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Jubileusz 150. rocznicy powstania uzdrowiska

Z okazji przypadaj¹cej w tym roku 150. rocznicy powstania jastrzêbskiego 
uzdrowiska Galeria Historii Miasta podjê³a kilka inicjatyw kulturalnych, które mia³y na 
celu przybli¿enie mieszkañcom historii kurortu okreœlanego przed II wojn¹ œwiatow¹ 
mianem Per³y Uzdrowisk Œl¹skich. Cieszy fakt, ¿e uroczystoœci jubileuszowe mo¿na 
by³o zorganizowaæ ju¿ w nowej siedzibie GHM - £azienkach, stanowi¹cych niejako 
symbol dawnego uzdrowiska.

Wystawa „Belle époque”
Najwa¿niejszym przedsiêwziêciem by³o otwarcie wystawy czasowej pt. „Belle 

époque. Jastrzêbski kurort w czasach Witczaków”. Owe wspania³e czasy dla 
naszego uzdrowiska przypad³y na lata 1896-1939, a wiêc na okres w³adania nim 
przez dr. Miko³aja Witczaka i jego synów Miko³aja jr. i Józefa. Przez te cztery dekady 
Jastrzêbie-Zdrój zmieni³o siê nie do poznania. Z cichego, prowincjonalnego 
zdrojowiska sta³o siê cenionym i modnym kurortem, dysponuj¹cym nowoczesn¹ 
baz¹ sanatoryjn¹, dogodnymi po³¹czeniami komunikacyjnymi, licznymi atrakcjami, 
a przede wszystkim znakomit¹ solank¹, z której w³aœciwoœci umiejêtnie korzystali 
ordynuj¹cy tu lekarze. Niestety wybuch II wojny œwiatowej, a po jej zakoñczeniu 
polityka w³adz PRL, ostatecznie przekreœli³y starania o w³¹czenie Jastrzêbia-Zdroju 
do grupy najlepszych polskich uzdrowisk.

Co prawda ju¿ kilka lat temu GHM prezentowa³a wystawê pt. „Per³a Uzdrowisk 
Œl¹skich” ze zbiorów Janusza Kuœmierskiego, ale g³ównym jej motywem by³y 
pocztówki. Tym razem, oprócz kart pocztowych, postanowiono udostêpniæ 
zwiedzaj¹cym najnowsze „odkrycia”. Mo¿na tu zaliczyæ: pierwszy znany wizerunek 
fundatora kurortu hrabiego Feliksa von Koenigsdorffa (pozyskany z Muzeum w 
Kassel), ok³adki niemieckich ksi¹¿ek jastrzêbskich lekarzy uzdrowiskowych z XIX 
w., a tak¿e interesuj¹ce artyku³y i reklamy prasowe znalezione m.in. w „Kurierze 
Warszawskim”, „Tygodniku Ilustrowanym”, „Polsce Zachodniej”.

Wystawie nadano przejrzysty charakter. W poszczególnych ramach znalaz³y siê 
sylwetki poszczególnych postaci (dr. Miko³aja Witczaka i jego synów), obiektów 
sanatoryjnych, hoteli, pensjonatów, restauracji, miejsc rozrywki. Ka¿d¹ z ram 
zaopatrzono w najciekawsze pocztówki, fotografie, reklamy czy artyku³y. Ponadto w 
gablotach umieszczono ksi¹¿ki i czasopisma poœwiêcone ówczesnemu kurortowi, a 
tak¿e pami¹tki po rodzinie Witczaków (m.in. dyplom magisterski Józefa Witczaka, 
dokumenty s¹dowe i finansowe braci Witczaków). Najciekawsze wydaj¹ siê jednak 
pami¹tki z dawnego uzdrowiska: butelki z porcelanowym kapslem, talerze (m.in. z 
hotelu Koenigsdorff) czy musztardówka z Bad Jastrzemb z wizerunkiem mê¿czyzny 
siedz¹cego na kapeluszu jak na sedesie (!), wreszcie szklane plakiety z 
fotograficznym obrazkiem przedstawiaj¹cym Szwajcarkê i Zak³ad Marii.

Wernisa¿ odby³ siê 19 kwietnia i stanowi³ jednoczeœnie okazjê do wrêczenia 
pami¹tkowych podziêkowañ osobom zas³u¿onym dla GHM: Stanis³awowi 
£astówce, Dariuszowi Mazurowi oraz Ryszardowi Lechowskiemu.

Wystawê przygotowano ze zbiorów w³asnych, a tak¿e osób prywatnych: 
Andrzeja Kinasiewicza, Zdzis³awa Konia, Ryszarda Lechowskiego, Stanis³awa 
£astówki, Dariusza Mazura, Miros³awa Pachuckiego i Edwarda Pietrachy. Wystawa 
potrwa do po³owy wrzeœnia.

Wernisa¿ wystawy “Belle époque”, fot. M. Boratyn.

Ksi¹¿ka dr. Weissenberga o uzdrowisku
Drugim wydarzeniem by³a zorganizowana 5 maja promocja polskiego wydania 

ksi¹¿ki pt. „Jodobromowe uzdrowisko solankowe Jastrzêbie-Zdrój. Zabiegi i 
dzia³anie”, opartego na znajduj¹cym siê w zbiorach GHM niemieckim oryginale 
autorstwa dr. Weissenberga z 1879 r.

Dr Weissenberg pe³ni³ w latach 70. XIX w. funkcjê g³ównego lekarza 
uzdrowiskowego w m³odym jastrzêbskim kurorcie. Podobnie jak jego poprzednicy 
by³ zafascynowany w³aœciwoœciami leczniczymi tutejszej solanki jodobromowej. 
Swoje spostrze¿enia z praktyki lekarskiej zawar³ we wspomnianej publikacji. Jej 
pierwsz¹ czêœæ poœwiêci³ krótkiej historii kurortu, obiektom sanatoryjnym, bazie 
noclegowo-restauracyjnej, po³¹czeniom komunikacyjnym, rozrywkom, a tak¿e 
sk³adowi solanki. W drugiej czêœci mamy ju¿ do czynienia z interesuj¹cymi 
przyk³adami zastosowañ wody jastrzêbskiej w leczeniu rozmaitych schorzeñ (m.in. 
chorób kobiecych, neuralgii, skrofu³ów).

Uczestnicy promocji mogli dowiedzieæ siê nie tylko o treœci ksi¹¿ki 
Weissenberga, ale równie¿ poznaæ t³o historyczne epoki, w jakiej przysz³o pracowaæ 
doktorowi w jastrzêbskim uzdrowisku. Prowadz¹cy spotkanie kierownik GHM 
Marcin Boratyn zaprezentowa³ unikatowe widoki kurortu, mapy oraz reklamy z prasy 
warszawskiej. Zaznaczy³ równie¿, ¿e ksi¹¿ka Weissenberga jest jedn¹ z wielu 
publikacji napisanych przez niemieckich lekarzy pracuj¹cych w Jastrzêbiu-Zdroju w 
II po³owie XIX w. Dzie³a ta s¹ wci¹¿ nieznane szerszemu ogó³owi i czekaj¹ na polskie 
wydanie. W trakcie promocji g³os zabra³ tak¿e t³umacz. Mieczys³aw Kula przyzna³, 
¿e przek³ad by³ trudny z uwagi na rozbudowane zdania, archaiczny jêzyk oraz licznie 
stosowan¹ terminologiê medyczn¹. Nie kry³ jednak s³ów uznania dla autora 
publikacji za jego rzetelne podejœcie do pracy i troskê o kuracjusza.
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Ok³adki niemieckiego i polskiego wydania dzie³a dr. Weissenberga

Polskie wydanie, oprócz przek³adu Mieczys³awa Kuli, zawiera tak¿e artyku³ o 
pocz¹tkach uzdrowiska autorstwa Marcina Boratyna, s³ownik terminów 
medycznych, streszczenie w jêzyku niemieckim oraz ilustracje. Ca³oœæ, oprawiona w 
tward¹ ok³adkê, liczy sobie 84 strony. Ksi¹¿kê wydano w nak³adzie 200 sztuk, który 
rozszed³ siê w ci¹gu dwóch tygodni.

Warto nadmieniæ, ¿e dziêki umowie zawartej miêdzy Miejskim Oœrodkiem 
Kultury i Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ orygina³ dzie³a dr. Weissenberga od lutego br. 
jest dostêpny tak¿e w wersji elektronicznej na stronie Œl¹skiej Biblioteki Cyfrowej.

Inne publikacje
Oprócz wspomnianej publikacji staraniem Wydzia³u Polityki Gospodarczej i 

Promocji Urzêdu Miasta w czerwcu uka¿e siê album „Jastrzêbie-Zdrój. Dzieje 
uzdrowiska 1861-1994” autorstwa Marcina Boratyna i Dariusza Mazura. Popularne 
ujêcie ksi¹¿ki nie umniejsza jej wartoœci naukowej. Autorzy oparli siê bowiem na 
materiale Ÿród³owym z epoki: publikacjach niemieckich lekarzy z XIX w., 
niewykorzystanej dot¹d prasie warszawskiej i œl¹skiej oraz pocztówkach i 
fotografiach. Dziêki temu obalono wiele nieprawdziwych czy b³êdnych informacji, 
które dotychczas kr¹¿y³y w publikacjach poœwiêconych tej problematyce. Bogactwo 
ilustracji oraz czytelna formu³a sprzyjaj¹ szybkiemu przyswojeniu zawartych w 
albumie treœci.

Dzieje uzdrowiska popularyzowano równie¿ poprzez publikacje tekstów 
historycznych w „Biuletynie Galerii Historii Miasta” oraz miesiêczniku 
samorz¹dowym „Jastrz¹b”, a tak¿e w filmach dokumentalnych zrealizowanych 
przez TVP Katowice i TV Kanon.

Uroczysta sesja Rady Miasta
Wydarzeniem bez precedensu w historii Jastrzêbia by³a uroczysta sesja Rady 

Miasta zwo³ana z okazji 150. rocznicy powstania uzdrowiska. Na miejsce jej 
posiedzenia nieprzypadkowo wybrano siedzibê GHM - dawny budynek £azienek 
K¹pielowych.

Sesjê rozpoczê³y okolicznoœciowe przemówienia. Jako pierwszy g³os zabra³ 
jeden z siedmiu wnioskodawców, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta, Andrzej 
Kinasiewicz. Przedstawi³ ideê zwo³ania tej nadzwyczajnej sesji, a tak¿e podjêcia w 
jej trakcie specjalnej, rocznicowej uchwa³y. Z kolei prezydent miasta Marian Janecki 
przypomnia³ okolicznoœci zakoñczenia dzia³alnoœci uzdrowiskowej w naszym 
mieœcie, a tak¿e podj¹³ w¹tek wykorzystania zabudowy pouzdrowiskowej. 
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Grzegorz Matusiak odda³ nastêpnie g³os 
w³aœcicielowi Ÿród³a solanki jodobromowej z Zab³ocia Grzegorzowi Gomoli, który 
przedstawi³ mo¿liwoœci wykorzystania leczniczej wody w postaci tê¿ni solankowej 
na terenie Parku Zdrojowego. Tê czêœæ sesji zakoñczy³o wyst¹pienie kierownika 
GHM Marcina Boratyna, który nakreœli³ najwa¿niejsze postaci i wydarzenia 
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ kurortu.

Sesjê zakoñczy³o g³osowanie nad przyjêciem uchwa³y, w której radni jako 
reprezentanci wspólnoty samorz¹dowej wyrazili wolê upamiêtnienia prze¿ywanej 
rocznicy oraz wszystkich osób zas³u¿onych dla rozwoju uzdrowiska z jego 
za³o¿ycielem hr. Feliksem von Koenigsdorffem oraz rodzin¹ Witczaków na czele.

Marcin Boratyn (Jastrzêbie-Zdrój, kierownik GHM)

Sesja Rady Miasta w siedzibie GHM, 11 V 2011 r.; fot. K. Nowak-Gardecka.
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Sesja Rady Miasta w siedzibie GHM, 11 V 2011 r.; fot. K. Nowak-Gardecka.
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Jastrzêbski kurort w oczach dr. Magi (cz. 3)

(...) Zachêcony takimi wynikami badañ hr. Königsdorf zbudowa³ ju¿ na wiosnê 
1861 r. drewniany dom zdrojowy w stylu szwajcarskim, który mieœci³ 4 kabiny 
k¹pielowe, prócz hali do picia, gdzie solanka by³a dostarczana rurami wprost z ziemi.

Uroczyste otwarcie Zdroju nast¹pi³o w maju tego¿ roku 1). Lista kuracjuszów 
obejmowa³a w pierwszym sezonie k¹pielowym 108 osób 2).

Na wiosnê roku 1862 zosta³ wybudowany drugi dom zdrojowy 1-piêtrowy z 20 
kabinami k¹pielowymi (10 pierwszej i 10 drugiej klasy). Urz¹dzenie odpowiada³o 
wszystkim wymogom wspó³czesnym. Wanny by³y marmurowe z piêknego marmuru 
œl¹skiego. Ró¿nica miêdzy pierwsz¹ a drug¹ klas¹ polega³a na tym, ¿e wanny 
pierwszej klasy o kszta³cie owalnym by³y sporz¹dzone z jednego bloku 
marmurowego, podczas gdy wanny drugiej klasy, kszta³tu czworok¹tnego, sk³ada³y 
siê z piêciu kawa³ków. Okucia na wannach pierwszej klasy by³y ze z³ota. (Czêœæ tych 
wanien oczywiœcie bez okuæ z³otych, zachowa³a siê do dzisiejszego dnia).

