, W. Szewczyk, Powstania Œl¹skie 1919-1920-1921, Warszawa 1971; O 
wolnoœæ Œl¹ska. W dziesiêciolecie III powstania, Katowice 1931; Pos³owie na Sejm II 
Rzeczypospolitej. Ofiary wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 2005; H. Rechowicz, 
Sejm Œl¹ski 1922-1939, Katowice 1965; J. Wyglenda, Plebiscyt i powstania œl¹skie, Opole 
1966.

- http://www.rybnik.pl/bsip/jk/slownik/p1.htm (J. Klista³a, Martyrologium mieszkañców 
ziemi rybnickiej, Wodzis³awia Œl., ¯or, Raciborza w latach 1939-1945. S³ownik 
biograficzny); www.sbc.org.pl; http://bs.sejm.gov.pl

Dariusz Mazur (Jastrzêbie-Zdrój)
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Postawy mieszkañców Jastrzêbia-Zdroju                          
w pierwszym pó³roczu stanu wojennego

Wprowadzenie stanu wojennego by³o dla ogó³u jastrzêbian ogromnym 
zaskoczeniem. Jednak czêœæ opozycjonistów spodziewa³a siê „jakichœ” dzia³añ ze 
strony re¿imu. Do dzia³aczy dociera³y ró¿nymi kana³ami informacje o tym, ¿e w³adza 
„coœ szykuje”. Spodziewano siê, ¿e atak na zwi¹zek nast¹pi w czasie Œwi¹t 
Bo¿onarodzeniowych. Sprytny manewr gen. Jaruzelskiego, by rozpocz¹æ go dwa 
tygodnie wczeœniej, spowodowa³ totalne zaskoczenie spo³eczeñstwa.

Jastrzêbscy górnicy byli jednymi z tych, którzy stawili silny opór w³adzy. 
Spontanicznie organizowane strajki, a nastêpnie trwanie z uporem i odwag¹ na 
swoim stanowisku, pokazywa³y determinacjê robotników. Trzeba by³o broni i pa³ek, 
¿eby za³amaæ sprzeciw.

Kopalnie by³ miejscami, które dawa³y dobre pole do inicjowania oporu. W sposób 
naturalny grupowa³y ludzi. Górnik znajdowa³ siê tam wœród kolegów- ludzi, którym 
móg³ ufaæ. Ludzi czuj¹cych siê tak samo oszukanymi jak on. Czu³ siê pewnie. 
Obecnoœæ kolegów motywowa³a go, dodawa³a odwagi. Tam wreszcie wy³onili siê 
nowi przywódcy strajków, którzy zastêpowali tych internowanych.

Ogó³ mieszkañców by³ w odmiennym po³o¿eniu. Od samego pocz¹tku trwania 
stanu wojennego ogromne wra¿enie na jastrzêbianach robi³a ca³a jego „oprawa”. 
Czo³gi i wozy opancerzone poruszaj¹ce siê po ulicach miasta, genera³ 
przemawiaj¹cy w TV, zablokowane telefony, godzina milicyjna, tworzy³y klimat 
zagro¿enia. Spo³eczeñstwo przyjê³o postawê biern¹. Czynny opór górników z 
„Manifestu Lipcowego” i „Wujka” by³y ewenementami na skalê krajow¹. 
Zmêczonemu i zastraszonemu spo³eczeñstwu ciê¿ko by³o podj¹æ dzia³anie. 
Dodatkowo aresztowano wielu przywódców - w Jastrzêbiu tak znacz¹cych jak 
Tadeusz Jedynak i Grzegorz Stawski - „odciêto g³owê” opozycji.

Po szoku wywo³anym przewrotem i wiadomoœciami o brutalnej pacyfikacji kopalñ 
mieszkañcy Jastrzêbia „z³apali oddech”. Zaczêto dostosowywaæ dzia³ania do nowo 
zasta³ej rzeczywistoœci. Ju¿ 16 grudnia powsta³ Komitet Obrony Solidarnoœci (KOS) 
- organizacja opozycyjna stawiaj¹ca sobie za cel pomoc represjonowanym i ich 
rodzinom, druk i kolporta¿ ulotek antysystemowych oraz szukanie wspó³pracy z 
pozostaj¹cymi w podziemiu organizacjami „solidarnoœciowymi”. Jej trzon stanowili 
Lech Osiak i Helena Sopel. Oboje byli nauczycielami. By³a to pierwsza dzia³aj¹ca w 
mieœcie opozycja inteligencka.

Dzia³alnoœæ „ulotkowa” by³a wówczas jedn¹ z najpopularniejszych metod walki z 
systemem. Redagowano i rozprowadzano nie tylko ulotki, ale i ró¿nego rodzaju 
periodyki. Oprócz KOS-u, ulotki wydawa³o kilka samodzielnych „redakcji”. 
Ma³¿eñstwo Horaków wydawa³o „Wiadomoœci Wojenne” (nak³ad 1000-1200 sztuk). 
Pierwsze ulotki powstawa³y czêsto bardzo prymitywnymi metodami. E. Bogdanik i A. 
Martynowski drukowali tzw. metod¹ „ma³ego drukarza”. „Bibu³a” pe³ni³a bardzo 
wa¿n¹ funkcjê. Stanowi³a jedyn¹ alternatywê informacyjn¹. Jastrzêbianie 
dowiadywali siê z niej o powstaj¹cych podziemnych strukturach opozycyjnych. Za 
pomoc¹ ulotek mo¿na by³o koordynowaæ akcjê symbolicznego protestu, jak 
wygaszanie œwiate³ w mieszkaniach i ustawienie w oknach œwiec 13-ego ka¿dego 
miesi¹ca o umówionej godzinie. Podziemni redaktorzy wypunktowywali wszystkie

wszystkim zabezpieczyæ pracê, która im siê s³usznie nale¿y. (...) W ostatnich latach 
emigranci powstañcy wydaleni z Francji i Belgii powrócili ponownie na Œl¹sk i tak jak 
przed tym, tak i obecnie nie mog¹ znaleŸæ pracy. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê, ¿e na 
Œl¹sku w ciê¿kim przemyœle jest zatrudnionych oko³o 85.000 robotników, to mo¿na 
by bez szkody dla przemys³u i tych 3.000 bezrobotnych powstañców zatrudniæ, tym 
bardziej, ¿e s¹ to przewa¿nie górnicy, hutnicy, a wiêc fachowcy i w wiêkszoœci w 
wieku 35-45 lat, wiêc nie bêd¹ ciê¿arem dla przemys³u, tym bardziej, ¿e jest to 
element o wyrobieniu narodowym, niepodlegaj¹cy obcym wp³ywom, a przede 
wszystkim komunistycznym. Zagadnienie to nie jest wy³¹cznie socjalne, ma ono 
charakter narodowy, jest kwesti¹ naszego presti¿u i jestem przekonany, ¿e Wysoka 
Izba bêdzie mia³a zrozumienie dla tej sprawy i zagadnienie to pozytywnie za³atwi, 
przez co wzmocni element polski na najwiêcej zagro¿onym naszym odcinku 
kresowym, na zachodzie.”