W tym samym roku odkryto bogate pok³ady borowiny na ³¹kach Po³omii, wsi 
s¹siaduj¹cej z Jastrzêbiem. Po pomyœlnym wyniku analizy przeprowadzonej 
równie¿ przez prof. Schwarca powiêkszono aparat leczniczy Zdroju przez 
wprowadzenie k¹pieli borowinowych w r. 1863.

Dla bardzo powa¿nie chorych, którzy nie mogli przybyæ do ³azienek celem 
pobrania k¹pieli, urz¹dzone by³y specjalne k¹piele przenoœne 3). Urz¹dzenie do 
tych przenoœnych k¹pieli by³o nastêpuj¹ce:

Specjalny du¿y wóz z 2-tonowym zbiornikiem ciep³ej i zimnej solanki, oraz kilka 
lekkich wanien; wóz ten jeŸdzi³ codziennie z fachowym k¹pielowym do chorych. 
K¹piel przenoœna musia³a byæ uprzednio zamówiona i zaordynowana przez lekarza. 
Kosztowa³a ona 20 srebrnych groszy.

W r. 1862 Jastrzêbie otrzyma³o urzêdow¹ nazwê: Königsdorf-Jastrzemb od 
nazwiska w³aœciciela Zdroju 4).

(...) Bardzo modny by³ wówczas w Zdroju sport konny. Urz¹dzono z wielkim 
staraniem ozdobne œcie¿ki i aleje w olbrzymim parku zdrojowym oraz w gajach i 
lasach na po³udniowej stronie Zdroju pod przysió³kiem Zofiówk¹, tak ¿e ca³a okolica 
zamieni³a siê w olbrzymi park nadaj¹cy siê do romantycznych przechadzek. (...)

Wojny miêdzy rokiem 1864-1866 wp³ynê³y niepomyœlnie na frekwencjê 
kuracjuszów w Zdroju.

W roku 1868 hr. Königsdorf sprzeda³ dobro rycerskie Jastrzêbie Dolne wraz ze 
Zdrojem Spó³ce Akcyjnej (Actien Commandit Gesellschaft), reprezentowanej przez 
kupca Eugeniusza Heimanna z Wroc³awia za sumê 25000 talarów 5). Z t¹ chwil¹ 
rozpoczyna siê okres z pocz¹tku powolnego, póŸniej szybszego upadku Zdroju.

(...) Z wprowadzonych w miêdzyczasie oko³o r. 1870 zmian i ulepszeñ w Zdroju 
nale¿y wymieniæ zainstalowanie dogodniejszego zbiornika na solankê, 
powiêkszenie i praktyczniejsze urz¹dzenie Domu Zdrojowego i zbudowanie krytego 
deptaka. (...)

Upadek Zdroju trwa³ do roku 1890. W roku tym Zdrój przeszed³ na w³asnoœæ 
bankiera Landaua z Berlina, który w nied³ugim czasie wydzier¿awi³ go 6). Przy 
moralnym poparciu w³aœciciela, zaczêli siê doœæ licznie osiedlaæ w Jastrzêbiu ̄ ydzi, 
zakupuj¹c domy i place. Od nich wysz³a w r. 1890 po raz pierwszy myœl, która póŸniej

spowodowa³a pomyœlny i s³uszny zwrot w historii Zdroju, by sprowadzaæ do 
Jastrzêbia na kuracje wiêcej dzieci. Nowy ten kierunek okaza³ siê tak dla Zdroju, jak i 
chorych dzieci pomyœlny. Kilku ¯ydów zawi¹za³o spó³kê i postara³o siê o to, ¿e 
skrofuliczne i anemiczne dzieci zaczêto systematycznie przysy³aæ do Jastrzêbia. I 
tak powsta³ „¯ydowski Zak³ad dla dzieci” 7). W pierwszych latach nie posiada³ on 
w³asnego budynku, dzieci rozmieszczane by³y w ró¿nych pomieszczeniach pod 
dozorem dwóch pielêgniarek ¿ydowskich. PóŸniej mia³ swój w³asny budynek 8).

W tym samym roku powsta³ drugi zak³ad dzieciêcy, a mianowicie ewangelicka 
„Betania”. Oba te zak³ady, tak ¿ydowski jak i ewangelicki, przyjmowa³y równie¿ 
katolickie dzieci, tak ¿e w zak³adach tych znajdowa³y siê dzieci i bogatych i ubogich 
rodziców, bez ró¿nicy wyznania.

W rok póŸniej, tj. w roku 1891 powsta³ katolicki zak³ad dzieciêcy, tzw. „Marienheim” 
Sióstr Boromeuszek.

Ta akcja tworzenia zak³adów dzieciêcych nie by³a pocz¹tkowo jednolita, 
napotyka³a ona bardzo znaczne trudnoœci, miêdzy innymi ze strony ówczesnego 
Zarz¹du Zdroju, który nie widzia³ ¿adnych korzyœci w tym masowym przysy³aniu 
dzieci i to przewa¿nie ubogich, lecz przeciwnie, uwa¿a³, ¿e Zdrój ponosi straty.

Niehumanitarny ten pogl¹d zwalcza³ ówczesny lekarz zdrojowy dr Miko³aj 
Witczak, który osiedli³ siê w Jastrzêbiu w maju roku 1886. Uj¹³ on w swe rêce ca³¹ 
akcjê dzieciêc¹ i nada³ jej nale¿yty kierunek. Rozwój zak³adów dzieciêcych 
przybiera coraz pomyœlniejszy przebieg. „Marienheim” rozporz¹dza wkrótce 
jednopiêtrowym budynkiem, którego parter z 20 du¿ymi pokojami i sal¹ jadaln¹ 
przeznaczony by³ dla dzieci. Zak³ad móg³ wówczas pomieœciæ oko³o 120 dzieci. 
PóŸniej rozwija siê on coraz bardziej, a przed ostatni¹ wojn¹ rozporz¹dza ju¿ 400 
³ó¿kami i w³asnym ³azienkami dla dzieci (10 wanien), staj¹c siê jednym z 
najwiêkszych zak³adów tego typu w Polsce.

Marienheim (Zak³ad Marii) - lecznica dla dzieci katolickich; pocztówka z ok. 1910 r.            
Ze zbiorów Dariusza Mazura.
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¯ydowski zak³ad dla dzieci otrzyma³ w roku 1902 w³asny ³adny dom 12-pokojowy, z 
wielk¹ jadalni¹, kryt¹ werand¹ i gabinetem lekarskim. Dom ten móg³ pomieœciæ 45 
dzieci. W podwórzu znajdowa³ siê dwuizbowy domek izolacyjny dla przypadkowych 
chorób zakaŸnych. W ogrodzie znajdowa³a siê kryta weranda do zabawy i 
gimnastyki dla dzieci w razie niepogody. Wszystkie pomieszczenia gospodarcze 
mieœci³y siê w suterenach budynku. Zak³ad ten istnia³ do roku 1914. W roku 1913 
projektowano dobudowanie nowego budynku na 100 ³ó¿ek, lecz wojna 
przeszkodzi³a temu.

Ewangelicki zak³ad dzieciêcy „Betania”, kierowany podobnie jak oba poprzednie 
przez kuratoria, do roku 1894 równie¿ nie posiada³ w³asnego budynku. Od roku 1894 
posiada³ ju¿ dwa budynki, z których pierwszy przeznaczony by³ wy³¹cznie dla dzieci. 
Drugi mieœci³ w sobie zarz¹d zak³adu i czêœæ gospodarcz¹. Budynek dla dzieci 
sk³ada³ siê z jednej du¿ej sali i 12 pokoi. Móg³ pomieœciæ oko³o 30 dzieci. Zak³ad ten w 
roku 1905 znacznie siê powiêksza. Otrzymuje nowy gmach zwrócony frontem na 
po³udnie, z piêknym widokiem na okoliczne wzgórza, obliczonym na oko³o 120 
³ó¿ek. Posiada³ salê jadaln¹, 4 du¿e sypialnie i 10 pokoi. Budynek ten nale¿a³ przed 
ostatni¹ wojn¹ do ZUS-u, stosunkowo ma³o zniszczony, sta³ dotychczas nie 
wykorzystany, a obecnie po odnowieniu ma byæ przeznaczony nie dla dzieci, lecz dla 
chorych doros³ych.

Przypisy:
1) Szczegó³y podaje Kaminski F. Zob. jego pracê: „Geschichte der Kinderheilstätte 
Marienheim zu Bad K. J.”. Myslowitz 1916.
2)Zob. Heer L. 1. c.
3)Zob. Knoblauch H. „Das jod- und bromhaltige Soolbad Königsdorf-Jastrzemb in Schlesien”. 

Breslau 1867.
4)Zob. Kaminski F. 1. C.
5)Zob. Kaminski F. 1. c.
6)Zob. Kaminski F. 1. c.
7)Ten i nastêpuj¹ce szczegó³y o rozwoju zak³adów leczniczych dla dzieci w Jastrzêbiu podajê 

równie¿ za Kaminskim F. 1. c., czêœciowo zaœ za Witczakiem M. „Über die Vergrösserung 
der Kinderheilstätten in Jastrzemb” (Schlesischer Bädertag. Herausgegeben im Auftrage 
des XXXIV Schlesischen Bädertages) 1906.

8)Dzisiejsza willa „œw. Jacka”.

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

Sposób u¿ycia solanki w Bad Königsdorff-Jastrzemb

Dziêki korzystnemu sk³adowi chemicznemu, mniejszej zawartoœci soli 
kuchennej, znacznie zwiêkszonej w porównaniu z innymi solankami zawartoœci jodu 
i bromu, w po³¹czeniu z ma³¹ iloœci¹ sk³adników ¿elaza, solanka mo¿e byæ u¿yta z 
dobrym wynikiem do kilkutygodniowej kuracji bez domieszki w jej naturalnym stanie, 
wewnêtrznie jak i zewnêtrznie, przez pacjentów w ka¿dym wieku, odpowiednio do 
tego znajduje lecznicze wykorzystanie w formie kuracji pitnych jak te¿ k¹pieli- 
pe³nych, po³owicznych i nasiadowych, parowych k¹pieli solankowo-borowinowych i 
solankowych, natrysków, inhalacji itd.

W wiêkszoœci przypadków osi¹ga siê zamierzony cel kuracji solank¹ naturaln¹ 
bez ¿adnego dodatku, jednak w nielicznych, tak zwanych zatwardzia³ych 
przypadkach, w których jest po¿¹dane wiêksze dra¿ni¹ce dzia³anie solanki na 
organizm, mo¿na temu ¿yczeniu uczyniæ zadoœæ przez dodatek przygotowywanej na 
miejscu zgêszczonej solanki w ka¿dej wymaganej proporcji. W tym wypadku w jak 
najbardziej w³asnym interesie korzystaj¹cych z k¹pieli podkreœla siê ostrzegaj¹c, i¿ 
powinni w trakcie leczenia solank¹ œciœle poddaæ siê medycznej kontroli lekarza 
uzdrowiskowego. Ka¿dy sezon uczy, ¿e w nierzadkich przypadkach, chorzy nie 
bacz¹c na ingeruj¹ce dzia³anie solanki czy te¿ na reaktywnoœæ ich organizmu, 
za¿ywaj¹ k¹pieli wed³ug w³asnego widzimisiê lub w wyniku Ÿle rozumianego 
przepisu lekarskiego za du¿o, zbyt d³ugo, albo zbyt ciep³ej, nie zwa¿aj¹ na 
podstawowe przepisy dietetyczne i zupe³nie niwecz¹ tym pobyt w uzdrowisku 
okupiony czêsto wielkimi wyrzeczeniami. Oceniaj¹c to z³e postêpowanie tajny radca 
medyczny prof. dr Fritsch mówi w swoim podrêczniku: „Jako pierwszej regu³y nale¿y 
siê mocno trzymaæ tego, ¿e pacjentka nigdy nie mo¿e piæ wody lub za¿ywaæ k¹pieli 
bez poddania siê obserwacji lekarza uzdrowiskowego“ (Die Krankheiten der Frauen, 
1886, str. 211).

Ogólne dzia³anie solanki jest wch³aniaj¹ce i regeneruj¹ce. Wzmaga ona apetyt, 
o¿ywia przemianê materii poprawia ca³y stan wy¿ywienia. Pita w ma³ych iloœciach 
dzia³a zatwardzaj¹co, w wielkich iloœciach przeczyszczaj¹co. Jej dzia³anie lecznicze 
jest nakierowane g³ównie na wsysanie chorobliwych z³ogów, poprawê sk³adu krwi, 
o¿ywienie i wzmocnienie systemu nerwowego.

Jastrzêbska solanka ujawnia szczególnie swoje wypróbowane w³aœciwoœci 
lecznicze we wszystkich chorobach kobiecych, bolesnej miesi¹czce, chronicznym 
zapaleniu macicy, osadach po zapaleniach macicy (Peri - Parametritis), zapaleniach 
otrzewnej (Pelveoperitonitis), zapaleniach jajników i zapaleniach tkanek wokó³ 
jajników, w³ókniakach macicy, torbielach jajników; nastêpnie we wszystkich formach 
i rodzajach skrofulozy: opuchlizna gruczo³ów limfatycznych, choroby koœci i

Reklama jastrzêbskiego kurortu, “Kurier Warszawski” nr 174 z 1876 r.
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posiada³ ju¿ dwa budynki, z których pierwszy przeznaczony by³ wy³¹cznie dla dzieci. 
Drugi mieœci³ w sobie zarz¹d zak³adu i czêœæ gospodarcz¹. Budynek dla dzieci 
sk³ada³ siê z jednej du¿ej sali i 12 pokoi. Móg³ pomieœciæ oko³o 30 dzieci. Zak³ad ten w 
roku 1905 znacznie siê powiêksza. Otrzymuje nowy gmach zwrócony frontem na 
po³udnie, z piêknym widokiem na okoliczne wzgórza, obliczonym na oko³o 120 
³ó¿ek. Posiada³ salê jadaln¹, 4 du¿e sypialnie i 10 pokoi. Budynek ten nale¿a³ przed 
ostatni¹ wojn¹ do ZUS-u, stosunkowo ma³o zniszczony, sta³ dotychczas nie 
wykorzystany, a obecnie po odnowieniu ma byæ przeznaczony nie dla dzieci, lecz dla 
chorych doros³ych.