Ustawa zosta³a przyjêta jednog³oœnie i wesz³a w ¿ycie 6 sierpnia 1937 r. (Dz. U. 
1937 nr 59 poz. 464). W wyniku wewnêtrznej walki politycznej, w wyborach do Sejmu 
II RP w 1938 r., Ludwik Piechoczek nie uzyska³ mandatu pos³a.

Jednak najgorsze mia³o dopiero nadejœæ. Wraz z wybuchem II wojny œwiatowej 
¿ycie Polaków, a szczególnie by³ych powstañców i dzia³aczy, zosta³o zagro¿one. 
Jako by³y powstaniec, pose³, organizator Obrony Narodowej w powiecie rybnickim i 
wodzis³awskim, a tak¿e manifestacji antyhitlerowskiej w powiecie, musia³ uchodziæ 
na wschód. Kiedy powróci³ póŸn¹ jesieni¹ 1939 r., zatrzyma³ siê u swojej siostry w 
Jastrzêbiu, gdzie przebywa³ prawie przez rok. 22 paŸdziernika 1940 r. zosta³ 
aresztowany przez Gestapo i przewieziony do aresztu w Rybniku, sk¹d 8 grudnia 
trafi³ do KL  Auschwitz. Zgin¹³ 8 stycznia 1941 r.

W lipcu 2004 r. Prezydium Sejmu RP IV kadencji podjê³o inicjatywê uczczenia 
pamiêci pos³ów na Sejm - ofiar II wojny i okupacji poprzez umieszczenie w g³ównym 
hallu gmachu sejmowego tablicy pami¹tkowej z nazwiskami oraz dat¹ i miejscem 
œmierci. Znajduje siê na niej tak¿e nazwisko Ludwika Piechoczka. Ogl¹daj¹c w 
telewizji wywiady udzielane przez pos³ów w g³ównym hallu parlamentu RP zwróæmy 
uwagê na œcianê widoczn¹ w tle. Jest to w³aœnie tablica upamiêtniaj¹ca 
parlamentarzystów, którzy ponieœli œmieræ w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej. W 
Warszawie znalaz³o siê miejsce dla upamiêtnienia Ludwika Piechoczka. Mam 
nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oœci tak¿e w Jastrzêbiu znajdzie siê takie miejsce.

•ród³a:
- M. Anusiewicz, M. Wrzosek, Kronika powstañ œl¹skich, Warszawa 1980; E. D³ugajczyk, 
Sanacja Œl¹ska 1926-1939, Katowice 1983; Encyklopedia powstañ œl¹skich, Opole 1982; 
J. Gliszczyñski, W. Szewczyk, Powstania Œl¹skie 1919-1920-1921, Warszawa 1971; O 
wolnoœæ Œl¹ska. W dziesiêciolecie III powstania, Katowice 1931; Pos³owie na Sejm II 
Rzeczypospolitej. Ofiary wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 2005; H. Rechowicz, 
Sejm Œl¹ski 1922-1939, Katowice 1965; J. Wyglenda, Plebiscyt i powstania œl¹skie, Opole 
1966.

- http://www.rybnik.pl/bsip/jk/slownik/p1.htm (J. Klista³a, Martyrologium mieszkañców 
ziemi rybnickiej, Wodzis³awia Œl., ¯or, Raciborza w latach 1939-1945. S³ownik 
biograficzny); www.sbc.org.pl; http://bs.sejm.gov.pl

Dariusz Mazur (Jastrzêbie-Zdrój)
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k³amstwa serwowane przez oficjalne media. W³adza za wszelk¹ cenê chcia³a 
zachowaæ monopol informacyjny. Tworzono bariery w dostêpie do papieru, a tak¿e 
wszystkiego co mog³o s³u¿yæ „drukarniom”, jak lakiery czy rozpuszczalniki. Ulotki 
rozprowadzane by³y w kopalniach, na klatkach schodowych, przystankach, a wiêc 
wszêdzie, gdzie gromadzili siê ludzie.

Dzisiaj kupuj¹c w kiosku nieprzychyln¹ aktualnemu rz¹dowi gazetê i spokojnie 
wracaj¹c z ni¹ do domu, warto sobie zdaæ sprawê, ¿e H. Sopel zatrzymana w stanie 
wojennym z antyrz¹dowymi ulotkami otrzyma³a wyrok 5 lat wiêzienia. Represje 
spotyka³y ka¿dego schwytanego na drukowaniu i kolporta¿u periodyków. W³adze 
docenia³y „si³ê s³owa”.

Zastraszeni jastrzêbianie manifestowali swój sprzeciw na ró¿ne sposoby. W 
warunkach autentycznego zagro¿enia przyjêto tzw. obrzêdowe (symboliczne) 
metody wyra¿ania niezadowolenia i sprzeciwu. Objawia³y siê one, m.in. we wpinaniu 
oporników w ubrania, malowaniu na murach napisów solidarnoœciowych, ze 
Œwidnika przyszed³ „zwyczaj” wychodzenia na spacer w czasie trwania Dziennika 
TV. Jednym z takich przejawów symbolicznego wyra¿ania sprzeciwu by³a ustalona 
na 13 maja akcja polegaj¹ca na przerwaniu na 15 minut (o godz. 12) pracy i nauki. 
Mia³ to byæ ho³d dla aresztowanych i internowanych. Akcja zosta³a pozytywnie 
odebrana m.in. przez uczniów jastrzêbskich szkó³, spoœród których wielu przerwa³o 
naukê. •le skoñczy³o siê to dla 9 uczniów ZSZ przy ul. Harcerskiej. Pech chcia³, ¿e 
w³aœnie mieli lekcjê prowadzon¹ przez Gra¿ynê Morcinek. Nauczycielka donios³a o 
ca³ej sytuacji dyrektorowi. O sprawie dowiedzia³y siê w³adze wojewódzkie, a nawet 
centralne. W konsekwencji niepokornych uczniów wyrzucono ze szko³y.

Ulotka i “Wiadomoœci Wojenne” z maja 1982 r. (depozyt Andrzeja Kinasiewicza              
w zbiorach GHM)

W tych ciê¿kich czasach nieoceniona okaza³a siê rola niez³omnego ks. Bernarda 
Czerneckiego. Do dzisiaj wielu œwiadków tamtych czasów wspomina nadzwyczajny 
klimat pasterki odprawionej w koœciele „na górce” w 1981 r. Œwie¿e wspomnienie 
brutalnych pacyfikacji i wspólna modlitwa za rannych, tysiêczny t³um i wspólne 
odœpiewanie hymnu narodowego, tworzy³y klimat owej liturgii. „Na górce” 
jastrzêbska opozycja koordynowa³a swoje dzia³ania. Tam znajdowano wytchnienie i 
si³ê do dalszej dzia³alnoœci. Stamt¹d sz³a pomoc dla represjonowanych i ich rodzin- 
nie tylko wsparcie materialne, ale i tak wa¿ne wówczas duchowe. Wiele znaczy³a 
organizowana przez proboszcza pomoc prawnicza, z której korzystali 
represjonowani. Jastrzêbska spo³ecznoœæ spotyka³a siê „na górce” w czasie 
comiesiêcznych mszy œw., na których modlono siê za Ojczyznê.

Prawd¹ jest, ¿e opisan¹ powy¿ej dzia³alnoœci¹ opozycyjn¹ para³ siê zaledwie 
u³amek spo³eczeñstwa. Wiêkszoœæ stara³a siê prowadziæ normalne ¿ycie. Stan 
wojenny spowodowa³ u wielu wczeœniej niezaanga¿owanych ostateczne i 
jednoznaczne odwrócenie siê od komunizmu. Zrozumiano, jakie s¹ i czym kieruj¹ 
siê w³adze PRL. Ta niechêæ do sytemu i poparcie dla opozycji objawia³y siê czêsto w 
drobnych gestach. Udostêpniano piwnice do przechowywania „bibu³y”, pomagano 
pozostaj¹cym w ukryciu dzia³aczom „Solidarnoœci”. Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o 
aparatczykach, TW i innych oportunistach, dla których przewrót by³ „przywróceniem 
normalnoœci”. Nie brakowa³o „¿yczliwych” donosz¹cych MO na opozycyjnych 
dzia³aczy.

Myœlê, ¿e klimat tamtych czasów œwietnie oddaje pewien epizod zapamiêtany 
przez Franciszka Figasa- górnika z „Jastrzêbia”: „Gdy wróciliœmy do pracy, ratownik 
Ryszard Siwiec przez radiowêze³ zadeklarowa³, ¿e na znak poparcia dla ‘akcji 
porz¹dkowej’ przepracuje 4 niedziele za darmo.” Ustami oportunisty w³adza 
nazywa³a ewidentny zamach na niezale¿noœæ „akcj¹ porz¹dkow¹”. Siwiec, te¿ 
górnik, mia³ pokazaæ, ¿e nie wszyscy potêpiaj¹ stan wojenny. Musiano zdawaæ sobie 
sprawê z nastrojów spo³ecznych panuj¹cych w mieœcie i w kopalniach. Nawo³ywanie 
do pracy tworzy³o pozory „normalnoœci”.

Bitwa w³adz PRL, wypowiedziana polskiemu spo³eczeñstwu, okaza³a siê dla nich 
zwyciêska. Pomimo tego, ¿e „Solidarnoœæ” formalnie przesta³a istnieæ, nie przesta³a 
istnieæ œwiadomoœæ dokonanego dzie³a. Polska Ludowa i jej spo³eczeñstwo ju¿ 
nigdy nie by³y takie jak przed sierpniem 1980 r.

Pawe³ War³ycho (Jastrzêbie-Zdrój)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artyœci Dnia Siódmego

W pierwszym kwartale 2011 r., w sali wystaw czasowych Galerii Historii Miasta, 
mo¿na by³o zapoznaæ siê z twórczoœci¹ Ko³a Malarzy Nieprofesjonalnych, które 
funkcjonowa³o przy kopalni „Wieczorek” w Katowicach. Prezentowane obrazy 
pochodzi³y ze zbiorów Stanis³awa Gerarda Trefonia, w³aœciciela najwiêkszej w 
Polsce kolekcji œl¹skiej sztuki nieprofesjonalnej. Mi³oœnicy malarstwa z ca³ego 
regionu mogli podziwiaæ dzie³a Erwina Sówki, Paw³a Wróbla, Gerarda Urbanka, 
Józefa Gajzlera, Leopolda Wróbla, Ewalda Gawlika i innych. W sumie 
zaprezentowano 30 obrazów 13 artystów.
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by³ "mistrzem ma³ej ojczyzny". Jego obrazy s¹ przesycone specyficznym liryzmem i 
ekspresj¹. W latach 80. XX w. z inicjatywy dyrekcji kopalni „Wieczorek” oddano do 
dyspozycji Gawlika pracowniê, nieopodal jego miejsca zamieszkania, gdzie po jego 
œmierci utworzono istniej¹ce do dziœ muzeum pamiêci artysty.

Warto wspomnieæ o jeszcze jednym artyœcie, którego prace mo¿na by³o podziwiaæ 
w Galerii Historii Miasta, a by³ nim Leopold Wróbel, kuzyn wspomnianego ju¿ Paw³a 
Wróbla. Tworzy³ sztukê prost¹, woln¹ od wp³ywu mód, liryczn¹ i spokojn¹ w 
emocjonalnej tonacji. Jego dzie³a cechuje naiwna, g³êboka radoœæ ¿ycia. Du¿¹ wagê 
przyk³ada³ do kolorystyki, która s³u¿y³a stworzeniu klimatu emocjonalnego. Bardziej 
ceniony by³ za granic¹ ni¿ we w³asnym kraju. Przez d³ugie lata obrazy Leopolda 
Wróbla mo¿na by³o ogl¹daæ jedynie w Zak³adowym Domu Kultury kopalni 
„Wieczorek” w Janowie lub w... Amsterdamie, Neapolu, Brugii, Wiedniu czy Rzymie.

Grupa, w zmienionym sk³adzie, dzia³a do dnia dzisiejszego, a jej nowym liderem 
jest Helmut Matura. Patrz¹c z perspektywy czasu nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Grupa 
Janowska by³a fenomenem na skalê europejsk¹, choæ tworzona by³a przez ludzi bez 
dyplomów wy¿szych uczelni artystycznych, takich artystów dnia siódmego.

W 1993 r. Urz¹d Miasta w Katowicach powróci³ po kilkuletniej przerwie do 
organizowania konkursu im. P. Wróbla dla artystów samorodnych. Prezentowane 
prace maj¹ zwykle charakter osobistych wypowiedzi artystycznych, co stanowi 
dowód na to, ¿e twórczoœæ ta ma charakter zjawiska autentycznego, choæ by³a i jest 
tworzona przez amatorów.

Katarzyna Nowak-Gardecka (GHM, Jastrzêbie-Zdrój)

Zaistnienie zjawiska zwanego sztuk¹ nieprofesjonaln¹ (naiwn¹, samorodn¹ czy 
intuicyjn¹) na Górnym Œl¹sku œciœle wi¹¿e siê z procesem industrializacji i 
urbanizacji. Po II wojnie œwiatowej system opieki pañstwa nad tego rodzaju sztuk¹ 
polega³ na tworzeniu przyzak³adowych domów kultury (g³ównie przy kopalniach), 
które prowadzone by³y zgodnie z dyrektywami dla twórczoœci amatorskiej w realnym 
socjalizmie. K³adziono nacisk na wykorzystanie tej twórczoœci do celów propagandy 
politycznej. Spoœród wielu dzia³aj¹cych w tym okresie kó³ plastycznych stosunkowo 
niewiele z nich mo¿e poszczyciæ siê autorami, którzy nie poddali siê manipulacji 
politycznej i zachowali swoj¹ artystyczn¹ osobowoœæ.

Jedn¹ z ciekawszych, samorodnych i autentycznych grup plastycznych by³o Ko³o 
Malarzy Nieprofesjonalnych (zwane Grup¹ Janowsk¹). Twórc¹ zespo³u by³ Otton 
Klimczok - niestrudzony dzia³acz spo³eczny i kulturalny. W 1945 r. doprowadzi³ do 
powstania œwietlicy przy kopalni i obj¹³ jej prowadzenie. Skupi³ wokó³ siebie 
uzdolnionych ludzi z terenu Giszowca, Nikiszowca i Janowa, m.in. Teofila Ociepkê - 
znanego w œrodowisku, duchowego przywódcê gminy okultystycznej, a tak¿e kilku 
jej cz³onków uprawiaj¹cych malarstwo o symbolice ezoterycznej. Do grupy do³¹czyli 
tak¿e inni twórcy samorodni, niezwi¹zani z Ociepk¹.