Przypisy:
1) Szczegó³y podaje Kaminski F. Zob. jego pracê: „Geschichte der Kinderheilstätte 
Marienheim zu Bad K. J.”. Myslowitz 1916.
2)Zob. Heer L. 1. c.
3)Zob. Knoblauch H. „Das jod- und bromhaltige Soolbad Königsdorf-Jastrzemb in Schlesien”. 

Breslau 1867.
4)Zob. Kaminski F. 1. C.
5)Zob. Kaminski F. 1. c.
6)Zob. Kaminski F. 1. c.
7)Ten i nastêpuj¹ce szczegó³y o rozwoju zak³adów leczniczych dla dzieci w Jastrzêbiu podajê 

równie¿ za Kaminskim F. 1. c., czêœciowo zaœ za Witczakiem M. „Über die Vergrösserung 
der Kinderheilstätten in Jastrzemb” (Schlesischer Bädertag. Herausgegeben im Auftrage 
des XXXIV Schlesischen Bädertages) 1906.

8)Dzisiejsza willa „œw. Jacka”.

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

Sposób u¿ycia solanki w Bad Königsdorff-Jastrzemb

Dziêki korzystnemu sk³adowi chemicznemu, mniejszej zawartoœci soli 
kuchennej, znacznie zwiêkszonej w porównaniu z innymi solankami zawartoœci jodu 
i bromu, w po³¹czeniu z ma³¹ iloœci¹ sk³adników ¿elaza, solanka mo¿e byæ u¿yta z 
dobrym wynikiem do kilkutygodniowej kuracji bez domieszki w jej naturalnym stanie, 
wewnêtrznie jak i zewnêtrznie, przez pacjentów w ka¿dym wieku, odpowiednio do 
tego znajduje lecznicze wykorzystanie w formie kuracji pitnych jak te¿ k¹pieli- 
pe³nych, po³owicznych i nasiadowych, parowych k¹pieli solankowo-borowinowych i 
solankowych, natrysków, inhalacji itd.

W wiêkszoœci przypadków osi¹ga siê zamierzony cel kuracji solank¹ naturaln¹ 
bez ¿adnego dodatku, jednak w nielicznych, tak zwanych zatwardzia³ych 
przypadkach, w których jest po¿¹dane wiêksze dra¿ni¹ce dzia³anie solanki na 
organizm, mo¿na temu ¿yczeniu uczyniæ zadoœæ przez dodatek przygotowywanej na 
miejscu zgêszczonej solanki w ka¿dej wymaganej proporcji. W tym wypadku w jak 
najbardziej w³asnym interesie korzystaj¹cych z k¹pieli podkreœla siê ostrzegaj¹c, i¿ 
powinni w trakcie leczenia solank¹ œciœle poddaæ siê medycznej kontroli lekarza 
uzdrowiskowego. Ka¿dy sezon uczy, ¿e w nierzadkich przypadkach, chorzy nie 
bacz¹c na ingeruj¹ce dzia³anie solanki czy te¿ na reaktywnoœæ ich organizmu, 
za¿ywaj¹ k¹pieli wed³ug w³asnego widzimisiê lub w wyniku Ÿle rozumianego 
przepisu lekarskiego za du¿o, zbyt d³ugo, albo zbyt ciep³ej, nie zwa¿aj¹ na 
podstawowe przepisy dietetyczne i zupe³nie niwecz¹ tym pobyt w uzdrowisku 
okupiony czêsto wielkimi wyrzeczeniami. Oceniaj¹c to z³e postêpowanie tajny radca 
medyczny prof. dr Fritsch mówi w swoim podrêczniku: „Jako pierwszej regu³y nale¿y 
siê mocno trzymaæ tego, ¿e pacjentka nigdy nie mo¿e piæ wody lub za¿ywaæ k¹pieli 
bez poddania siê obserwacji lekarza uzdrowiskowego“ (Die Krankheiten der Frauen, 
1886, str. 211).

Ogólne dzia³anie solanki jest wch³aniaj¹ce i regeneruj¹ce. Wzmaga ona apetyt, 
o¿ywia przemianê materii poprawia ca³y stan wy¿ywienia. Pita w ma³ych iloœciach 
dzia³a zatwardzaj¹co, w wielkich iloœciach przeczyszczaj¹co. Jej dzia³anie lecznicze 
jest nakierowane g³ównie na wsysanie chorobliwych z³ogów, poprawê sk³adu krwi, 
o¿ywienie i wzmocnienie systemu nerwowego.

Jastrzêbska solanka ujawnia szczególnie swoje wypróbowane w³aœciwoœci 
lecznicze we wszystkich chorobach kobiecych, bolesnej miesi¹czce, chronicznym 
zapaleniu macicy, osadach po zapaleniach macicy (Peri - Parametritis), zapaleniach 
otrzewnej (Pelveoperitonitis), zapaleniach jajników i zapaleniach tkanek wokó³ 
jajników, w³ókniakach macicy, torbielach jajników; nastêpnie we wszystkich formach 
i rodzajach skrofulozy: opuchlizna gruczo³ów limfatycznych, choroby koœci i

Reklama jastrzêbskiego kurortu, “Kurier Warszawski” nr 174 z 1876 r.
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podra¿nienia skóry. Dzia³a doskonale w niestrawnoœci, w przeroœcie w¹troby i 
hemoroidach, w niedokrwistoœci, bia³aczce, w chorobach reumatycznych i 
podagrze, w newralgii i apopleksji. W chorobach b³on œluzowych nosa, gard³a i p³uc, 
w chronicznych katarach ¿o³¹dka i katarach kiszek, w ostrych, zw³aszcza 
chronicznych nie¿ytach krtani dobry wynik daj¹ inhalacje i p³ukania gard³a wraz z 
kuracj¹ pitn¹. Z doœwiadczenia wynika, ¿e mo¿na tu wyleczyæ krzywiczne 
zniekszta³cenia koœci. W zastarza³ym i ustrojowym syfilisie przy równoczesnym 
prowadzeniu odpowiedniego leczenia syfilisu solanka stanowi doskona³y œrodek 
wspomagaj¹cy.

Przeciwwskazania: rak i gruŸlica.
Jako lekarze uzdrowiskowi praktykuj¹ pan dr Karfunkel z Wroc³awia, g³ówny 

lekarz uzdrowiskowy i pan dr Witczak st¹d.
Op³ata zdrojowa i œrodki lecznicze s¹ op³acane z góry.
Jako op³atê zdrojow¹ pobiera siê od osób korzystaj¹cych z leczenia, wzglêdnie 

od rodzin, bez ¿adnego dalszego doliczania za pijalniê, czytelniê, muzykê itd. 
jednorazow¹ kwotê, mianowicie od 1 osoby 15 marek, od 2 osób jednej i tej samej 
rodziny 20 marek, od 3 osób z rodziny 25 marek, od 4 osób i wiêcej z rodziny 30 
marek.

Osoby, wzglêdnie rodziny, które bawi¹ w uzdrowisku d³u¿ej ni¿ 5 dni bez 
korzystania z kuracji, powinny nabyæ karty pobytu w cenie 5 marek od jednej osoby i 
10 marek od ka¿dej rodziny.

Wszyscy obcy, tak¿e niekuracjusze, s¹ zobowi¹zani do zameldowania siê w 
ci¹gu 24 godzin w Inspekcji Zdrojowej i blankietu zg³oszenia uzyskanego od 
gospodarza.

Ceny k¹pieli (w markach):
                                                       w abonamencie          bez abonamentu
K¹piel solankowa w wannie                    1,25                            1,50
K¹piel solankowa nasiadowa                 0,50                             0,75
K¹piel solankowa natryskowa                1,00                             1,25
K¹piel solankowa parowa                      2,00                             2,50
Solankowa k¹piel borowinowa
lub k¹piel borowinowa                           3,00                              3,50
Przenoœna k¹piel solankowa                 3,50                              4,00
Inhalacja dziennie                                  0,50                              0,75

Inne k¹piele, jak równie¿ k¹piele umiejscowione, ok³ady, zawijania itd. wed³ug 
rozporz¹dzenia lekarza, zgodnie z umow¹.

Przek³ad z niemieckiego: Mieczys³aw Kula (Rybnik-Boguszowice)

•ród³o: Sool-Bad Königsdorff-Jastrzemb in Oberschlesien. Post- und 
Telegraphenstation, Berlin [ok. 1891], s. 8-11.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

W królestwie dzieci

Lata 90. XIX w. by³y prze³omowe dla jastrzêbskiego uzdrowiska. Wraz z 
powstaniem w 1890 r. pierwszego zak³adu leczniczego dla dzieci, który utworzy³a 
gmina ¿ydowska, zdrojowisko zaczê³o zmieniaæ swój charakter. Obok doros³ej 
klienteli, spragnionej nie tylko zbawiennego leczenia, ale i uciech zwi¹zanych z 
pobytem w kurorcie, do zdrojowiska zaczê³y przybywaæ schorowane dzieci. Pomys³ 
na lecznictwo dzieciêce okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê, gdy¿ w tym samym roku 
powsta³ drugi zak³ad leczniczy dla dzieci, tym razem ewangelicki. Ówczesny lekarz 
zdrojowy, dr Miko³aj Witczak, widz¹c wielk¹ potrzebê oraz popularnoœæ takiego 
lecznictwa zainicjowa³ powstanie kolejnego zak³adu, tym razem katolickiego. W 
1891 r., za zgod¹ domu g³ównego w Trzebnicy, do Jastrzêbia przyby³y pierwsze 
siostry boromeuszki, które mia³y zaj¹æ siê ma³ymi pacjentami.

W pocz¹tkowej fazie wszystkie trzy zak³ady musia³y korzystaæ z wynajêtych 
kwater, gdy¿ nie dysponowa³y w³asnym zapleczem. Te niedogodnoœci szybko 
zosta³y za¿egnane. Gmina ¿ydowska z Gliwic przejê³a willê „Bremen”, ewangelicka 
fundacja „Betania” naby³a dwa bliŸniacze domy od by³ych budowniczych uzdrowiska  
Idzikowskiego i Jaroschka, a fundacja „Marienheim” (Zak³ad im. Panny Marii) 
zakupi³ willê „Sanssouci”. Najprê¿niej dzia³a³a fundacja „Marienheim” rozbudowuj¹c 
zakupiony budynek o dodatkowe piêtro i dwa boczne skrzyd³a (1898 r.) oraz 
wznosz¹c dwa kolejne - Dom œw. Józefa (1905 r.) oraz Dom Anio³ów Stró¿ów (1909 
r.). W ten sposób do dyspozycji ma³ych pacjentów by³o ponad 400 miejsc. Zak³ad 
posiada³ tak¿e w³asne ³aŸnie. Fundacja „Betania” tak¿e nie pró¿nowa³a. W 1905 r. 
powsta³ trzeci budynek obliczony na oko³o 120 ³ó¿ek, posiadaj¹cy salê jadaln¹, 4 
du¿e sypialnie i 10 pokoi. Swoje zaplecze zamierza³a rozbudowaæ tak¿e gmina 
¿ydowska, ale wybuch I wojny œwiatowej pokrzy¿owa³ te plany.

Frekwencja ros³a z roku na rok, co pozytywnie ocenia obrany kierunek. By³o to 
ze wszech miar s³uszne posuniêcie, aczkolwiek nie budzi³o aprobaty ówczesnego 
zarz¹du uzdrowiska, poniewa¿ za przebywaj¹ce na leczeniu dzieci, czêsto z 
biednych rodzin, nie uiszczano op³aty kuracyjnej. Niemniej jednak leczenie dzieci 
rozwija³o siê, tak¿e dziêki m.in. Spó³ce Brackiej, która finansowa³a pobyt dzieci w 
zdrojowisku. Wybuch I wojny œwiatowej zastopowa³ rozwój dzia³alnoœci 
sanatoryjnej, a uzdrowiskowe zabudowania bardziej s³u¿y³y rannym ¿o³nierzom i 
rekonwalescentom ni¿ dzieciom. Pomimo tego w 1915 r. u sióstr boromeuszek na 
leczeniu przebywa³o 817 dzieci. Rok póŸniej Zak³ad Marii obchodzi³ 25-lecie swojej 
dzia³alnoœci. Z tej okazji zosta³a wydana publikacja autorstwa Friedrich'a 
Kaminskiego pt. „Geschichte der Kinderheilstatte Marienheim zu Bad Königsdorff-
Jastrzemb O.S. Jubiläumschrift zum 25-jahrigen Bestehen der Anstalt”, która 
obecnie stanowi nieocenione Ÿród³o wiedzy.