Klimczok dzia³a³ szybko, skutecznie i z wielkim osobistym poœwiêceniem. 
Organizowa³ wystawy, œci¹ga³ dziennikarzy. Namówi³ do wspó³pracy 
dyplomowanego artystê malarza - Zygmunta Lisa, który pracowa³ z Grup¹ przez 15 
lat. Doprowadzi³ do przekszta³cenia œwietlicy w klub w nowym pomieszczeniu, a 
potem do wybudowania Zak³adowego Domu Kultury kopalni „Wieczorek”. Decyzj¹ 
polityczn¹ odsuniêto jednak Klimczoka od prowadzenia tej placówki. W atmosferze 
obrzydliwej nagonki za³ama³ siê i w sylwestra 1971 r. pope³ni³ samobójstwo. To dla 
wielu data graniczna okresu œwietnoœci Grupy. 

„Artyœci Dnia Siódmego” to wystawa, która prezentowa³a artystyczny dorobek 
malarzy znanych i cenionych w kraju i za granic¹. Przedstawia³a artystów 
pogranicza, których twórczoœæ wyros³a z lokalnej, specyficznej tradycji pe³nej 
wierzeñ ludowych i sk³onnoœci do mistycyzmu.

Du¿ym zainteresowaniem wœród odwiedzaj¹cych wystawê cieszy³y siê prace 
Paw³a Wróbla. Malowa³ obrazy przesycone radoœci¹ ¿ycia, co dodatkowo 
podkreœla³a ich ¿ywa kolorystyka. Na swoich p³ótnach utrwala³ sceny z ¿ycia 
peryferyjnych osad Katowic, zwyczaje górnicze, œl¹skie wierzenia czy pracê w 
kopalni. O charakterze jego twórczoœci zadecydowa³o proste, plebejskie 
postrzeganie œwiata.

Inne w swojej artystycznej wymowie s¹ prace Erwina Sówki. Jego twórczoœæ 
podzieliæ mo¿na na kilka grup tematycznych. Czêsto malowa³ kobiety, wizerunki 
œwiêtej Barbary, ale tak¿e indyjskie, sumeryjskie lub egipskie boginie. Interesowa³y 
go doœwiadczenia ludzkoœci przechowywane w œladach zamierzch³ych cywilizacji. 
Jego obrazy-moralitety stanowi¹ symboliczn¹ transformacjê tematów 
zaczerpniêtych z Apokalipsy. Malarstwo Sówki cechuje wysmakowana kompozycja, 
a w zakresie treœci konsekwentne pos³ugiwanie siê kodem znaczeñ, zarówno 
realnych jak i mistycznych.

Kolejn¹ artystyczn¹ indywidualnoœci¹ Grupy Janowskiej by³ Ewald Gawlik. Jego 
twórczoœæ rozwija³a siê w sposób niezale¿ny od najbli¿szego œrodowiska. 
Fascynowa³ siê malarstwem van Gogha i Toulouse-Lautreca. Sam zreszt¹ 
nazywany by³ van Goghiem z Nikisza. Malowa³ g³ównie sceny rodzajowe, pejza¿e,

Erwin Sówka, Bia³e i czarny (2007)
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Organizowa³ wystawy, œci¹ga³ dziennikarzy. Namówi³ do wspó³pracy 
dyplomowanego artystê malarza - Zygmunta Lisa, który pracowa³ z Grup¹ przez 15 
lat. Doprowadzi³ do przekszta³cenia œwietlicy w klub w nowym pomieszczeniu, a 
potem do wybudowania Zak³adowego Domu Kultury kopalni „Wieczorek”. Decyzj¹ 
polityczn¹ odsuniêto jednak Klimczoka od prowadzenia tej placówki. W atmosferze 
obrzydliwej nagonki za³ama³ siê i w sylwestra 1971 r. pope³ni³ samobójstwo. To dla 
wielu data graniczna okresu œwietnoœci Grupy. 

„Artyœci Dnia Siódmego” to wystawa, która prezentowa³a artystyczny dorobek 
malarzy znanych i cenionych w kraju i za granic¹. Przedstawia³a artystów 
pogranicza, których twórczoœæ wyros³a z lokalnej, specyficznej tradycji pe³nej 
wierzeñ ludowych i sk³onnoœci do mistycyzmu.

Du¿ym zainteresowaniem wœród odwiedzaj¹cych wystawê cieszy³y siê prace 
Paw³a Wróbla. Malowa³ obrazy przesycone radoœci¹ ¿ycia, co dodatkowo 
podkreœla³a ich ¿ywa kolorystyka. Na swoich p³ótnach utrwala³ sceny z ¿ycia 
peryferyjnych osad Katowic, zwyczaje górnicze, œl¹skie wierzenia czy pracê w 
kopalni. O charakterze jego twórczoœci zadecydowa³o proste, plebejskie 
postrzeganie œwiata.

Inne w swojej artystycznej wymowie s¹ prace Erwina Sówki. Jego twórczoœæ 
podzieliæ mo¿na na kilka grup tematycznych. Czêsto malowa³ kobiety, wizerunki 
œwiêtej Barbary, ale tak¿e indyjskie, sumeryjskie lub egipskie boginie. Interesowa³y 
go doœwiadczenia ludzkoœci przechowywane w œladach zamierzch³ych cywilizacji. 
Jego obrazy-moralitety stanowi¹ symboliczn¹ transformacjê tematów 
zaczerpniêtych z Apokalipsy. Malarstwo Sówki cechuje wysmakowana kompozycja, 
a w zakresie treœci konsekwentne pos³ugiwanie siê kodem znaczeñ, zarówno 
realnych jak i mistycznych.

Kolejn¹ artystyczn¹ indywidualnoœci¹ Grupy Janowskiej by³ Ewald Gawlik. Jego 
twórczoœæ rozwija³a siê w sposób niezale¿ny od najbli¿szego œrodowiska. 
Fascynowa³ siê malarstwem van Gogha i Toulouse-Lautreca. Sam zreszt¹ 
nazywany by³ van Goghiem z Nikisza. Malowa³ g³ównie sceny rodzajowe, pejza¿e,

Erwin Sówka, Bia³e i czarny (2007)



20 21

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (19) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (19)

Zabytków Techniki Województwa Œl¹skiego. Pierwsza ods³ona mia³a miejsce w 
czerwcu 2010 r. - wziê³o w niej udzia³ 28 tys. osób. W za³o¿eniu ma to byæ cykliczna 
impreza wype³niona wyk³adami, koncertami, wystawami, projekcjami filmowymi, 
degustacjami i zawodami sportowymi.

Nie sposób wymieniæ wszystkich atrakcji ubieg³orocznej, pierwszej edycji. W 
Szombierkach (w ramach bytomskiej czêœci pod has³em "Niech to Szlak Zabytków 
Techniki") odby³a siê wideo opera "Indeks metali" Fausto Romitellego. W kopalni 
GUIDO zagra³a Kapela ze wsi Warszawa. Wystawiono równie¿ muzyczne 
widowisko plenerowe na chór i orkiestrê Carl Orff "Carmina Burana". Natomiast w 
katowickiej dzielnicy Nikiszowiec mo¿na by³o wykazaæ siê w grze miejskiej "Przy 
sobocie po robocie". Na terenie gliwickiej Radiostacji naœladowano rytm bicia serca 
na 75 bêbnach ustawionych wokó³ wie¿y. W wielu miejscach przygotowano pokazy 
pracy starych, zabytkowych maszyn, happeningi malarskie, fotograficzne, 
muzyczne i teatralne. Ju¿ dziœ zatem warto zarezerwowaæ sobie czas na kolejn¹ 
ods³onê Industriady, wielkie œwiêto obiektów  przemys³owych  regionu.

Du¿ym zainteresowaniem wœród turystów cieszy siê Zabytkowa Kopalnia 
Wêgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu. Kopalnia powsta³a w XIX w. i nierozerwalnie 
wi¹¿e siê z rewolucj¹ przemys³ow¹ na Œl¹sku. Po wyeksploatowaniu z³ó¿ zak³ad 
przekszta³cono w centralny wêze³ odwadniania w regionie, a nastêpnie od r. 1982 w 
Skansen Górniczy Guido, który zakoñczy³ swoj¹ dzia³alnoœæ w 1996 r. Dziêki 
staraniom wielu osób i organizacji w 2007 r. otwarto GUIDO dla zwiedzaj¹cych. W 
zachowanych wyrobiskach, komorach i chodnikach na g³êbokoœci 170 m i 320 m 
wyeksponowano maszyny i narzêdzia górnicze. Kopalnia nie ogranicza siê tylko do 
prezentowania swojej historii, ale wykorzystuje swój potencja³ w jak najbardziej 
wspó³czesnym wymiarze. Poziom Sztuki, Muzyka na Poziomie i Teatr na Poziomie 
to imprezy na których w nietypowych warunkach mo¿na obcowaæ z kultur¹ w jej 
szerokim rozumieniu (koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne). Bogate 
zaplecze Zabytkowej Kopalni umo¿liwia szerokie wykorzystanie infrastruktury 
naziemnej i podziemnej do celów edukacyjnych. GUIDO jako punkt kotwiczny ³¹czy 
inne obiekty przemys³owe i poprzemys³owe Zabrza i aglomeracji katowickiej, nie 
tylko jako punkt informacyjny, ale tak¿e oferuj¹c interesuj¹ce pakiety turystyczne. 
Ciekawe projekty, które tam s¹ realizowane, przyci¹gaj¹ coraz wiêcej sta³ych 
odbiorców, w tym równie¿ dzieci. Pod ziemi¹ goœcili m.in. Motion Trio, Ewa Uryga, 
Czes³aw Œpiewa czy Kapela Brodów. Rok 2010 rozpocz¹³ siê wystêpem kolêdników 
z Kongo, którzy zaprezentowali tañce i ludowe pieœni. Na pocz¹tku lipca ubieg³ego 
roku, g³osami czytelników Dziennika Zachodniego, Kopalnia GUIDO zwyciê¿y³a w 
plebiscycie "Ambasador Œl¹ska" w kategorii "miejsce".

Doros³ych mi³oœników obiektów przemys³owych zainteresuje zapewne oferta 
Tyskiego Muzeum Piwowarstwa. W Tyskich Browarach Ksi¹¿êcych wa¿y siê piwo 
od blisko 400 lat. Do dnia dzisiejszego zachowa³o siê tam wiele architektonicznych 
pere³ek. Do najbardziej charakterystycznych nale¿¹:
- dawna kaplica ewangelicka, w którym obecnie mieœci siê Tyskie Browarium 
(najwiêksza w Polsce kolekcja zwi¹zana z piwowarstwem);
- Dom Kawalera z wie¿¹ zegarow¹;
- warzelnia nr 4 o œcianach pokrytych ceramik¹ majolikow¹.

W Muzeum doskonale wspó³graj¹ tradycyjna ekspozycja z nowoczesnoœci¹ 
(kino 3D, kioski multimedialne). Podobnie jak inne obiekty na Szlaku Zabytków

Szlak Zabytków Techniki Województwa Œl¹skiego (1)

Wzrastaj¹ce zainteresowanie turystyk¹ przemys³ow¹ i zabytkami techniki 
zaowocowa³o utworzeniem na terenie województwa œl¹skiego Szlaku Zabytków 
Techniki. To szlak turystyczny zwi¹zany z tradycj¹ hutnicz¹ i górnicz¹, kolejnictwem, 
³¹cznoœci¹, przemys³em spo¿ywczym czy produkcj¹ wody o zasiêgu regionalnym, 
obejmuj¹cy obiekty dziedzictwa przemys³owego.

Oficjalne otwarcie Szlaku nast¹pi³o w paŸdzierniku 2006 r. Pomys³odawc¹ i 
realizatorem projektu jest Wydzia³ Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzêdu 
Marsza³kowskiego Województwa Œl¹skiego, przy udziale Œl¹skiego Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Œl¹skiej Organizacji Turystycznej.

Bardzo du¿ym sukcesem by³o w³¹czenie w styczniu 2010 r. Szlaku Zabytków 
Techniki, jako jedynego z Europy Œrodkowej i Wschodniej, do Europejskiego Szlaku 
Dziedzictwa Przemys³owego (European Route of Industrial Heritage - ERIH). 
Szkielet projektu ERIH tworz¹ tzw. punkty kotwiczne, skupiaj¹ce obiekty o 
ogromnym potencjale turystycznym i historycznym znaczeniu, które odegra³y 
znacz¹c¹ rolê w przemys³owej historii Europy. Zosta³y wybrane przez gremium 
ekspertów w oparciu o zdefiniowane kryteria jakoœciowe. W naszym kraju tê rolê 
pe³ni¹: Tyskie Browarium, Historyczna Kopalnia Wêgla Kamiennego GUIDO w 
Zabrzu oraz Muzeum Browaru ¯ywiec w ¯ywcu. Wyznaczono równie¿ szlaki 
regionalne, które grupuj¹ siê wokó³ jednego lub kilku punktów kotwicznych, a tak¿e 
stworzono 10 Europejskich Szlaków Tematycznych w 23 krajach Europy.

ERIH jest rezultatem wspó³pracy pomiêdzy 11 europejskimi partnerami. Jednym 
z g³ównych za³o¿eñ tego gigantycznego projektu jest zwrócenie uwagi na wspólne 
europejskie dziedzictwo przemys³owe oraz promocja miejsc zwi¹zanych z histori¹ 
przemys³u. Europejski Szlak skupia obecnie ponad 800 obiektów, g³ównie w 
Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i jest esencj¹ tego, co Europa ma do 
zaoferowania w dziedzinie kultury przemys³owej.

W sk³ad polskiego Szlaku Zabytków Techniki wchodzi 36 obiektów. S¹ wœród nich 
ma³e, powsta³e stosunkowo niedawno, i takie których pozycja jest ju¿ ugruntowana. 
Jedne z nich nale¿¹ do inwestorów korporacyjnych, jak np. Muzeum Browaru w 
¯ywcu, lub prywatnych np. Muzeum Chleba, Szko³y i Ciekawostek w Radzionkowie. 
Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Tarnogórskiej zarz¹dza Sztolni¹ Czarnego 
Pstr¹ga i Zabytkow¹ Kopalni¹ Srebra, natomiast Centralne Muzeum Po¿arnictwa w 
Mys³owicach jest jednostk¹ organizacyjn¹ Stra¿y Po¿arnej. Muzeum Górnictwa 
Wêglowego w Zabrzu, oraz Muzeum Górnictwa Rud ¯elaza w Czêstochowie to 
instytucje samorz¹dów: wojewódzkiego i gminnego, a kilka innych obiektów nie do 
koñca ma wyklarowan¹ sytuacjê w³asnoœciow¹.