Reklama jastrzêbskiego kurortu, “Kurier Warszawski” nr 128 z 1869 r.
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podra¿nienia skóry. Dzia³a doskonale w niestrawnoœci, w przeroœcie w¹troby i 
hemoroidach, w niedokrwistoœci, bia³aczce, w chorobach reumatycznych i 
podagrze, w newralgii i apopleksji. W chorobach b³on œluzowych nosa, gard³a i p³uc, 
w chronicznych katarach ¿o³¹dka i katarach kiszek, w ostrych, zw³aszcza 
chronicznych nie¿ytach krtani dobry wynik daj¹ inhalacje i p³ukania gard³a wraz z 
kuracj¹ pitn¹. Z doœwiadczenia wynika, ¿e mo¿na tu wyleczyæ krzywiczne 
zniekszta³cenia koœci. W zastarza³ym i ustrojowym syfilisie przy równoczesnym 
prowadzeniu odpowiedniego leczenia syfilisu solanka stanowi doskona³y œrodek 
wspomagaj¹cy.

Przeciwwskazania: rak i gruŸlica.
Jako lekarze uzdrowiskowi praktykuj¹ pan dr Karfunkel z Wroc³awia, g³ówny 

lekarz uzdrowiskowy i pan dr Witczak st¹d.
Op³ata zdrojowa i œrodki lecznicze s¹ op³acane z góry.
Jako op³atê zdrojow¹ pobiera siê od osób korzystaj¹cych z leczenia, wzglêdnie 

od rodzin, bez ¿adnego dalszego doliczania za pijalniê, czytelniê, muzykê itd. 
jednorazow¹ kwotê, mianowicie od 1 osoby 15 marek, od 2 osób jednej i tej samej 
rodziny 20 marek, od 3 osób z rodziny 25 marek, od 4 osób i wiêcej z rodziny 30 
marek.

Osoby, wzglêdnie rodziny, które bawi¹ w uzdrowisku d³u¿ej ni¿ 5 dni bez 
korzystania z kuracji, powinny nabyæ karty pobytu w cenie 5 marek od jednej osoby i 
10 marek od ka¿dej rodziny.

Wszyscy obcy, tak¿e niekuracjusze, s¹ zobowi¹zani do zameldowania siê w 
ci¹gu 24 godzin w Inspekcji Zdrojowej i blankietu zg³oszenia uzyskanego od 
gospodarza.

Ceny k¹pieli (w markach):
                                                       w abonamencie          bez abonamentu
K¹piel solankowa w wannie                    1,25                            1,50
K¹piel solankowa nasiadowa                 0,50                             0,75
K¹piel solankowa natryskowa                1,00                             1,25
K¹piel solankowa parowa                      2,00                             2,50
Solankowa k¹piel borowinowa
lub k¹piel borowinowa                           3,00                              3,50
Przenoœna k¹piel solankowa                 3,50                              4,00
Inhalacja dziennie                                  0,50                              0,75

Inne k¹piele, jak równie¿ k¹piele umiejscowione, ok³ady, zawijania itd. wed³ug 
rozporz¹dzenia lekarza, zgodnie z umow¹.

Przek³ad z niemieckiego: Mieczys³aw Kula (Rybnik-Boguszowice)

•ród³o: Sool-Bad Königsdorff-Jastrzemb in Oberschlesien. Post- und 
Telegraphenstation, Berlin [ok. 1891], s. 8-11.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

W królestwie dzieci

Lata 90. XIX w. by³y prze³omowe dla jastrzêbskiego uzdrowiska. Wraz z 
powstaniem w 1890 r. pierwszego zak³adu leczniczego dla dzieci, który utworzy³a 
gmina ¿ydowska, zdrojowisko zaczê³o zmieniaæ swój charakter. Obok doros³ej 
klienteli, spragnionej nie tylko zbawiennego leczenia, ale i uciech zwi¹zanych z 
pobytem w kurorcie, do zdrojowiska zaczê³y przybywaæ schorowane dzieci. Pomys³ 
na lecznictwo dzieciêce okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê, gdy¿ w tym samym roku 
powsta³ drugi zak³ad leczniczy dla dzieci, tym razem ewangelicki. Ówczesny lekarz 
zdrojowy, dr Miko³aj Witczak, widz¹c wielk¹ potrzebê oraz popularnoœæ takiego 
lecznictwa zainicjowa³ powstanie kolejnego zak³adu, tym razem katolickiego. W 
1891 r., za zgod¹ domu g³ównego w Trzebnicy, do Jastrzêbia przyby³y pierwsze 
siostry boromeuszki, które mia³y zaj¹æ siê ma³ymi pacjentami.

W pocz¹tkowej fazie wszystkie trzy zak³ady musia³y korzystaæ z wynajêtych 
kwater, gdy¿ nie dysponowa³y w³asnym zapleczem. Te niedogodnoœci szybko 
zosta³y za¿egnane. Gmina ¿ydowska z Gliwic przejê³a willê „Bremen”, ewangelicka 
fundacja „Betania” naby³a dwa bliŸniacze domy od by³ych budowniczych uzdrowiska  
Idzikowskiego i Jaroschka, a fundacja „Marienheim” (Zak³ad im. Panny Marii) 
zakupi³ willê „Sanssouci”. Najprê¿niej dzia³a³a fundacja „Marienheim” rozbudowuj¹c 
zakupiony budynek o dodatkowe piêtro i dwa boczne skrzyd³a (1898 r.) oraz 
wznosz¹c dwa kolejne - Dom œw. Józefa (1905 r.) oraz Dom Anio³ów Stró¿ów (1909 
r.). W ten sposób do dyspozycji ma³ych pacjentów by³o ponad 400 miejsc. Zak³ad 
posiada³ tak¿e w³asne ³aŸnie. Fundacja „Betania” tak¿e nie pró¿nowa³a. W 1905 r. 
powsta³ trzeci budynek obliczony na oko³o 120 ³ó¿ek, posiadaj¹cy salê jadaln¹, 4 
du¿e sypialnie i 10 pokoi. Swoje zaplecze zamierza³a rozbudowaæ tak¿e gmina 
¿ydowska, ale wybuch I wojny œwiatowej pokrzy¿owa³ te plany.

Frekwencja ros³a z roku na rok, co pozytywnie ocenia obrany kierunek. By³o to 
ze wszech miar s³uszne posuniêcie, aczkolwiek nie budzi³o aprobaty ówczesnego 
zarz¹du uzdrowiska, poniewa¿ za przebywaj¹ce na leczeniu dzieci, czêsto z 
biednych rodzin, nie uiszczano op³aty kuracyjnej. Niemniej jednak leczenie dzieci 
rozwija³o siê, tak¿e dziêki m.in. Spó³ce Brackiej, która finansowa³a pobyt dzieci w 
zdrojowisku. Wybuch I wojny œwiatowej zastopowa³ rozwój dzia³alnoœci 
sanatoryjnej, a uzdrowiskowe zabudowania bardziej s³u¿y³y rannym ¿o³nierzom i 
rekonwalescentom ni¿ dzieciom. Pomimo tego w 1915 r. u sióstr boromeuszek na 
leczeniu przebywa³o 817 dzieci. Rok póŸniej Zak³ad Marii obchodzi³ 25-lecie swojej 
dzia³alnoœci. Z tej okazji zosta³a wydana publikacja autorstwa Friedrich'a 
Kaminskiego pt. „Geschichte der Kinderheilstatte Marienheim zu Bad Königsdorff-
Jastrzemb O.S. Jubiläumschrift zum 25-jahrigen Bestehen der Anstalt”, która 
obecnie stanowi nieocenione Ÿród³o wiedzy.

Reklama jastrzêbskiego kurortu, “Kurier Warszawski” nr 128 z 1869 r.
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Podpisanie w 1918 r. rozejmu koñcz¹cego I wojnê œwiatow¹ nie przynios³o 
oczekiwanego spokoju, poniewa¿ do walki przyst¹pili Œl¹zacy, tym razem o 
polskoœæ swojej ziemi. Te zawirowania spowodowa³y, ¿e zarówno ¯ydzi jak i 
ewangelicy zrezygnowali z dalszej dzia³alnoœci w Jastrzêbiu i po przy³¹czeniu 
czêœci Górnego Œl¹ska do Polski odsprzedali swoje budynki nowym w³aœcicielom. 
Zak³ad ¿ydowski kupi³a fundacja sióstr boromeuszek nadaj¹c mu nazwê „Dom œw. 
Jacka”, a budynki po fundacji „Betania” przej¹³ Zak³ad Ubezpieczeñ z Chorzowa, 
który nadal prowadzi³ dzia³alnoœæ lecznicz¹, jednak¿e zamiast dzieci leczono 
doros³e osoby. W tym samym okresie siostry boromeuszki wzbogaci³y siê o jeszcze 
jeden budynek - willê „Felix”. Tym oto sposobem siostry w swojej gestii mia³y piêæ 
obiektów, z czego dwa (Dom œw. Józefa i willa „Felix”) nale¿a³y do boromeuszek, a 
trzy (Zak³ad Marii, Dom Anio³ów Stró¿ów i Dom œw. Jacka) do fundacji Najœwiêtszej 
Marii Panny.

Lata 30. to ponowny rozkwit lecznictwa dzieciêcego. Do Jastrzêbia ponownie 
zawita³y dzieci ¿ydowskiego pochodzenia, dla których gmina ¿ydowska 
organizowa³a kolonie. „Gazeta Urzêdowa Gminy Izraelickiej w Katowicach” z 1932 
r. tak zachwala³a swój pensjonat: „Od 15-go czerwca br. w miejscowoœci Jastrzêbie-
Zdrój otwarty zostaje pod kierownictwem rutynowanej i s³awnej si³y wychowawczo-
pedagogicznej specjalny pensjonat - letnisko dla dzieci ¿ydowskich od lat 6-ciu do 
14-tu. Od¿ywianie pierwszorzêdne, sta³y nadzór lekarza i higienisty, æwiczenia 
cielesne, gimnastyka rytmiczna, k¹piele wodne i s³oneczne (wed³ug uznania 
lekarza), pla¿a, œpiew, muzyka, rozrywki, radio itd. oraz specjalna pomoc naukowa 
do egzaminów poprawczych”. W 1935 r. uruchomiono kolejn¹ placówkê 
przeznaczon¹ do lecznictwa dzieciêcego. Od Komunalnej Kasy Oszczêdnoœci 
katowicki magistrat zakupi³ piêkny, bia³y pa³acyk, który zosta³ oddany dzieciom jako 
pomnik „Piêtnastolecia” niepodleg³oœci. Od tej pory do popularnej „Katowiczanki” 
kierowano dzieci, których zdrowie wymaga³o specjalnej kuracji. Zak³ad, który by³ 
czynny przez ca³y rok, wyposa¿ono w nowoczesne urz¹dzenia. £azienki zwyk³e i

solankowe (10 wanien), natryski, lampy 
kwarcowe czy ambulatorium pozwala³y na 
szybki powrót do zdrowia dzieciom 
z a g r o ¿ o n y m  z o ³ z a m i ,  g o œ æ c e m ,  
niedow³adem czy ró¿nego rodzaju 
nie¿ytami i chorobami skóry. „Có¿ to za 
wyczarowana kraina - donosi³ w styczniu 
1937 r. dziennik „Polska Zachodnia” - w 
której zbiedzone i blade twarzyczki 
nabieraj¹ rumieñców, smutne i tak 
przedwczeœnie nieraz przygas³e oczy 
dostaj¹ blasku i iskier radoœci? Jak to siê 
sta³o, ¿e po czterech tygodniach 
stêsknione matki, witaj¹c swe pociechy na 
dworcu - widz¹ w nich tak cudowne 
przemiany, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e jedno 
w drugie dziecko przybra³o parê, a nie 
rzadko i  k i lka, bo nawet 10 ( !)  
kilogramów?”.

Reklama prasowa Zak³adu Marii,            
“Polska Zachodnia” z 1931 r.

Uczestnicy kolonii dzieciêcej w Zak³adzie Marii; 1937 r.; fot. ze zbiorów D. Mazura

Ten stan rzeczy nie trwa³ jednak d³ugo. Kolejna wojna znowu zahamowa³a 
rozwój Jastrzêbia, w tym tak¿e „Zak³adu Marii”. Tym razem skutki by³y o wiele 
dotkliwsze. W³adze okupacyjne przejê³y wiêkszoœæ budynków, m.in. budynki 
Zak³adu Marii, pozostawiaj¹c boromeuszkom tylko „Dom œw. Józefa”, co 
uniemo¿liwi³o dalsze prowadzenie lecznictwa dzieciêcego. Warto w tym miejscu 
wspomnieæ o projekcie dr. Carla Clauberga, który zamierza³ Jastrzêbie zmieniæ w 
„Miasto Matek”. W tym celu do naszej miejscowoœci przywo¿ono ciê¿arne kobiety z 
g³êbi Rzeszy, aby w komfortowych warunkach mog³o przyjœæ na œwiat ich 
potomstwo. Doktor Clauberg rozpocz¹³ tak¿e tworzenie oœrodka po³o¿niczo-
wypoczynkowego, ale zbli¿aj¹cy siê front nie pozwoli³ doktorowi na 
zademonstrowanie swoich „talentów”. Nie jest to chlubna karta z naszej historii, 
poniewa¿ dr Clauberg by³ znany ze swoich zbrodniczych eksperymentów w KL 
Auschwitz.