Wspomniane wy¿ej muzea w ̄ ywcu i Tychach, a tak¿e Kopalnia GUIDO spe³ni³y 
bardzo wyœrubowane normy, dziêki czemu sta³y siê polskimi ambasadorami 
dziedzictwa przemys³owego. To miejsca o ponadregionalnym znaczeniu, które 
posiadaj¹ nowoczesn¹ infrastrukturê turystyczn¹, anga¿uj¹ siê w wydarzenia 
kulturalne, wystawy, a tak¿e wykorzystuj¹ nowoczesne techniki multimedialne. 
Bardzo wa¿ne jest to, ¿e aktywnie promuj¹ Szlak Zabytków Techniki, przy 
jednoczesnej promocji ca³ej sieci ERIH w sensie crossmarketingu. Docelowo Szlak 
ma staæ siê najbardziej rozpoznawaln¹ mark¹ turystyki industrialnej w Polsce.

Najwa¿niejsz¹ imprez¹ popularyzuj¹c¹ Szlak jest Industriada czyli œwiêto
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Zabytków Techniki Województwa Œl¹skiego. Pierwsza ods³ona mia³a miejsce w 
czerwcu 2010 r. - wziê³o w niej udzia³ 28 tys. osób. W za³o¿eniu ma to byæ cykliczna 
impreza wype³niona wyk³adami, koncertami, wystawami, projekcjami filmowymi, 
degustacjami i zawodami sportowymi.

Nie sposób wymieniæ wszystkich atrakcji ubieg³orocznej, pierwszej edycji. W 
Szombierkach (w ramach bytomskiej czêœci pod has³em "Niech to Szlak Zabytków 
Techniki") odby³a siê wideo opera "Indeks metali" Fausto Romitellego. W kopalni 
GUIDO zagra³a Kapela ze wsi Warszawa. Wystawiono równie¿ muzyczne 
widowisko plenerowe na chór i orkiestrê Carl Orff "Carmina Burana". Natomiast w 
katowickiej dzielnicy Nikiszowiec mo¿na by³o wykazaæ siê w grze miejskiej "Przy 
sobocie po robocie". Na terenie gliwickiej Radiostacji naœladowano rytm bicia serca 
na 75 bêbnach ustawionych wokó³ wie¿y. W wielu miejscach przygotowano pokazy 
pracy starych, zabytkowych maszyn, happeningi malarskie, fotograficzne, 
muzyczne i teatralne. Ju¿ dziœ zatem warto zarezerwowaæ sobie czas na kolejn¹ 
ods³onê Industriady, wielkie œwiêto obiektów  przemys³owych  regionu.

Du¿ym zainteresowaniem wœród turystów cieszy siê Zabytkowa Kopalnia 
Wêgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu. Kopalnia powsta³a w XIX w. i nierozerwalnie 
wi¹¿e siê z rewolucj¹ przemys³ow¹ na Œl¹sku. Po wyeksploatowaniu z³ó¿ zak³ad 
przekszta³cono w centralny wêze³ odwadniania w regionie, a nastêpnie od r. 1982 w 
Skansen Górniczy Guido, który zakoñczy³ swoj¹ dzia³alnoœæ w 1996 r. Dziêki 
staraniom wielu osób i organizacji w 2007 r. otwarto GUIDO dla zwiedzaj¹cych. W 
zachowanych wyrobiskach, komorach i chodnikach na g³êbokoœci 170 m i 320 m 
wyeksponowano maszyny i narzêdzia górnicze. Kopalnia nie ogranicza siê tylko do 
prezentowania swojej historii, ale wykorzystuje swój potencja³ w jak najbardziej 
wspó³czesnym wymiarze. Poziom Sztuki, Muzyka na Poziomie i Teatr na Poziomie 
to imprezy na których w nietypowych warunkach mo¿na obcowaæ z kultur¹ w jej 
szerokim rozumieniu (koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne). Bogate 
zaplecze Zabytkowej Kopalni umo¿liwia szerokie wykorzystanie infrastruktury 
naziemnej i podziemnej do celów edukacyjnych. GUIDO jako punkt kotwiczny ³¹czy 
inne obiekty przemys³owe i poprzemys³owe Zabrza i aglomeracji katowickiej, nie 
tylko jako punkt informacyjny, ale tak¿e oferuj¹c interesuj¹ce pakiety turystyczne. 
Ciekawe projekty, które tam s¹ realizowane, przyci¹gaj¹ coraz wiêcej sta³ych 
odbiorców, w tym równie¿ dzieci. Pod ziemi¹ goœcili m.in. Motion Trio, Ewa Uryga, 
Czes³aw Œpiewa czy Kapela Brodów. Rok 2010 rozpocz¹³ siê wystêpem kolêdników 
z Kongo, którzy zaprezentowali tañce i ludowe pieœni. Na pocz¹tku lipca ubieg³ego 
roku, g³osami czytelników Dziennika Zachodniego, Kopalnia GUIDO zwyciê¿y³a w 
plebiscycie "Ambasador Œl¹ska" w kategorii "miejsce".

Doros³ych mi³oœników obiektów przemys³owych zainteresuje zapewne oferta 
Tyskiego Muzeum Piwowarstwa. W Tyskich Browarach Ksi¹¿êcych wa¿y siê piwo 
od blisko 400 lat. Do dnia dzisiejszego zachowa³o siê tam wiele architektonicznych 
pere³ek. Do najbardziej charakterystycznych nale¿¹:
- dawna kaplica ewangelicka, w którym obecnie mieœci siê Tyskie Browarium 
(najwiêksza w Polsce kolekcja zwi¹zana z piwowarstwem);
- Dom Kawalera z wie¿¹ zegarow¹;
- warzelnia nr 4 o œcianach pokrytych ceramik¹ majolikow¹.

W Muzeum doskonale wspó³graj¹ tradycyjna ekspozycja z nowoczesnoœci¹ 
(kino 3D, kioski multimedialne). Podobnie jak inne obiekty na Szlaku Zabytków

Szlak Zabytków Techniki Województwa Œl¹skiego (1)

Wzrastaj¹ce zainteresowanie turystyk¹ przemys³ow¹ i zabytkami techniki 
zaowocowa³o utworzeniem na terenie województwa œl¹skiego Szlaku Zabytków 
Techniki. To szlak turystyczny zwi¹zany z tradycj¹ hutnicz¹ i górnicz¹, kolejnictwem, 
³¹cznoœci¹, przemys³em spo¿ywczym czy produkcj¹ wody o zasiêgu regionalnym, 
obejmuj¹cy obiekty dziedzictwa przemys³owego.

Oficjalne otwarcie Szlaku nast¹pi³o w paŸdzierniku 2006 r. Pomys³odawc¹ i 
realizatorem projektu jest Wydzia³ Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzêdu 
Marsza³kowskiego Województwa Œl¹skiego, przy udziale Œl¹skiego Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Œl¹skiej Organizacji Turystycznej.

Bardzo du¿ym sukcesem by³o w³¹czenie w styczniu 2010 r. Szlaku Zabytków 
Techniki, jako jedynego z Europy Œrodkowej i Wschodniej, do Europejskiego Szlaku 
Dziedzictwa Przemys³owego (European Route of Industrial Heritage - ERIH). 
Szkielet projektu ERIH tworz¹ tzw. punkty kotwiczne, skupiaj¹ce obiekty o 
ogromnym potencjale turystycznym i historycznym znaczeniu, które odegra³y 
znacz¹c¹ rolê w przemys³owej historii Europy. Zosta³y wybrane przez gremium 
ekspertów w oparciu o zdefiniowane kryteria jakoœciowe. W naszym kraju tê rolê 
pe³ni¹: Tyskie Browarium, Historyczna Kopalnia Wêgla Kamiennego GUIDO w 
Zabrzu oraz Muzeum Browaru ¯ywiec w ¯ywcu. Wyznaczono równie¿ szlaki 
regionalne, które grupuj¹ siê wokó³ jednego lub kilku punktów kotwicznych, a tak¿e 
stworzono 10 Europejskich Szlaków Tematycznych w 23 krajach Europy.

ERIH jest rezultatem wspó³pracy pomiêdzy 11 europejskimi partnerami. Jednym 
z g³ównych za³o¿eñ tego gigantycznego projektu jest zwrócenie uwagi na wspólne 
europejskie dziedzictwo przemys³owe oraz promocja miejsc zwi¹zanych z histori¹ 
przemys³u. Europejski Szlak skupia obecnie ponad 800 obiektów, g³ównie w 
Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i jest esencj¹ tego, co Europa ma do 
zaoferowania w dziedzinie kultury przemys³owej.

W sk³ad polskiego Szlaku Zabytków Techniki wchodzi 36 obiektów. S¹ wœród nich 
ma³e, powsta³e stosunkowo niedawno, i takie których pozycja jest ju¿ ugruntowana. 
Jedne z nich nale¿¹ do inwestorów korporacyjnych, jak np. Muzeum Browaru w 
¯ywcu, lub prywatnych np. Muzeum Chleba, Szko³y i Ciekawostek w Radzionkowie. 
Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Tarnogórskiej zarz¹dza Sztolni¹ Czarnego 
Pstr¹ga i Zabytkow¹ Kopalni¹ Srebra, natomiast Centralne Muzeum Po¿arnictwa w 
Mys³owicach jest jednostk¹ organizacyjn¹ Stra¿y Po¿arnej. Muzeum Górnictwa 
Wêglowego w Zabrzu, oraz Muzeum Górnictwa Rud ¯elaza w Czêstochowie to 
instytucje samorz¹dów: wojewódzkiego i gminnego, a kilka innych obiektów nie do 
koñca ma wyklarowan¹ sytuacjê w³asnoœciow¹.

Wspomniane wy¿ej muzea w ̄ ywcu i Tychach, a tak¿e Kopalnia GUIDO spe³ni³y 
bardzo wyœrubowane normy, dziêki czemu sta³y siê polskimi ambasadorami 
dziedzictwa przemys³owego. To miejsca o ponadregionalnym znaczeniu, które 
posiadaj¹ nowoczesn¹ infrastrukturê turystyczn¹, anga¿uj¹ siê w wydarzenia 
kulturalne, wystawy, a tak¿e wykorzystuj¹ nowoczesne techniki multimedialne. 
Bardzo wa¿ne jest to, ¿e aktywnie promuj¹ Szlak Zabytków Techniki, przy 
jednoczesnej promocji ca³ej sieci ERIH w sensie crossmarketingu. Docelowo Szlak 
ma staæ siê najbardziej rozpoznawaln¹ mark¹ turystyki industrialnej w Polsce.

Najwa¿niejsz¹ imprez¹ popularyzuj¹c¹ Szlak jest Industriada czyli œwiêto
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przychodzi do domów dostatek i urodzaj, byli wiêc chêtnie obdarowywani przez 
domowników, najczêœciej wódk¹ albo pieniêdzmi. Przebieranie siê, wk³adanie 
masek i choæby czernienie twarzy wêglem by³o, szczególnie w ostatkowym czasie, 
regu³¹.

£ostatkowe kreple z mermeladom 
Najintensywniejsze zabawy zapustowe mia³y miejsce w jego koñcowym okresie, 

czyli w ostatki - w szeœæ dni przed Popielcem. Ostatki rozpoczyna T³usty Czwartek. 
Do dziœ w ten dzieñ, wszyscy - mali i duzi mog¹ bezkarnie objadaæ siê kreplami i 
chrustem. Sam ojciec polskiej etnografii - Oskar Kolberg pisa³: „do uczty wchodzi³y 
koniecznie p¹czki, na smalcu w domu sma¿one, lub chrust, czyli faworki, ciastka 
pod³ugowate, kruche, na smalcu sma¿one”. Podajemy wiêc przepis na oko³o 
piêædziesi¹t krepli.

Downij, ko¿do baba na T³usty Czwortek samo sma¿i³a co najmij piyndziesiont 
krepli. Zanim sie je zacznie robiæ trza wszystki sk³adniki przyniyœ do izby, coby sie 
³ogrzo³y i ciasto fajnie sie porusza³o. Potym kilo monki tortowej przesioæ przez 
drobne sito. Szklonka mlyka podgrzoæ. Pó³tora kostki dro¿d¿y wciepaæ do letnigo 
mlyka, dosuæ dwie ³y¿ki cukru i daæ do ciep³ygo, a¿ siê poruszo. Kostka mas³a 
rozpuœciæ w tygliku. ¯ó³tka z dziesiynciu jajec ubiæ ze szklonkom cukru, jak na 
krynconka. Do przesiotej monki wloæ ¿ó³tka, mas³o, dro¿d¿e z mlykiem, dosuæ dwie 
³y¿yczki soli, wanilijencuker, wloæ trocha szpyrytusu i wyrobiaæ, a¿ bydzie 
³odchodzi³o od rynki. Przikryæ ryncznikiem i daæ do ciep³ego, coby wyros³o. Jak ju¿ 
sie fajnie poruszo, ³y¿kom biere sie ciasta po konsku. Na posypanej monkom 
stolnicy uk³odaæ krepliki wielkoœci mandarynki i zaœ zostawiæ na chwila w cieple. 
Potym trza je nafilowaæ mermeladom ³owocowom wymiyszanom z rozynkami. ̄ eby 
ta sztuka nom sie uda³a, trza roz³o¿iæ krepel jak ploster, na³o¿iæ mermelada, 
zamkn¹æ i skrynciæ. Gotowe kreple zostawiæ zaœ na kole pó³ godziny do 
wyroœniyncio. W tym czasie trza rozgrzoæ szmalec w gorku, ³obraæ jedyn ziymiok i 
pokroæ go na sztyry konski. Do szmalcu wciepaæ kreple i ziymioka (t³uszcz nie bydzie 
siê poli³). Sma¿iæ kreple, a¿ sie przibrunoc¹ z ³obu stron. Wyk³odaæ usma¿one kreple 
na papiur œniadaniowy, coby nie by³y za masne. Potym posypaæ fest cukrym pudrym i 
mo¿na jeœæ popijajonc bonkawom. Bajtle nojbardzij lubiom kreple z malckawom z 
mlykiem.