Wraz z zakoñczeniem wojny nie zakoñczy³y siê k³opoty z dzia³alnoœci¹ w 
zakresie leczenia dzieci. „Dom œw. Jacka” przeznaczono na mieszkania 
pracownicze, a willê „Felix” wydzier¿awiono na potrzeby przychodni zdrowia. Tak¿e 
w g³ównym budynku Zak³adu Marii nie mo¿na by³o prowadziæ dzia³alnoœci 
leczniczej, gdy¿ jedno ze skrzyde³ zosta³o przejête przez dyrekcjê 
znacjonalizowanego uzdrowiska. Jedynie w „Domu Anio³ów Stró¿ów” prowadzono 
prewentorium dzieciêce podlegaj¹ce „Caritasowi”. Niestety w 1950 r., wraz ze 
zmian¹ prewentorium na szpital kolejowy, dalsza dzia³alnoœæ sta³a siê niemo¿liwa i 
fundacja Najœwiêtszej Marii Panny przesta³a istnieæ. Na szczêœcie siostry 
boromeuszki znalaz³y zajêcie w dawnym sanatorium im. Pi³sudskiego, gdzie na 
pocz¹tku lat 50. rozpoczêto leczenie dzieci dotkniêtych chorob¹ Heinego-Mediny. 
Wraz z wygaœniêciem tej groŸnej epidemii placówkê przemianowano na 
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci przeznaczony dla najm³odszych 
mieszkañców Œl¹ska ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Z czasem
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siostry boromeuszki po¿egna³y siê z prac¹ w „Haine-Medinie”. Za trud i poœwiêcenie 
nale¿¹ siê siostrom wyrazy szacunku i wdziêcznoœæ, a obchodzona w tym roku 120. 
rocznica przybycia boromeuszek do Jastrzêbia jest najlepsz¹ okazj¹, aby z³o¿yæ im 
z g³êbi serca ¿yczenia i podziêkowania. Przy okazji te same s³owa nale¿y skierowaæ 
pod adresem Zgromadzenia Córek Bo¿ej Mi³oœci, których zak³ad dla dzieci znajduje 
siê w Jastrzêbiu Dolnym. Pomimo krótszego sta¿u (w Jastrzêbiu od 1938 r.), 
prowadzony obecnie przez siostry Zak³ad Leczniczo-Opiekuñczy dla Dzieci 
„Betlejem” niesie pomoc dzieciom specjalnej troski. Powy¿szy tekst tylko po czêœci 
przedstawia ogromny wk³ad, jaki wnios³y osoby i instytucje na polu leczenia dzieci w 
Jastrzêbiu. Jako mieszkañcy mo¿emy i powinniœmy byæ z tego dumni.

Dariusz Mazur (Jastrzêbie-Zdrój)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ludnoœæ Œl¹ska wobec zagro¿enia tureckiego

14 lipca 1683 r. Turcy dotarli pod Wiedeñ ze stutysiêczn¹ armi¹ Kara Mustafy. 
Zosta³o zagro¿one nie tylko miasto, ale ca³e chrzeœcijañstwo. Musimy sobie 
przypomnieæ, ¿e Wiedeñ by³ wówczas stolic¹ Austrii - cesarstwa, któremu podlega³ 
Œl¹sk, nasza ziemia. Zanim wojska tureckie dotar³y pod Wiedeñ, po drodze spali³y 
dziesi¹tki zamków i osad ludzkich, zniszczy³y zasiewy i pastwiska oraz wszystko, 
czego nie zdo³a³y zrabowaæ. Jako ³up pad³y niezliczone stada owiec, byd³o, konie, 
naczynia srebrne i z³ote, równie¿ najrozmaitsze inne towary, a tak¿e m³ode 
dziewczyny i ch³opcy. Ludne miasta i wioski zamieni³y siê w martwe pogorzeliska.

Powy¿sze hiobowe wiadomoœci dotar³y w tutejsze strony razem z wieœci¹, ¿e

Jastrzêbskie prewentorium dla dzieci zaka¿onych chorob¹ Heinego-Medina; 1963 r.;                
pocztówka ze zbiorów GHM.

korpusy austriackie maj¹ce broniæ Œl¹ska w razie napaœci Turków, w zaistnia³ej 
sytuacji zosta³y œci¹gniête do g³ównego obozu cesarskiego w Wiedniu. Fakty te 
oznajmiono kilkugodzinnym „dzwonieniem tureckim” wszystkich dzwonów 
koœcielnych. W Szerokiej dzwoni³y trzy dzwony, równie¿ Dzwon GwiaŸdzisty. 
Opuszczeni i przera¿eni Œl¹zacy w pierwszej chwili nie wiedzieli co pocz¹æ. Bogatsi 
zakopywali pieni¹dze i kosztownoœci, inni w lasach gromadzili zapasy ¿ywnoœci dla 
siebie i byd³a. Mê¿owie ostrzyli siekiery i kosy, gotowi z rozpaczy broniæ swych ¿on i 
córek przed haniebnym losem muzu³mañskich na³o¿nic. Kobiety w ogo³oconych ze 
z³ota koœcio³ach modli³y siê o cud.

W zwi¹zku z wojn¹ z Turcj¹ ziemianie z Boryni, a by³o ich wtedy oœmiu, zostali 
wezwani ze zbroj¹ i koniem do stawienia siê pod sztandarem pana na Pszczynie 
wraz z ca³¹ szlacht¹ w celu obrony kraju. W Szerokiej nie by³o ziemian, bo ca³a 
ziemia szerocka nale¿a³a bezpoœrednio do panów na Pszczynie. Stawi³ siê za to 
dzier¿awca maj¹tku i so³tys.

Na Prze³êczy Jab³onkowskiej, przez któr¹ móg³ nast¹piæ atak Tatarów - 
sprzymierzeñców Turków, stanê³o trzy tysi¹ce ¿o³nierzy uzbrojonych poœpiesznie 
kosztem cieszyñskich stanów. Z ziemi pszczyñskiej przys³ano do pomocy stu 
ch³opów, wœród których na pewno znaleŸli siê te¿ so³tysi z Boryni i Szerokiej, ale 
oficerowie niemieccy, którzy mieli z nich uczyniæ wojaków, nie potrafili ich nauczyæ 
musztry, gdy¿ ch³opi nie znali jêzyka niemieckiego, a oficerowie polskiego. Nie uda³o 
siê ich wyszkoliæ, wiêc zatrudniono ich przy sypaniu szañców a potem odes³ano do 
domów, do prac polowych.

Nadzieja wst¹pi³a w serca, gdy dowiedziano siê, ¿e król polski, Jan III Sobieski 
zbiera wojska, by wyruszyæ z odsiecz¹ wojskom cesarskim. Przemarsz mia³ 
nast¹piæ przez tutejsze ziemie. Wielka, 28-tysiêczna armia wojsk koronnych, 
sk³adaj¹ca siê z dragonów, piechoty, artylerii, z kilkudziesiêciu  pu³ków jazdy oraz ze 
s³ynnej z walecznoœci i skutecznoœci husarii, potrzebowa³a w drodze du¿o ¿ywnoœci i 
fura¿u dla koni. Wys³annicy ze Œl¹ska ju¿ w pocz¹tkach sierpnia zapewniali w 
Krakowie, ¿e wszystko jest gotowe na przejazd wojska.

Na goœcinnej œl¹skiej ziemi „prowianty obfite” nagotowano. Magazyny za³o¿ono 
co 4 mile. Przy ka¿dym magazynie znajdowa³a siê sterta siana, szopa pe³na owsa i 
skrzynie œwie¿ego chleba. Obok sta³y beczki piwa. Dostarczono te¿ trzodê, byd³o i 
barany na ubój, by jedzenie by³o po¿ywne. Przy ka¿dej szopie czeka³o wiele bryk z 
koñmi do rozwo¿enia prowiantu. Z tych zapasów korzysta³o wojsko przy ka¿dym co 
cztery mile noclegu. Gospodarze mieli tylko nieœmia³e ¿yczenie, by ¿o³nierze 
rozk³adali siê na spoczynek w polu, z dala od zabudowañ. Bali siê przypadkowych 
konfliktów z ¿o³nierzami. Zapasów przygotowano tak du¿o, ¿e po³owê z nich 
¿o³nierze musieli zostawiæ na miejscu. 

Ju¿ wczeœniej w³adze œl¹skie w porozumieniu ze stanami zdecydowa³y, ¿e koszty 
przyjêcia polskiego monarchy pokryje cesarska komora œl¹ska. Pokry³a, ale tylko w 
czêœci. Zwrot tych kosztów panowie na Boryni otrzymali 28 paŸdziernika 1684 r.

Król w listach z Raciborza do Marysieñki pisa³: „Œl¹zacy to lud niewymownie 
dobry i b³ogos³awi¹cy nam”. Zatem król dok³ada³ wielkich starañ, aby mi³ym 
gospodarzom zaoszczêdziæ ujemnych skutków przemarszu wielkiej armii. Dla niego 
te¿ codziennie ubiera³ siê odœwiêtnie. Francuz Dalerac, s³u¿¹cy w armii Jana 
Sobieskiego zapisa³, ¿e nigdy jeszcze dot¹d ¿aden monarcha nie spotka³ siê z tak 
jaskrawymi wyrazami ho³du ze strony ludnoœci pañstwa obcego, jak król polski ze



1514

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 2 (20) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 2 (20)

siostry boromeuszki po¿egna³y siê z prac¹ w „Haine-Medinie”. Za trud i poœwiêcenie 
nale¿¹ siê siostrom wyrazy szacunku i wdziêcznoœæ, a obchodzona w tym roku 120. 
rocznica przybycia boromeuszek do Jastrzêbia jest najlepsz¹ okazj¹, aby z³o¿yæ im 
z g³êbi serca ¿yczenia i podziêkowania. Przy okazji te same s³owa nale¿y skierowaæ 
pod adresem Zgromadzenia Córek Bo¿ej Mi³oœci, których zak³ad dla dzieci znajduje 
siê w Jastrzêbiu Dolnym. Pomimo krótszego sta¿u (w Jastrzêbiu od 1938 r.), 
prowadzony obecnie przez siostry Zak³ad Leczniczo-Opiekuñczy dla Dzieci 
„Betlejem” niesie pomoc dzieciom specjalnej troski. Powy¿szy tekst tylko po czêœci 
przedstawia ogromny wk³ad, jaki wnios³y osoby i instytucje na polu leczenia dzieci w 
Jastrzêbiu. Jako mieszkañcy mo¿emy i powinniœmy byæ z tego dumni.

Dariusz Mazur (Jastrzêbie-Zdrój)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ludnoœæ Œl¹ska wobec zagro¿enia tureckiego

14 lipca 1683 r. Turcy dotarli pod Wiedeñ ze stutysiêczn¹ armi¹ Kara Mustafy. 
Zosta³o zagro¿one nie tylko miasto, ale ca³e chrzeœcijañstwo. Musimy sobie 
przypomnieæ, ¿e Wiedeñ by³ wówczas stolic¹ Austrii - cesarstwa, któremu podlega³ 
Œl¹sk, nasza ziemia. Zanim wojska tureckie dotar³y pod Wiedeñ, po drodze spali³y 
dziesi¹tki zamków i osad ludzkich, zniszczy³y zasiewy i pastwiska oraz wszystko, 
czego nie zdo³a³y zrabowaæ. Jako ³up pad³y niezliczone stada owiec, byd³o, konie, 
naczynia srebrne i z³ote, równie¿ najrozmaitsze inne towary, a tak¿e m³ode 
dziewczyny i ch³opcy. Ludne miasta i wioski zamieni³y siê w martwe pogorzeliska.

Powy¿sze hiobowe wiadomoœci dotar³y w tutejsze strony razem z wieœci¹, ¿e

Jastrzêbskie prewentorium dla dzieci zaka¿onych chorob¹ Heinego-Medina; 1963 r.;                
pocztówka ze zbiorów GHM.

korpusy austriackie maj¹ce broniæ Œl¹ska w razie napaœci Turków, w zaistnia³ej 
sytuacji zosta³y œci¹gniête do g³ównego obozu cesarskiego w Wiedniu. Fakty te 
oznajmiono kilkugodzinnym „dzwonieniem tureckim” wszystkich dzwonów 
koœcielnych. W Szerokiej dzwoni³y trzy dzwony, równie¿ Dzwon GwiaŸdzisty. 
Opuszczeni i przera¿eni Œl¹zacy w pierwszej chwili nie wiedzieli co pocz¹æ. Bogatsi 
zakopywali pieni¹dze i kosztownoœci, inni w lasach gromadzili zapasy ¿ywnoœci dla 
siebie i byd³a. Mê¿owie ostrzyli siekiery i kosy, gotowi z rozpaczy broniæ swych ¿on i 
córek przed haniebnym losem muzu³mañskich na³o¿nic. Kobiety w ogo³oconych ze 
z³ota koœcio³ach modli³y siê o cud.

W zwi¹zku z wojn¹ z Turcj¹ ziemianie z Boryni, a by³o ich wtedy oœmiu, zostali 
wezwani ze zbroj¹ i koniem do stawienia siê pod sztandarem pana na Pszczynie 
wraz z ca³¹ szlacht¹ w celu obrony kraju. W Szerokiej nie by³o ziemian, bo ca³a 
ziemia szerocka nale¿a³a bezpoœrednio do panów na Pszczynie. Stawi³ siê za to 
dzier¿awca maj¹tku i so³tys.

Na Prze³êczy Jab³onkowskiej, przez któr¹ móg³ nast¹piæ atak Tatarów - 
sprzymierzeñców Turków, stanê³o trzy tysi¹ce ¿o³nierzy uzbrojonych poœpiesznie 
kosztem cieszyñskich stanów. Z ziemi pszczyñskiej przys³ano do pomocy stu 
ch³opów, wœród których na pewno znaleŸli siê te¿ so³tysi z Boryni i Szerokiej, ale 
oficerowie niemieccy, którzy mieli z nich uczyniæ wojaków, nie potrafili ich nauczyæ 
musztry, gdy¿ ch³opi nie znali jêzyka niemieckiego, a oficerowie polskiego. Nie uda³o 
siê ich wyszkoliæ, wiêc zatrudniono ich przy sypaniu szañców a potem odes³ano do 
domów, do prac polowych.