Zjedzenie kilku p¹czków w T³usty Czwartek zapewnia dobrobyt na ca³y rok. 
Zajadaj¹c siê œwie¿ymi kreplami, trzeba pamiêtaæ jednak, ¿e s¹ wysokokaloryczne i 
nie bez przyczyny Œl¹zacy mawiaj¹, ¿e ktoœ jest „ruby jak krepel”.

S³owniczek wyrazów gwarowych:
Bajtle - dzieci
Bonkawa - kawa naturalna
Filowaæ - nadziewaæ 
Konsek - kawa³ek
Krynconka - kogel-mogel
Malckawa - kawa zbo¿owa
Masne - t³uste
Przibrunociæ - przyrumieniæ
Ruby - gruby
Tyglik - rondelek

Anna Lerch (instruktorka Galerii Historii Miasta, Jastrzêbie-Zdrój - Bzie)

Techniki, tyskie Muzeum czynnie w³¹cza siê w organizacjê imprez kulturalnych m.in. 
Industriady czy Nocy w Muzeum. W ubieg³ym roku zainicjowano ekowycieczki dla 
studentów, które przygotowali technolodzy pracuj¹cy w browarze. Turyœci mog¹ 
wybraæ (po wczeœniejszej rezerwacji) jedn¹ z trzech tras spacerowych, które koñcz¹ 
siê degustacj¹ piwa w pubie.

Muzeum Techniki i W³ókiennictwa z Bielska-Bia³ej jest pami¹tk¹ po czasach 
œwietnoœci przemys³u sukienniczego w Polsce. Muzeum otwarto w 1979 r. Do 1996 r. 
placówka nosi³a nazwê Muzeum Techniki W³ókienniczej. Okaza³o siê jednak, ¿e w 
zbiorach znajduj¹ siê tak¿e przedmioty zwi¹zane z dzia³ami szeroko rozumianej 
techniki, dlatego zmieniono nazwê na obecnie obowi¹zuj¹c¹. Aktualnie ekspozycja 
zajmuje dwie kondygnacje. Zgromadzono tam m.in. sprzêt, który dawniej s³u¿y³ do 
przêdzenia owczej we³ny, jest te¿ laboratorium w którym badano próbki surowca i 
gotowych tkanin. W sali tkalni mo¿na obejrzeæ liczne krosna, s¹ te¿ maszyny do 
wyrobu kapeluszy, dawne pralnice, magle i maszyny do szycia. Na maszynach nie 
da siê ju¿ nic produkowaæ, jednak dla wielu osób jest to niepowtarzalna okazja, aby 
przekonaæ siê, jak wygl¹daj¹ urz¹dzenia, na których powstawa³y s³ynne bielskie 
tkaniny we³niane.

Katarzyna Nowak-Gardecka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (6)

Od Nowego Roku do wtorku przed Œrod¹ Popielcow¹ trwa karnawa³, czyli czas 
zabawy przed zbli¿aj¹cym siê czterdziestodniowym Wielkim Postem. Niegdyœ w 
karnawale, zwanym zapustami lub miêsopustem królowa³y „tañce, hulanki i 
swawole”. Starano siê wtedy napiæ i najeœæ do syta, wytañczyæ, wyœmiaæ i 
wykrzyczeæ na ca³y nadchodz¹cy post.

Zapusty na wsi by³y czasem o¿ywionych kontaktów towarzyskich, zw³aszcza dla 
kobiet, które spotyka³y siê w domach na szkubaczkach. Szkubaczki zaczyna³y siê od 
Trzech Króli, najczêœciej w styczniu i by³y organizowane do koñca karnawa³u. Od 
rana kobiety spotyka³y siê w jednym z domów i szkuba³y w izbie piyrze z gynsi i 
kaczek a¿ do pó³nocy, czasami d³u¿ej. Szkubaczki by³y doskona³¹ okazj¹ do tego, by 
pogawêdziæ, poopowiadaæ kawa³y, poœmiaæ siê i powspominaæ stare czasy. Czas 
przy pracy urozmaicano wspólnym œpiewaniem. Oko³o godziny 22 przychodzili 
mê¿czyŸni. Po skoñczonej pracy wspólnie organizowano sut¹ ucztê z ciastami, 
du¿¹ iloœci¹ wódki i tañcami. Pierze wykorzystywano do wypychania poœcieli. Panna 
m³oda w posagu musia³a dostaæ dwie pierzyny i cztery poduchy. Zwyczaj szkubania 
rokrocznie kultywuj¹ panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w so³ectwie Ruptawa.

W karczmach organizowano babski comber czyli zabawy karnawa³owe, na 
których bawi³y siê zamê¿ne kobiety, wprowadzaj¹ce do swego grona zaœlubione w 
karnawale dziewczêta. Kobiety opowiada³y kawa³y, anegdoty, pi³y wódkê i œpiewa³y.

Z niecierpliwoœci¹ czekano na nadejœcie psoc¹cych straszyde³ i przebierañców. 
Po drogach biega³y, podskakiwa³y i zaczepia³y przechodniów rogate diab³y, 
skrzydlate anio³ki, kozy, niedŸwiedzie, turonie i koniki. Mê¿czyŸni przebierali siê za 
kobiety, spotkaæ mo¿na by³o Cygankê, kolorowo wymalowan¹ pannê m³od¹, 
bociana czy œmieræ w bia³ym przeœcieradle. Przebierañcy chodzili od chaty do chaty i 
sk³adali ¿yczenia, za które domagali siê datków. Wierzono, ¿e wraz z nimi
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Jastrzêbie-Zdrój na starej pocztówce

Jastrzêbie-Zdrój
Pocztówka przedstawia obiekty sanatoryjne z okresu miêdzywojennego. Dwa 
³udz¹co podobne do siebie budynki na górze zosta³y wzniesione jeszcze w 
czasach pruskich dla ewangelickiej fundacji “Betania”. W II RP przej¹³ je Zak³ad 
Ubezpieczeñ z Chorzowa. Oba nie dotrwa³y do II wojny œwiatowej- pierwszy 
rozebrano pod koniec lat 20., drugi- u schy³ku nastêpnej dekady. Dwa obiekty na 
dole pocztówki istniej¹ do dzisiaj- z prawej to dzisiejszy hotel “D¹brówka”, 
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przez chorzowski ZU. Drugi obiekt to obecny “Jacek” nawi¹zuj¹cy nazw¹ do 
przedwojennego “Domu œw. Jacka” znajduj¹cego siê w gestii katolickiego Zak³adu 
Marii. Co ciekawe wczeœniej, w okresie pruskim, s³u¿y³ dzieciom ¿ydowskim.
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie i naro¿niki: proste. Bia³y 
margines. Na dole napis: “Jastrzêbie-Zdrój”. Rewers: Nadruk strony adresowej: 
czarny. Karta zapisana w j. polskim. Stempel: “JASTRZÊBIE ZDRÓJ / 6 [...]”. 
Piecz¹tka w kolorze niebieskim: “Ursula Schier / Friedenshutte Ost O/S / 
Schulstrasse 2 / (9a)”. Wymiary: 8,5 x 13,5 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM. Nr 
inw. GHM/F/5.
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