Nadzieja wst¹pi³a w serca, gdy dowiedziano siê, ¿e król polski, Jan III Sobieski 
zbiera wojska, by wyruszyæ z odsiecz¹ wojskom cesarskim. Przemarsz mia³ 
nast¹piæ przez tutejsze ziemie. Wielka, 28-tysiêczna armia wojsk koronnych, 
sk³adaj¹ca siê z dragonów, piechoty, artylerii, z kilkudziesiêciu  pu³ków jazdy oraz ze 
s³ynnej z walecznoœci i skutecznoœci husarii, potrzebowa³a w drodze du¿o ¿ywnoœci i 
fura¿u dla koni. Wys³annicy ze Œl¹ska ju¿ w pocz¹tkach sierpnia zapewniali w 
Krakowie, ¿e wszystko jest gotowe na przejazd wojska.

Na goœcinnej œl¹skiej ziemi „prowianty obfite” nagotowano. Magazyny za³o¿ono 
co 4 mile. Przy ka¿dym magazynie znajdowa³a siê sterta siana, szopa pe³na owsa i 
skrzynie œwie¿ego chleba. Obok sta³y beczki piwa. Dostarczono te¿ trzodê, byd³o i 
barany na ubój, by jedzenie by³o po¿ywne. Przy ka¿dej szopie czeka³o wiele bryk z 
koñmi do rozwo¿enia prowiantu. Z tych zapasów korzysta³o wojsko przy ka¿dym co 
cztery mile noclegu. Gospodarze mieli tylko nieœmia³e ¿yczenie, by ¿o³nierze 
rozk³adali siê na spoczynek w polu, z dala od zabudowañ. Bali siê przypadkowych 
konfliktów z ¿o³nierzami. Zapasów przygotowano tak du¿o, ¿e po³owê z nich 
¿o³nierze musieli zostawiæ na miejscu. 

Ju¿ wczeœniej w³adze œl¹skie w porozumieniu ze stanami zdecydowa³y, ¿e koszty 
przyjêcia polskiego monarchy pokryje cesarska komora œl¹ska. Pokry³a, ale tylko w 
czêœci. Zwrot tych kosztów panowie na Boryni otrzymali 28 paŸdziernika 1684 r.

Król w listach z Raciborza do Marysieñki pisa³: „Œl¹zacy to lud niewymownie 
dobry i b³ogos³awi¹cy nam”. Zatem król dok³ada³ wielkich starañ, aby mi³ym 
gospodarzom zaoszczêdziæ ujemnych skutków przemarszu wielkiej armii. Dla niego 
te¿ codziennie ubiera³ siê odœwiêtnie. Francuz Dalerac, s³u¿¹cy w armii Jana 
Sobieskiego zapisa³, ¿e nigdy jeszcze dot¹d ¿aden monarcha nie spotka³ siê z tak 
jaskrawymi wyrazami ho³du ze strony ludnoœci pañstwa obcego, jak król polski ze
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strony poddanych cesarza austriackiego. Nie wiedzia³ bowiem, ¿e Œl¹zacy przez 
swój jêzyk uto¿samiali siê z Polsk¹, znali najwa¿niejsze wydarzenia z jej historii. 
Wielu te¿ ch³opów w niespokojnych czasach wojny trzydziestoletniej  uciek³o z dóbr 
pszczyñskich przed uciskiem pañszczyŸnianym, szukaj¹c dla siebie miejsca na 
ziemiach polskich.

Istnieje legenda, ¿e król Jan Sobieski mijaj¹c w drodze wioski, id¹c na odsiecz, 
sadzi³ w nich drzewa, g³ównie lipy. Dlatego prawie ka¿de stare drzewo Œl¹zacy 
kojarz¹ z imieniem tego króla. Najbli¿sze takie drzewo „posadzone rêk¹ Jana 
Sobieskiego” mo¿na ogl¹daæ w Œwierklanach blisko koœcio³a. W Szerokiej w tym 
czasie posadzono trzy dêby, z których jeden stoi do dziœ przy koœciele. Legenda 
wziê³a siê st¹d, ¿e monarcha bardzo lubi³ przyrodê. Jego dobra posiada³y wspania³e 
drzewostany. Zdarza³o siê, ¿e sadzi³ u siebie drzewa w³asnorêcznie. Gdyby na trasie 
przejazdu pod Wiedeñ sadzi³ w napotkanych wsiach drzewa, nie zd¹¿y³by z 
odsiecz¹.

Zd¹¿y³. Wieczorem 12 wrzeœnia zaprawione w boju z Turkami na wschodzie 
Polski wojska Jana  Sobieskiego, przepasane na jego rozkaz powrós³ami, zada³y 
ostateczny cios nieprzyjacielowi. Zanim zapad³ zmrok, przera¿one zastêpy wojsk 
tureckich umyka³y w pop³ochu na Wêgry. Na wynik owej bitwy czeka³a w napiêciu 
ca³a Europa, a przede wszystkim W³ochy, które ogarn¹³ lêk, ¿e w razie zdobycia 
Wiednia, wróg siêgnie w nastêpnej kolejnoœci po Rzym. 

Dwieœcie lat póŸniej prasa polska pisa³a: „Pobyt Sobieskiego na Œl¹sku by³ 
jednym z najwa¿niejszych ogniw ³añcucha, który ³¹czy³ lud œl¹ski z reszt¹ Polski 
politycznej, utrwala³ go w jego narodowoœci i d¹¿eniach kulturalno-oœwiatowych, 
który umo¿liwi³ mu wreszcie porwanie siê na najwiêkszy czyn, któremu na imiê - 
Powstania Œl¹skie”. 

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

1980 i 1988 - dwa jastrzêbskie Sierpnie

Po wprowadzonych 1 lipca 1980 r. podwy¿kach cen na artyku³y ¿ywnoœciowe 
przez kraj przetoczy³a siê fala strajków. Stanê³y wa¿ne dla gospodarki zak³ady 
zatrudniaj¹ce tysi¹ce pracowników. Do Jastrzêbia-Zdroju fala protestów dotar³a 
jednak dopiero 27 sierpnia. Jako pierwsi zastrajkowali górnicy z kopalni „Manifest 
Lipcowy”.

 „Zaczê³o siê od g³upstwa. Przyszed³ znienawidzony przez za³ogê dyrektor 
kopalni Duda. (…) Krzykn¹³: - Zapier… do roboty, co wy tu jeszcze, ch…, robicie!? To 
siê dzia³o na podszybiu. Na to S. Pa³ka w tej samej tonacji:- Co ty, k…, wiesz? 
Postawi³ siê dyrektorowi. Zatrzymali sygnalistê, wstrzymali zjazd.” Tak pocz¹tek 
strajku relacjonuje Tadeusz Jedynak. Ordynarne zachowanie dyrektora w 
rzeczywistoœci by³o tylko iskr¹ zapaln¹. Górnicy owego dnia jeszcze przed tym 
epizodem grupowali siê na przykopalnianym placu autobusowym i cechowni. 
Dyskutowano o sytuacji w kraju. Zdawano sobie sprawê, ¿e górnictwo jest jedn¹ z 
ostatnich niestrajkuj¹cych bran¿. Pa³ka sta³ siê przywódc¹ protestu. Stan¹³ na czele 
powo³anego Komitetu Strajkowego (KS). Próby za³agodzenia górniczego oporu 
obietnicami podwy¿ek p³ac nie przynios³y rezultatu.

Niemal równolegle z wydarzeniami w „Manifeœcie” zaognia³a siê sytuacja w 
pozosta³ych kopalniach w mieœcie. Stanê³y „Borynia” i „Pniówek”, równie¿ tam 
powo³ano KS-y. Kolejne dni przynosi³y nastêpne strajki w œl¹skich zak³adach.

Ju¿ 29 sierpnia do „Manifestu” przyby³a delegacja rz¹dowa. Rozmowy delegacji 
z KS-em utknê³y w martwym punkcie, którym okaza³ siê postulat podania do 
publicznej wiadomoœci informacji o strajkach na Œl¹sku oraz o tym, ¿e maj¹ one 
charakter solidarnoœciowy z Wybrze¿em. Tego samego dnia do kopalni przyby³y 
delegacje z innych zablokowanych zak³adów. Powo³ano Miêdzyzak³adowy Komitet 
Strajkowy (MKS). Jego pierwszym przewodnicz¹cym zosta³ Stefan Pa³ka. PóŸniej 
zast¹pi³ go delegat „Boryni”- Jaros³aw Sienkiewicz. Za Sienkiewiczem przemawia³y 
jego predyspozycje intelektualne i fizyczne. Mia³ wy¿sze wykszta³cenie, zajmowa³ 
kierownicze stanowisko, mia³ charyzmatyczn¹ postawê. Zaimponowa³ robotnikom.

Trwanie w strajkowym impasie powodowa³o obni¿enie morale protestuj¹cych. 
Skutecznie podnosi³y je msze œw. odprawiane na terenie kopalñ. Prze³amanie 
nast¹pi³o w dwóch ostatnich dniach sierpnia, kiedy to podpisano porozumienia: 
szczeciñskie i gdañskie. Teraz mia³a przyjœæ kolej na Jastrzêbie. MKS przyj¹³, jako 
w³asne, wszystkie z 21 gdañskich postulatów, ponadto wystosowano w³asne. Te 
najwa¿niejsze to: dobrowolnoœæ pracy w weekendy, zniesienie „czterobrygadówki”, 
podanie w pañstwowych mediach informacji o ukonstytuowaniu siê jastrzêbskiego 
MKS-u, zakaz karania górników za udzia³ w proteœcie. Strona rz¹dowa zgodzi³a siê 
na wszystkie ¿¹dania. 3 wrzeœnia podpisano Porozumienie Jastrzêbskie.

Przewodnicz¹cy MKS Jaros³aw Sienkiewicz odczytuje tekst Porozumienia 
Jastrzêbskiego; po jego lewej stronie przewodnicz¹cy delegacji rz¹dowej wicepremier 
Aleksander Kopeæ, po prawej - Stefan Pa³ka; 3 IX 1980 r.; fot. Józef ̄ ak, ze zbiorów GHM.
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strony poddanych cesarza austriackiego. Nie wiedzia³ bowiem, ¿e Œl¹zacy przez 
swój jêzyk uto¿samiali siê z Polsk¹, znali najwa¿niejsze wydarzenia z jej historii. 
Wielu te¿ ch³opów w niespokojnych czasach wojny trzydziestoletniej  uciek³o z dóbr 
pszczyñskich przed uciskiem pañszczyŸnianym, szukaj¹c dla siebie miejsca na 
ziemiach polskich.

Istnieje legenda, ¿e król Jan Sobieski mijaj¹c w drodze wioski, id¹c na odsiecz, 
sadzi³ w nich drzewa, g³ównie lipy. Dlatego prawie ka¿de stare drzewo Œl¹zacy 
kojarz¹ z imieniem tego króla. Najbli¿sze takie drzewo „posadzone rêk¹ Jana 
Sobieskiego” mo¿na ogl¹daæ w Œwierklanach blisko koœcio³a. W Szerokiej w tym 
czasie posadzono trzy dêby, z których jeden stoi do dziœ przy koœciele. Legenda 
wziê³a siê st¹d, ¿e monarcha bardzo lubi³ przyrodê. Jego dobra posiada³y wspania³e 
drzewostany. Zdarza³o siê, ¿e sadzi³ u siebie drzewa w³asnorêcznie. Gdyby na trasie 
przejazdu pod Wiedeñ sadzi³ w napotkanych wsiach drzewa, nie zd¹¿y³by z 
odsiecz¹.

Zd¹¿y³. Wieczorem 12 wrzeœnia zaprawione w boju z Turkami na wschodzie 
Polski wojska Jana  Sobieskiego, przepasane na jego rozkaz powrós³ami, zada³y 
ostateczny cios nieprzyjacielowi. Zanim zapad³ zmrok, przera¿one zastêpy wojsk 
tureckich umyka³y w pop³ochu na Wêgry. Na wynik owej bitwy czeka³a w napiêciu 
ca³a Europa, a przede wszystkim W³ochy, które ogarn¹³ lêk, ¿e w razie zdobycia 
Wiednia, wróg siêgnie w nastêpnej kolejnoœci po Rzym. 

Dwieœcie lat póŸniej prasa polska pisa³a: „Pobyt Sobieskiego na Œl¹sku by³ 
jednym z najwa¿niejszych ogniw ³añcucha, który ³¹czy³ lud œl¹ski z reszt¹ Polski 
politycznej, utrwala³ go w jego narodowoœci i d¹¿eniach kulturalno-oœwiatowych, 
który umo¿liwi³ mu wreszcie porwanie siê na najwiêkszy czyn, któremu na imiê - 
Powstania Œl¹skie”. 

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

1980 i 1988 - dwa jastrzêbskie Sierpnie

Po wprowadzonych 1 lipca 1980 r. podwy¿kach cen na artyku³y ¿ywnoœciowe 
przez kraj przetoczy³a siê fala strajków. Stanê³y wa¿ne dla gospodarki zak³ady 
zatrudniaj¹ce tysi¹ce pracowników. Do Jastrzêbia-Zdroju fala protestów dotar³a 
jednak dopiero 27 sierpnia. Jako pierwsi zastrajkowali górnicy z kopalni „Manifest 
Lipcowy”.

 „Zaczê³o siê od g³upstwa. Przyszed³ znienawidzony przez za³ogê dyrektor 
kopalni Duda. (…) Krzykn¹³: - Zapier… do roboty, co wy tu jeszcze, ch…, robicie!? To 
siê dzia³o na podszybiu. Na to S. Pa³ka w tej samej tonacji:- Co ty, k…, wiesz? 
Postawi³ siê dyrektorowi. Zatrzymali sygnalistê, wstrzymali zjazd.” Tak pocz¹tek 
strajku relacjonuje Tadeusz Jedynak. Ordynarne zachowanie dyrektora w 
rzeczywistoœci by³o tylko iskr¹ zapaln¹. Górnicy owego dnia jeszcze przed tym 
epizodem grupowali siê na przykopalnianym placu autobusowym i cechowni. 
Dyskutowano o sytuacji w kraju. Zdawano sobie sprawê, ¿e górnictwo jest jedn¹ z 
ostatnich niestrajkuj¹cych bran¿. Pa³ka sta³ siê przywódc¹ protestu. Stan¹³ na czele 
powo³anego Komitetu Strajkowego (KS). Próby za³agodzenia górniczego oporu 
obietnicami podwy¿ek p³ac nie przynios³y rezultatu.

Niemal równolegle z wydarzeniami w „Manifeœcie” zaognia³a siê sytuacja w 
pozosta³ych kopalniach w mieœcie. Stanê³y „Borynia” i „Pniówek”, równie¿ tam 
powo³ano KS-y. Kolejne dni przynosi³y nastêpne strajki w œl¹skich zak³adach.

Ju¿ 29 sierpnia do „Manifestu” przyby³a delegacja rz¹dowa. Rozmowy delegacji 
z KS-em utknê³y w martwym punkcie, którym okaza³ siê postulat podania do 
publicznej wiadomoœci informacji o strajkach na Œl¹sku oraz o tym, ¿e maj¹ one 
charakter solidarnoœciowy z Wybrze¿em. Tego samego dnia do kopalni przyby³y 
delegacje z innych zablokowanych zak³adów. Powo³ano Miêdzyzak³adowy Komitet 
Strajkowy (MKS). Jego pierwszym przewodnicz¹cym zosta³ Stefan Pa³ka. PóŸniej 
zast¹pi³ go delegat „Boryni”- Jaros³aw Sienkiewicz. Za Sienkiewiczem przemawia³y 
jego predyspozycje intelektualne i fizyczne. Mia³ wy¿sze wykszta³cenie, zajmowa³ 
kierownicze stanowisko, mia³ charyzmatyczn¹ postawê. Zaimponowa³ robotnikom.

Trwanie w strajkowym impasie powodowa³o obni¿enie morale protestuj¹cych. 
Skutecznie podnosi³y je msze œw. odprawiane na terenie kopalñ. Prze³amanie 
nast¹pi³o w dwóch ostatnich dniach sierpnia, kiedy to podpisano porozumienia: 
szczeciñskie i gdañskie. Teraz mia³a przyjœæ kolej na Jastrzêbie. MKS przyj¹³, jako 
w³asne, wszystkie z 21 gdañskich postulatów, ponadto wystosowano w³asne. Te 
najwa¿niejsze to: dobrowolnoœæ pracy w weekendy, zniesienie „czterobrygadówki”, 
podanie w pañstwowych mediach informacji o ukonstytuowaniu siê jastrzêbskiego 
MKS-u, zakaz karania górników za udzia³ w proteœcie. Strona rz¹dowa zgodzi³a siê 
na wszystkie ¿¹dania. 3 wrzeœnia podpisano Porozumienie Jastrzêbskie.

Przewodnicz¹cy MKS Jaros³aw Sienkiewicz odczytuje tekst Porozumienia 
Jastrzêbskiego; po jego lewej stronie przewodnicz¹cy delegacji rz¹dowej wicepremier 
Aleksander Kopeæ, po prawej - Stefan Pa³ka; 3 IX 1980 r.; fot. Józef ̄ ak, ze zbiorów GHM.
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Dopatrywanie siê przyczyn sierpniowych strajków jedynie w kwestiach 
ekonomicznych mocno sp³yca obraz tamtych wydarzeñ. Górnicy byli najlepiej 
sytuowan¹ grup¹ robotnicz¹ w PRL. Ponadto do Jastrzêbia owa 
„samoograniczaj¹ca siê rewolucja” dotar³a bez ma³a dwa miesi¹ce po 
wprowadzeniu podwy¿ek. Górnikom od samego pocz¹tku zale¿a³o na tym, by ca³y 
kraj dowiedzia³ siê o protestach w kopalniach. Chciano uznania w oczach Polaków. 
Jego brak górnicy odczuwali na w³asnej skórze, choæby spêdzaj¹c urlop nad 
morzem czy czytaj¹c obraŸliwe napisy na wêglarkach wracaj¹cych na Œl¹sk. 
Pamiêtaæ nale¿y o ¿ywio³owoœci ducha tamtego czasu. Przed 1980 r. w Jastrzêbiu 
nie istnia³a ¿adna opozycja. Nikt nie inspirowa³ wybuchu. Ten rebeliancki duch, kiedy 
to nie wiadomo do koñca co chce siê zbudowaæ, ale wiadomo, ¿e tak jak jest d³u¿ej 
byæ nie mo¿e, unosi³ siê wówczas nad Polsk¹. Poczucie solidaryzmu i determinacja 
dokonania zmian by³y obecne w Polakach.

Odmiennie prezentowa³o siê t³o strajków w sierpniu 1988 r. Pomimo dogorywania 
komunizmu polskie spo³eczeñstwo nie odznacza³o siê ju¿ tak¹ mobilizacj¹. 
Dominowa³y raczej biernoœæ i apatia. Jastrzêbie mia³o jednak œwiadom¹ swoich 
celów i zorganizowan¹ opozycjê. Poza tym, wzorów do naœladowania nie trzeba ju¿ 
by³o szukaæ w Gdañsku, wystarczy³o cofn¹æ siê pamiêci¹ o 8 lat, by przypomnieæ 
sobie, jak¹ si³ê ma strajk, przypomnieæ sobie, ¿e jest on mo¿liwy „na w³asnym 
podwórku”, a górnicy potrafi¹ zaanga¿owaæ siê „w sprawê”, nie byæ jedynie biernymi 
obserwatorami przemian.

Jastrzêbska opozycja by³a wówczas skupiona w Miejskim Komitecie 
Solidarnoœci (MKS), na którego czele sta³ Marek Bartosiak. To w³aœnie opozycjoniœci 
skupieni w MKS-ie przygotowywali sierpniowy strajk. Zanim jednak do niego dosz³o, 
pierwsza próba zorganizowania protestu, w maju, zakoñczy³a siê niepowodzeniem. 
Kolejna próba by³a dobrze zaplanowana. Rozpisano zadania dla poszczególnych 
dzia³aczy, przeprowadzono akcjê informacyjn¹ (ulotkow¹) na terenie kopalñ i 
miasta. Na datê rozpoczêcia strajku wybrano 15 sierpnia, a aren¹ dzia³añ mia³a siê 
staæ ponownie kopalnia „Manifest Lipcowy”.

Piêtnasty by³ wówczas dniem odbierania miesiêcznych pensji. Sierpieñ 1988 r. 
by³ drugim miesi¹cem po wprowadzeniu tzw. regulacji p³ac. Górnicy otrzymali po 
oko³o 10 000 z³. mniejsze pensje ni¿ w czerwcu. K. Zakrzewski, J. Golec, J. Pleszak i 
S. Pasek, wyznaczeni do zainicjowania strajku, wiedzieli co robiæ. Górnicy zamiast 
„na zjazd” udali siê do cechowni. Powo³ano KS, jego przewodnicz¹cym zosta³ 
Zakrzewski. Strajk w „Manifeœcie” ruszy³ domino, w kolejnych dniach stawa³y 
nastêpne kopalnie. Gdy do „Manifestu” zaczêli zg³aszaæ siê delegaci z pozosta³ych 
kopalñ, powo³ano MKS. Pierwszym i najwa¿niejszym postulatem strajkuj¹cych by³a 
relegalizacja „Solidarnoœci”.

Do koñca z opozycj¹ by³ ks. B. Czarnecki, w koœciele „na górce” znajdowa³ siê 
sztab strajkowy, tam te¿ przebywali przybyli do Jastrzêbia doradcy (min.: P. 
Czartoryski, L. Piotrowski). Dyrekcja „Manifestu” nie chcia³a wpuœciæ ich na teren 
zak³adu.

Przez ca³y okres trwania protestów w³adze wykazywa³y nieprzejednane, twarde 
stanowisko. Uciekano siê do gróŸb, jednoznacznie i stanowczo odrzucano postulaty 
MKS-u. Organizowano pozorowane pacyfikacje. To wszystko powodowa³o coraz 
wiêksze zniechêcenie za³óg. O ile na pocz¹tku strajków mówiono o kilkunastu 
tysi¹cach protestuj¹cych, z czasem ich liczba spad³a do setek.

Ulotki solidarnoœciowe z okresu strajków w jastrzêbskich kopalniach, VIII 1988 r.;             
ze zbiorów GHM i Bogus³awa Œwiatowca.

W tym czasie trwa³y rozmowy Wa³êsy z Kiszczakiem, zaczêto przygotowywaæ siê 
do Okr¹g³ego Sto³u. Warunkiem rz¹du by³o wygaszenie wszystkich protestów. W 
„Manifeœcie” pozosta³a garstka najbardziej zdeterminowanych dzia³aczy. Na 
prze³omie sierpnia i wrzeœnia gra sz³a ju¿ tylko o udowodnienie si³y charakteru. 
Wa³êsa musia³ osobiœcie pofatygowaæ siê do Jastrzêbia, by zakoñczyæ strajk, a i 
jemu nie przysz³o to ³atwo. Wystosowano ostatnie ¿¹danie: gwarancjê 
bezpieczeñstwa dla strajkuj¹cych. W³adze równie twardo jak wczeœniej odrzuca³y 
postulat. W koñcu Wa³êsa wystawi³ 167 tzw. „glejtów”, które mia³y gwarantowaæ 
bezpieczeñstwo po dobrowolnym opuszczeniu kopalni. Od dyrekcji uzyskano 
gwarancjê usprawiedliwienia absencji w pracy. 3 wrzeœnia zakoñczy³ siê najd³u¿szy 
strajk w historii PRL-u.

Obu strajkowym falom towarzyszy³ kryzys gospodarczy. Tyle, ¿e 1980 r. 
spo³eczeñstwo mia³o poczucie tego, ¿e mo¿na ¿yæ lepiej, które pozostawi³a po sobie 
dekada Gierka. Okupiona zagranicznymi kredytami wzglêdna poprawa warunków 
bytowych i towarzysz¹ca jej liberalizacja polityczna spowodowa³y wzrost aspiracji 
spo³eczeñstwa. Za³amanie koniunktury bynajmniej nie za³ama³o aspiracji Polaków i 
to nie tylko tych ekonomicznych, ale te¿ wolnoœciowych i narodowowyzwoleñczych. 
W 1988 r. spo³eczeñstwo by³o nie mniej niezadowolone z zastanej rzeczywistoœci co 
8 lat wczeœniej, z tym ¿e zabrak³o owego „rewolucyjnego ducha”. Sytuacja 
miêdzynarodowa pozwala³a natomiast na przebudowê sytemu, co potrafi³a 
wykorzystaæ opozycja, która w du¿ej czêœci wywodzi³a siê z pierwszej 
„Solidarnoœci”.
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wprowadzeniu podwy¿ek. Górnikom od samego pocz¹tku zale¿a³o na tym, by ca³y 
kraj dowiedzia³ siê o protestach w kopalniach. Chciano uznania w oczach Polaków. 
Jego brak górnicy odczuwali na w³asnej skórze, choæby spêdzaj¹c urlop nad 
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Spaceruj¹c po Nikiszowcu, poznaj¹c poprzemys³owe pere³ki Górnego Œl¹ska, 
warto zajrzeæ do zrewitalizowanego budynku cechowni i ³aŸni dawnego szybu 
kopalni Wieczorek. Mieœci siê tam Galeria Szyb Wilson. Jej dzia³alnoœæ 
ukierunkowana jest na promowanie m³odych, ambitnych i niezale¿nych artystów. 
Jednym z wielu interesuj¹cych projektów o miêdzynarodowej renomie 
realizowanych przez Galeriê jest Art Naif Festiwal, czyli Festiwal Sztuki Naiwnej. To 
jedyne takie wydarzenie w Europie, zwi¹zane ze sztuk¹ „intuicyjn¹”, organizowane 
na tak du¿¹ skalê. Kolejna, IV ods³ona Festiwalu ju¿ w czerwcu!

Osiedla robotnicze zajmuj¹ wa¿ne miejsce wœród obiektów poprzemys³owych 
Górnego Œl¹ska, dlatego a¿ trzy z nich znalaz³y siê na Szlaku Zabytków Techniki. 
Oprócz wy¿ej wymienionych - Giszowca i Nikiszowca, w tym gronie znalaz³a siê 
jeszcze kolonia robotnicza Ficinus w Rudzie Œl¹skiej - Wirek.

Kolonia powsta³a w 1867 roku dla górników kopalni Gottessegen (Wirek), a jej 
fundatorami byli przemys³owcy z rodu Donnersmarcków. Sk³ada siê ona z 16 wolno 
stoj¹cych domów, wszystkie zbudowano z piaskowca, a otwory okienne i drzwiowe 
ozdobiono ceglanym obramieniem. Budynki s¹ ustawione kalenicowo wzd³u¿ drogi, 
dwukondygnacyjne, czterorodzinne, na planie prostok¹ta z póŸniejszymi 
dobudówkami. Za domami znajdowa³y siê niewielkie pola uprawne i budynki 
gospodarcze. W ostatnich latach zespó³ budynków poddany zosta³ gruntownej 
rewitalizacji, a ewentualne zmiany musz¹ byæ konsultowane i zaakceptowane przez 
konserwatora zabytków.

Wyruszaj¹c na Szlak warto pamiêtaæ, ¿e ka¿dy obiekt oznaczony jest tablic¹ 
informacyjn¹ w jednakowym layoucie w trzech jêzykach. Dziêki nim mo¿na 
dowiedzieæ siê ile czasu trzeba zarezerwowaæ na zwiedzanie i czy obiekt jest 
dostêpny dla osób niepe³nosprawnych. Przy g³ównych drogach ustawiono ponad 
300 charakterystycznych, br¹zowych tablic, które prowadz¹ do poprzemys³owych 
obiektów. Warto te¿ zaopatrzyæ siê w bezp³atne informatory i papierowe mapy 
ca³ego Szlaku Zabytków Techniki dostêpne w ka¿dym obiekcie.

Katarzyna Nowak-Gardecka (Jastrzêbie-Zdrój, instruktorka GHM)

Górnicze protesty by³y groŸne dla w³adz choæby ze wzglêdu na strategiczne 
znaczenie wêgla. PRL by³a drugim w œwiecie i pierwszym w Europie eksporterem 
surowca. „Czarne z³oto” by³o towarem dewizowym. Kolejne przestoje powodowa³y 
ogromne straty dla pogr¹¿onego w d³ugach pañstwa. Poza tym burzy³y mit górnika 
jako wzorowego „cz³owieka socjalizmu” - ciê¿ko pracuj¹cego, zawsze lojalnego i za 
to hojnie wynagradzanego przez w³adze.

£ukasz War³ycho (Jastrzêbie-Zdrój)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szlak Zabytków Techniki Województwa Œl¹skiego ( cz. 2)

Trwaj¹cy ponad dwa wieki rozwój przemys³u sprawi³, ¿e Œl¹sk sta³ siê regionem 
wiod¹cym nie tylko w Polsce, ale i w Europie ery industrialnej. Powstawa³y kopalnie, 
huty, rozwin¹³ siê przemys³ w³ókienniczy i spo¿ywczy. Urbanizacja wp³ynê³a na 
wzrost liczby ludnoœci oraz powiêkszenie obszarów miejskich, co w konsekwencji 
wymusi³o budowê nowych osiedli robotniczych.

Jednym z najbardziej znanych jest Giszowiec (obecnie dzielnica Katowic), 
którego powstanie datuje siê na pocz¹tek XX wieku. Zbudowano je dla robotników 
koncernu Giesches Erben na terenach leœnych gminy Janów. Giszowiec by³ 
przedsiêwziêciem pionierskim, odbiegaj¹cym od ówczeœnie przyjêtych standardów 
architektonicznych wykorzystywanych przy budowie innych kolonii robotniczych. 
Osiedle sk³ada³o siê z parterowych domów z przylegaj¹cymi ogrodami 
(prekursorska idea miasta-ogrodu). W centralnej jego czêœci znajdowa³ siê rynek 
wokó³ którego zgrupowano budynki: administracyjny, gospodê, krêgielniê, muszlê 
koncertow¹, pocztê, ³aŸniê i szko³y. Dla urzêdników dostêpne by³y pola golfowe i 
tenisowe. W 1914 roku Giszowiec po³¹czono lini¹ kolejki w¹skotorowej (zwanej 
potocznie Balkan-Ekspresem) z Janowem oraz koloni¹ Nikiszowiec. Pod koniec lat 
70. rozpoczêto budowê nowoczesnego osiedla robotniczego, które zaczê³o 
wypieraæ unikatow¹ architekturê osiedla robotniczego. Zachowan¹, niewielk¹ czêœæ 
Giszowca objêto obecnie opiek¹ konserwatorsk¹.

W 1908 roku ruszy³y prace przy budowie nowej kolonii robotniczej - Nikiszowiec, 
która przeznaczona by³a docelowo dla 1200 rodzin i podobnie jak Giszowiec mia³a 
byæ zaopatrzona w pe³n¹ infrastrukturê. Osiedla ró¿ni³y siê jednak zdecydowanie. 
Architekci, bracia Georg i Emill Zillman z Charlottenburga, zaprojektowali 
trójkondygnacyjne bloki po³¹czone tzw. nadwieszkami nad ulicami wewnêtrznymi. 
W projekcie uwzglêdniono place zieleni, gier i zabaw dla dzieci, a tak¿e 
neobarokowy koœció³ dla mieszkañców Giszowca, Nikiszowca i Janowa. Wszystkie 
bloki posiada³y przechodnie bramy oraz wewnêtrzne dziedziñce, w których 
zlokalizowane by³y m. in. piece chlebowe. W centralnej czêœci osiedla w 1919 roku 
Augustyn Niesporek otworzy³ jeden z najstarszych zak³adów fotograficznych w 
Polsce, który w tym samym miejscu funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Tereny Nikiszowca upodobali sobie wybitni polscy re¿yserzy m.in. Kazimierz 
Kutz, Rados³aw Piwowarski czy Lech Majewski. W tym specyficznym, œl¹skim 
plenerze powsta³y: „Sól ziemi czarnej”, „Per³a w koronie” czy „Angelus”.

14 stycznia 2011 roku prezydent Bronis³aw Komorowski zatwierdzi³ dokument 
uznaj¹cy Nikiszowiec za Pomnik Historii. To szczególna forma nobilitacji i ochrony 
najcenniejszych zabytków o znaczeniu ponadregionalnym w Polsce. Nikiszowiec, 2009 r.; fot. A. Lerch.
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Pierwsza i druga wojna œwiatowa równie¿ przynios³y niedostatek po¿ywienia i 
g³ód, poniewa¿ maszeruj¹ce wojska jak szarañcza poch³ania³y i rabowa³y zapasy 
¿ywnoœci. 

A tak jedna z mieszkanek Rudziczki w gminie Suszec ko³o ̄ or wspomina czasy II 
wojny œwiatowej: „Bez wojna jak szo³ front to wojsko szabrowa³o co³ki gospodarstwa: 
jajca, chlyb, kury, œwinie i krowy. W nocy chowali sie w lesie tam, kaj tera je gruba 
(KWK „Krupiñski” - przyp. aut.) i wykradali co ino sie da³o, abo przichodzili bez dziyñ i 
kozywoli dowaæ jedzyni – ko¿dy sie bo³, to dowo³ co mio³. Jedzynio brakowa³o, ale nie 
idzie pedzieæ, ¿e my g³odowali. Warzili my ziymioki z kiszkom abo ¿ur z ziymiokami”.

Bro³tzupa, bró³tzupa, wodzionka
To w³aœnie z czasów g³odu wywodzi siê niezwyk³y szacunek do chleba, czynienie 

na nim znaku krzy¿a przed rozpoczêciem ka¿dego bochenka, ca³owanie, gdy 
przypadkiem upad³, krojenie go zawsze w kierunku klatki piersiowej. Chleb by³ 
zawsze symbolem ¿mudnej pracy, dobrobytu, znakiem b³ogos³awieñstwa. Jego 
symbolika wi¹¿e siê z licznymi wierzeniami i praktykami magiczno--religijnymi. 
Bro³tzupa (niem. Brot – chleb, pol. - zupa), zwana równie¿ wodzionk¹, to w³aœnie 
symbol œl¹skiej skromnoœci i sk³onnoœci do szporowanio. Zupa ta powstaje z 
najbardziej podstawowych sk³adników czyli z czerstwego chleba i wody, dziêki 
czemu nawet najstarsze i najsuchsze sznity i skrowki siê nie marnuj¹.

Do g³ymbokiygo talyrza abo misyczki dowomy dwie sznity chleba pokrotego w 
kostka. Chlyb musi byæ czyrstwy, co najmij sprzed tydnia. Dodowomy ³y¿ka ³oju abo 
mas³a, z¹bek czosku pokroty w plosterki, w drobno kostka abo przeciœniynty i 
troszka soli do szmaku. Zalywomy to szklonkom wrzawej wody i przikrywomy 
dekielkiem na chwila. I ju¿ momy gotowo bro³tzupa, kierej szmak i zapach 
niyjednymu przipomino dziyciñstwo u omy. Bro³tzupa fajnie rozgrzywo, beztu¿ je 
nojlypszym lykiem na grypa.

Œl¹zacy, doœwiadczeni histori¹ przodków zawsze wyznawali i stosowali etos pracy 
i oszczêdnoœci, przekazuj¹c go dalej z pokolenia na pokolenie.

S³owniczek wyrazów gwarowych:

Beztu¿ – przez to, dlatego
Dekiel – pokrywka
Gruba – kopalnia
Kiszka – zsiad³e mleko
£ój – t³uszcz wo³owy
Oma, óma - babcia
Skrowek – „piêtka” z chleba
Szporowaæ - oszczêdzaæ
Sznita – kromka chleba
Warziæ - gotowaæ
Wrzawy – gor¹cy

Anna Lerch (Jastrzêbie-Zdrój, instruktorka GHM)

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (cz. 7)

Œl¹sk uchodzi za bogaty region, gdzie bezrobocie jest mniejsze ni¿ w innych 
czêœciach kraju. Tutaj realizowane s¹ nowe inwestycje, dziêki czemu rozwój 
gospodarczy nabiera coraz szybszego tempa. Ju¿ od pokoleñ kopalnie zapewniaj¹ 
mieszkañcom Œl¹ska sta³¹ pracê, na innych czeka praca w dobrze p³ac¹cych 
firmach. Jednak nie zawsze tak by³o. W XIX w. Œl¹sk kilkakrotnie nawiedza³a fala 
g³odu i nêdzy. G³ód spotyka³ ludzi najczêœciej w okresie przednówka, czyli na 
wiosnê, kiedy nie by³o jeszcze nowalijek, a zapasy zrobione na zimê koñczy³y siê. 
Klêski ¿ywieniowe powodowane by³y równie¿ zarazami, huraganami, po¿arami lub 
powodziami. Zniszczone zasiewy nie dawa³y plonów, wiêc nie by³o czym obsiaæ pól 
w latach nastêpnych, co powodowa³o kolejne okresy g³odu. Ludzie ¿ywili siê 
wy³¹cznie ¿urem, ziemniakami, kapust¹, a kiedy i tego zabrak³o nawet traw¹ i 
pokruszon¹ kor¹ zmieszan¹ z zio³ami. Chleb jadano rzadko, a miêso spo¿ywano 
tylko w œwiêta. Klêska g³odowa w latach 1846-1848, spowodowana obfitymi 
opadami deszczu, a w rezultacie powodzi¹, poch³onê³a 70 tys. ofiar, g³ównie wœród 
mieszkañców powiatu pszczyñskiego i rybnickiego.

Wraz z nadejœciem rewolucji przemys³owej w drugiej po³owie XIX w., dziêki której 
wydobycie wêgla w latach 1852-1890 wzros³o kilkunastokrotnie, Górny Œl¹sk 
rozwin¹³ siê. W parze z popraw¹ warunków ekonomicznych polepsza³a siê równie¿ 
jakoœæ i kalorycznoœæ spo¿ywanych posi³ków. Najbardziej charakterystyczne 
potrawy regionalne Œl¹ska czyli m. in. rolady, kluzki z zo³zom i modro kapusta 
powsta³y dopiero w XIX w.

Bro³tzupa; fot. A. Lerch.
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Jastrzêbie-Zdrój na starej pocztówce

Jastrzêbie-Zdrój
Pocztówka z koñca lat 20. XX w. przedstawia kilka budynków z czasów 
najwiêkszej œwietnoœci jastrzêbskiego kurortu. 
Na górze widoczne s¹ dwa nieistniej¹ce ju¿ obiekty: z lewej - Letnisko Oficerskie 
Dywizji Górnoœl¹skiej im. gen. Horoszkiewicza z 1925 r. (po II wojnie œwiatowej 
zwane “Górnikiem”), z prawej - drewniana a¿urowa promenada z 1870 r. w 
centralnej czêœci parku (dziœ w jej miejscu stoi rzeŸba “Tañcz¹ca Para”). 
Na dole pocztówki od lewej: budynki Sanatorium Zak³adu Ubezpieczeñ 
(wczeœniej “Betania”), willa “Felix” (dziœ w jej miejscu DH “K³os”) oraz Nowe 
£azienki z 1912 r. (obecnie siedziba Galerii Historii Miasta).
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie i naro¿niki: proste. Na dole 
du¿y bia³y margines oraz napis: “Jastrzêbie-Zdrój”. Rewers: Nadruk strony 
adresowej: czarny. Poœrodku w poprzek napis: “Przedruk wzbroniony”. Karta 
niezapisana. Wymiary: 8,9 x 13,5 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM. Nr inw. 
GHM/F/17.

Miejski Oœrodek Kultury - Galeria Historii Miasta

ul. Witczaka 4

44-330 Jastrzêbie-Zdrój

tel./fax: 32 471 17 57, kom. 501 476 574

e-mail: ghm@op.pl

www.mokjastrzebie.pl

Redakcja: Marcin Boratyn
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